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ABSTRACT 

Titel: En studie av två vårdcentraler: organisatoriska förändringar till följd av avregleringen. 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Elin Moberg, Loan Hoang 

Handledare: Per-Arne Wikström 

Datum: 2011 – juni  

 

Syfte: Marknaden för vårdcentraler i Sverige har avreglerats och förändrats från en 

monopolmarknad till en konkurrensmarknad. Syftet med denna studie är att visa vilka 

skillnader och påföljder avregleringen har medfört på marknaden. Forskningsfrågorna vi vill 

besvara är: 

 Vilka huvudsakliga organisatoriska förändringar har skett för en offentlig vårdcentral 

sedan avregleringen?  

 Hur skiljer sig den offentliga från den privata vårdcentralen? 

Metod: En kvalitativ metod har använts och semistrukturerade intervjuer med en chef för en 

offentlig vårdcentral, Stortorgets Hälsocentral, samt för en privat vårdcentral, Hälsocentralen 

City, har genomförts. Ett frågeformulär har även skickats ut genom mejl till två ur personalen 

på varje vårdcentral. Svaren från dessa intervjuer sammanställdes och analyserades sedan för 

att kunna besvara studiens forskningsfrågor. 

Resultat & slutsats: De huvudsakliga organisatoriska förändringarna för Stortorgets 

Hälsocentral har blivit att de måste omprioritera och justera sina resurser och sitt utbud för att 

kunna profilera sig på marknaden, vid det utökade antalet aktörer.  

De huvudsakliga skillnaderna mellan den offentliga Stortorgets Hälsocentral och den privata 

Hälsocentralen City är att den förstnämnda har en mer vertikal uppbyggnad, medan den 

sistnämnda har en mer horisontell. Stortorgets Hälsocentral har stordriftsfördelar, då de är en 

större organisation, medan Hälsocentralen City är mer flexibel och anpassningsbar till följd av 

sin mindre storlek på organisation. 
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Förslag till fortsatt forskning: Under studiens gång har flera funderingar uppkommit som 

skulle vara intressanta att forska vidare kring, bland annat mer ingående om hur personalen på 

vårdcentralerna påverkades av avregleringen. Dessutom skulle det vara intressant med en mer 

omfattande studie för att kunna ge en bild över hela marknaden för vårdcentraler i Sverige. 

Uppsatsens bidrag: Studien kan bidra till att ge en bild över hur avregleringen på 

vårdcentralsmarknaden har påverkat två olika vårdcentraler. 

Nyckelord: Avreglering, Privatisering, Vårdcentral, Organisationsförändring, Primärvård  
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ABSTRACT  

Title: A study of two primary health care centers: organizational changes as a result of the 

deregulation. 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Elin Moberg, Loan Hoang  

Supervisor: Per-Arne Wikström 

Date: 2011 – June 

 

Aim: The market for primary health care centers in Sweden has been deregulated and 

therefore changed from a monopoly market to a competitive market. The aim of this study is 

to show what changes the deregulation has brought to the market. The research questions are: 

 What main organizational changes have occurred for a public primary health care 

center since the deregulation? 

 How does the public primary health care center differ from the private one? 

Method: A qualitative method has been used and semi structured interviews has been done 

with an executive of one public primary health care center Stortorgets Hälsocentral, and one 

private primary health care center Hälsocentralen City. A questionnaire has been send trough 

email to two employees from each primary health care center. The answers from these 

interviews have been put together and analyzed in order to answer the questions of this study.    

Result & Conclusions: The main organizational changes for Stortorgets Hälsocentral are that 

they now have to re-prioritize and adjust their resources and supply in order to stand out in the 

market with its expanded number of participants. 

The main changes between the public Stortorgets Hälsocentral and the private Hälsocentralen 

City is that the first one has a more vertical organization, while the second one is more 

horizontal. Stortorgets Hälsocentral is a large organization and possesses an economy of scale 

while Hälsocentralen City is more flexible and adaptable because of its smaller size.  

Suggestions for future research: During the study, several thoughts have aroused which we 

believe would be interesting to further research. One of these is how the employees of the 
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primary health care centers were affected by the deregulation. Furthermore a more extended 

study would be interesting in order to present a complete overview of the market for primary 

health care centers in Sweden.  

Contribution of the thesis: The contribution of this study is to present a view of how the 

deregulation of the market has affected two different primary health care centers. 

Key words: Deregulation, Privatization, Primary health care center, Organizational change 
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1. INLEDNING 

I detta kapitel kommer syftet med studien att framgå samt vilka forskningsfrågor som kommer 

att besvaras genom studien. Hur studien avgränsas kommer också att beskrivas i kapitlet.  

1.1 Kort bakgrund till studien 

Marknaden för vårdcentraler har varit i statlig ägo fram till den första januari 2010, då 

marknaden avreglerades. Denna lagändring innebar att fri etablering infördes, vilket innebär 

att även privata aktörer kan etablera sig på marknaden. Marknaden innehåller efter 

avregleringen alltså både vårdcentraler i offentlig ägo och vårdcentraler i privat ägo. Vårdval 

var också någonting som infördes med lagändringen vilket betyder att alla vårdtagare fritt kan 

välja vilken vårdcentral de vill tillhöra genom att lista sig på denna. Fler aktörer och fritt val 

för vårdstagarna innebär att den forna monopolmarknaden nu har blivit en konkurrens-

marknad, där både privata och offentliga vårdcentraler konkurrerar om att få vårdgivare 

listade hos sig.  

1.2 Forskningsfråga 

I samband med avregleringen har det uppstått flera förändringar för vårdcentralerna på 

marknaden. De offentliga vårdcentralerna har fått fler att konkurrera med då det inte längre är 

reglerat att privata aktörer inte får starta egna vårdcentraler. 

Denna lagändring med konkurrensmarknad som följd kan medföra att organisatoriska 

förändringar behöver göras för att anpassa sig till den nya marknaden. Dessa nya marknads-

villkor innebär att omprioriteringar behöver göras av de enskilda vårdcentralerna för att 

överleva i konkurrensmarknaden.   

Vi vill undersöka hur vårdcentralerna var förut då det var statligt ägt och monopol rådde över 

marknaden för vårdcentralerna och hur det är nu då det är en blandning mellan privata och 

offentliga vårdcentraler. Vi vill ta reda på vad för sorts organisatoriska förändringar som kan 

ha skett, och i samband med detta, hur vårdcentralerna förhåller sig till förändringarna på 

marknaden.  

För att belysa skillnaderna mellan hur det var före avregleringen av vårdcentralerna och hur 

det är efter denna, kommer vi att göra en uppföljning av situationen utifrån en offentlig 

vårdcentral. För att verkligen få en bild på hur det har förändras tar vi även med en privat 

vårdcentral i vår studie, då privata vårdcentraler i sin helhet är en effekt av avregleringen. För 
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att kartlägga förändringen måste vi även se till skillnaderna mellan privata och offentliga 

vårdcentraler.  

Utifrån detta uppstod studiens forskningsfrågor:  

Vilka huvudsakliga organisatoriska förändringar har skett för en offentlig vårdcentral sedan 

avregleringen? Hur skiljer sig den offentliga från den privata vårdcentralen? 

1.3 Syfte 

Efter vetskapen uppkommit, om att vårdcentralerna nyligen hade avreglerats från att ha varit 

statligt ägt, så väcktes intresset om att göra en uppföljning av vårdcentralerna efter 

avregleringen. Hela marknaden för vårdcentraler är under förändring då monopol inte längre 

råder, vilket är något som verkar väldigt intressant att studera. Det som är mest intressant 

kring detta ämne är hur denna förändring medför konsekvenser och dilemman som alla 

vårdcentraler nu är tvungna att hantera.  

Syftet med denna studie är att inbringa större förståelse kring hur avregleringen har påverkat 

två olika vårdcentraler, en privat och en offentlig. Vi vill visa vilka skillnader, konsekvenser 

och påföljder som har uppstått sedan avregleringen för dessa vårdcentraler genom att 

presentera en nutidsbeskrivning och en dåtidsbeskrivning. 

1.4 Avgränsning 

1.4.1 Avgränsning av undersökningsunderlag och områdesinriktning   

Eftersom vi vill undersöka vilka förändringar som har skett sedan vårdcentralernas 

avreglering, men inte har möjlighet att undersöka förändringen för hela marknaden, har vi valt 

att avgränsa oss till enbart två vårdcentraler. Underlaget till uppföljningen, som studien ska 

resultera i, har vi valt ska komma från en privat och en offentlig vårdcentral. Detta beror på att 

avregleringen har resulterat i att det numera finns två sorters vårdcentraler, vilket vi nu tar 

hänsyn till. Uppföljningen av den offentliga vårdcentralen kommer att ge oss material till att 

kunna jämföra hur denna var innan och efter avregleringen. Den privata vårdcentralen är en 

förändring i sig orsakad av avregleringen och därmed är denna ett viktigt 

undersökningsunderlag till att förtydliga de förändringar som skett. Orsaken till att vi valde att 

avgränsa oss till två vårdcentraler är för att undvika att dra några generaliserande slutsatser 

som skulle kunna representera hela marknaden. För detta skulle det krävas ett mycket stort 

undersökningsunderlag, vilket vi inte har möjlighet till med vår begränsning i både tidsram 
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och resurser. De vårdcentraler vi kommer att studera är den offentliga vårdcentralen 

Stortorgets Hälsocentral och den privata vårdcentralen Hälsocentralen City.  

Empirin kommer att styra inriktningen på denna studie men vi har ändå vissa avgränsningar 

på vad som kommer att behandlas under studiens gång. Detta beror på att vi inte har resurser 

att behandla allting som skulle kunna uppkomma under den empiriska och teoretiska studien. 

Lagstiftning, finansiering och politiska aspekter kommer vi att behandla, för att inge större 

förståelse, när vi redogör för vårdcentralerna och avregleringen, men det är ingenting som 

kommer att fördjupas ytterligare, då det är organisatoriska förändringar som ska studeras. 

Vårdcentralernas strategier och handlingsplaner inför framtiden är inte någonting vi kommer 

att studera, då syftet med studien endast är att göra en uppföljning av hur nuläget och 

historiken ser ut. Att studera hur vårdcentralerna förändrats omsättningsmässigt är inte heller 

någonting som kommer att behandla då vi inte anser att detta speglar de organisatoriska 

förändringar vi vill studera. 

Vi kommer att behandla, studera och analysera hur de två vårdcentralerna förändrats 

organisationsmässigt till följd av förändringarna på marknaden, samt vilka huvudsakliga 

förändringar som faktiskt skett på marknaden. Till följd av marknadsförändringen, då 

vårdcentralerna öppnades upp för en konkurrensmarknad, förändras även interaktionen mellan 

företagen och konsumenterna. Därför är även detta viktigt att tas med som 

undersökningsområde. Hela systemet för vårdcentralerna har förändrats på grund av att 

privatisering numera är tillåtet. Konsumenternas eller vårdstagarnas syn på avregleringen 

kommer inte att studeras då syftet med studien är att kartlägga organisatoriska förändringar. 

Vad kan, med våra knappa resurser, ge en mer överblickbar bild av förändringen än genom att 

inrikta oss på hur dessa områden har påverkats sedan avregleringen? 

 1.4.2 Geografisk avgränsning 

De två vårdcentraler vi har valt att studera och följa upp av är belägna i Gävleborg då vi har 

geografiska begränsningar till just Gävle. Vi väljer att avgränsa oss till detta område då vi 

studerar på Högskolan i Gävle och därmed har större möjlighet att få kontakt med 

vårdcentraler i Gävle än i andra städer.  

Stortorgets Hälsocentral och Hälsocentralen City finns i samma område, vilket är i centrala 

Gävle. Vi valde dessa två för att de ligger så nära varandra och detta val av avgränsning gör vi 

för att utesluta förändringsfaktorer som kan bero på skillnader i läge. Orsaken till att vi valde 

just dessa två är för att det var svårt att få kontakt med två andra vårdcentraler som dessutom 
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är belägna lika nära varandra. Om vi hade haft resurser eller möjligheter till att ha ett större 

urval av vårdcentraler att inkludera till vår studie så hade det varit bra om dessa var utspridda 

på olika områden. Då hade vi kunnat se förändringen även ur ett lägesperspektiv vilket hade 

gett en mer fullständig syn på vilka förändringar som skett. 
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2 METOD 

I det här kapitlet kommer vi att lägga fram hur vi ska gå tillväga för att bygga upp en struktur 

till vårt examensarbete och även varför vi väljer de metoder vi kommer att använda oss av.  

2.1 Forskningsstrategi 

För att kartlägga de organisatoriska förändringarna kommer en uppföljning att genomföras för 

att studera utvecklingen. Uppföljningen kommer att belysa skillnaderna för hur det såg ut 

innan och hur det ser ut nu efter vårdcentralernas avreglering sedan den första januari 2010.
1
 

Uppföljningen ska resultera i en klarare bild av förändringen av Stortorgets Hälsocentral och 

Hälsocentralen City och därmed uppnå syftet med denna studie.  

Uppföljningen av vårdcentralernas utveckling kommer att bestå av en empirisk studie och 

tillämplig teori till denna. Eftersom vi har valt att göra en uppföljning av en faktisk pågående 

förändring i samhället så kommer tyngdpunkten att riktas mot den empiriska delen. Den 

empiriska delen kommer att utgå från insamling av information genom intervjuer, 

vetenskapliga artiklar och annan relevant litteratur. Avregleringen av vårdcentralerna är något 

nyligen utfört och förändringar pågår ännu i dagsläget. På grund av att det är så nytt finns det 

inte så mycket litteratur att kringgå ämnet. Detta är alltså ännu en bidragande faktor till att den 

empiriska delen får större tyngdpunkt. Den tillämpande teorin kommer att finnas till för att 

styrka och förklara den information som uppkommer under den empiriska studien.  

2.1.1 Vetenskaplig metod 

Vetenskapliga metoder för uppbyggnad av forskning brukar ofta indelas i motsatsparen; 

kvantitativa och kvalitativa metoder
2
.  

Den kvantitativa metoden handlar om att använda sig av kvantifierbar information och som 

figuren nedan visar så består detta främst av siffror, tabeller och olika mått. En studie gjord 

med den kvantitativa metoden är baserad på numeriska uppgifter som kan ge mätbara 

samband eller variationer i det forskaren studerar kring.
3
  

                                                           
1
 Sveriges Rikes Lag 2011, 1982:763 Hälso- och sjukvårdslag. Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011, §5, 4:e 

stycket.  
2
 Djurfeldt, Göran m.fl. Statistisk verktygslåda: samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder, 

Studentlitteratur AB, Lund, 2010, s. 19. 
3
 Eriksson m.fl. 2006, s. 120. 
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Enligt forskaren Alan Bryman är studier gjorda genom den kvantitativa metoden utformade så 

att problemformuleringen utgår från teorin och detta gör att det är teorin som styr och ligger 

till grund för hela studien.
4
  

Den kvalitativa metoden handlar istället för siffror om termer och ord. Insamlingen med den 

kvalitativa metoden sker oftast genom intervjuer eller olika observationer. Dessa studier är 

ofta verbala och därför är det upp till forskaren att se vilken betydelse de olika termerna har. 

Denna metod ger en mer nyanserad undersökning där forskarens egen analys- och 

tydningsförmåga av informationen spelar in, medan den kvantitativa metoden går mer efter 

numeriska sammanställbara data.
5
  

Den kvalitativa metoden låter, till skillnad från den kvantitativa, information som uppstår i 

empirin vara utgångspunkten för studien snarare än att teorin är utgångspunkten.
6
 Att teorin 

uppstår ur den insamlade empiriska data är det som kallas för ”grounded theory” vilket nämns 

i figuren nedan
7
.  

Inriktning Data Syfte Exempel Insamling Redovisning Analys 

Kvantitativ Siffror Bestämda 

egenskaper 

Genus, 

inkomst 

Enkät 

Arkiv 

Intervju 

Tabell 

Grafer 

Diagram 

Genomsnitts-

mått 

Variation 

Samband 

Kvalitativ Termer Betydelser, 

mening 

Dilemman 

Beslut 

Värdering 

Intervju 

Observation 

Citat 

Berättelse 

Fall-

beskrivning 

”Grounded 

theory” 

Narrativ 

analys 
Figur 1. Skillnader mellan kvantitativ respektive kvalitativ forskning.8 

Utifrån informationen ovan anser vi att den kvalitativa metoden är mest tillämplig till vår 

studie. Eftersom vår studie handlar om att göra en uppföljning av Stortorgets Hälsocentrals 

och Hälsocentralen Citys avregleringspåverkan är det enligt oss mest framgångsrikt att 

genomföra intervjuer för att få fram den fordrade informationen. Därmed är det mer passande 

för oss att använda oss av den kvalitativa metoden, då denna utgår från empirin. Vi kommer 

heller inte att ta fram och analysera siffror för att svara på vår forskningsfråga, vilket innebär 

att den kvantitativa metoden inte vore lämplig att använda. 

                                                           
4
 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber AB Malmö, 2002, s. 251-252. 

5
 Eriksson m.fl. 2006, s. 120. 

6
 Holloway, Immy m.fl. Qualitative Research: in Nursing and Healthcare, Blackwell Publishing Ltd, 2010, s. 3. 

7
 Bryman, s. 254 . 

8
 Eriksson, Lars Torsten m.fl. Att utreda, forska och rapportera, Liber AB Malmö, 2006, s. 120. 
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2.1.2 Intervjumetod  

Forskaren Alan Bryman beskriver att intervjuformer kan indelas i olika kategorier. Det finns 

tre sådana grundläggande kategorier; strukturerade intervjuer, ostrukturerade intervjuer och 

semi-strukturerade intervjuer.
9
  

En strukturerad intervju innebär att forskaren vill kunna sammanställa svaren på ett 

jämförbart sätt. Detta medför att forskaren bör ställa exakt samma frågor till alla 

intervjuobjekt och gärna ge olika svarsalternativ för intervjuobjekten att välja mellan.
10

  

En ostrukturerad intervju kan i det närmaste liknas vid ett vanligt samtal där forskaren oftast 

börjar med att ställa en fråga angående ett specifikt tema. Sedan styr intervjuobjektens 

gensvar hur intervjuprocessen fortskrider. Forskaren ställer kanske ytterligare följdfrågor vid 

behov.
11

  

En semi-strukturerad intervju kan sägas vara en blandning mellan den strukturerade och 

ostrukturerade intervjun. Det innebär att denna intervjumetod ställer liknande frågor till alla 

intervjuobjekt men att följdfrågor kan förekomma beroende på de svar som uppkommer.
12

  

Utifrån denna information väljer vi att genomföra semi-strukturerade intervjuer eftersom vi 

anser att metoden är mest passande för vår uppföljning. Vi vill kunna ha samma typ av frågor 

till alla intervjuobjekt för att kunna göra en jämförelse av vilka förändringar som skett, 

samtidigt som vi vill att intervjuobjekten ska kunna svara fritt och inte känna sig begränsade i 

sina svar. Det beror på att vi ska få så djup förståelse som möjligt i ämnet och kunna 

möjliggöra mer fyllig och detaljerad information från intervjuerna, vilket Alan Bryman säger 

att semi-strukturerad intervju med sina öppna svar oftare medför.
13

 

2.1.3 Praktiskt tillvägagångssätt vid intervju 

Vi kommer att genomföra semi-strukturerade intervjuer med en chef på vardera vårdcentral 

för att vi anser att de i chefspositioner kan ge den mest relevanta informationen angående 

förändringen sedan avregleringen. Detta beror på att de har en överblick över hela 

verksamheten och dess miljö. De två personer vi kommer att intervjua är verksamhetschefen 

på Hälsocentralen City och vårdenhetschefen på Stortorgets hälsocentral, då dessa har den 

högsta positionen på de specifika vårdcentralerna. 

                                                           
9
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Vi kommer att skicka ut frågeformulär innan intervjutillfällena så att möjlighet för 

förberedelser finns, vilket vi tror kan ge fylligare och tydligare svar. Under intervjutillfällena 

kommer vi att använda oss av en diktafon som hjälpmedel. Det kommer att underlätta för oss 

vid sammanställningen av empiribeskrivningen så att ingen viktig information går förlorad. 

Dessutom kan vi fokusera helhjärtat på samtalen under intervjuerna utan att behöva anteckna 

samtidigt, vilket skulle kunna underminera koncentrationen.  

Frågorna till de djupa semi-strukturerade intervjuerna är frågor där cheferna får svara fritt och 

vi får möjlighet att ställa följdfrågor när det behövs. Frågorna är till största del identiska, 

däremot förekommer det några få frågor som behandlar förändringarna på de skilda 

vårdcentralerna. Att frågorna inte kan vara helt identiska beror på att den privata 

vårdcentralen, Hälsocentralen City, inte funnits före avregleringen och därmed inte har några 

förändringsfaktorer att behandla. Frågorna till denna kommer istället att fokusera på hur de, 

som en del av vårdcentralsmarknaden, ser ut nu. Frågorna till den offentliga vårdcentralen, 

Stortorgets Hälsocentral, kommer däremot att bestå av frågor angående förändringen sedan 

avregleringen. 

Mejlintervjuer av typen semi-strukturerade intervjuer med två anställda på varje vårdcentral 

kommer också att genomföras, dock med endast några få frågor. Det beror på att vi även vill 

få en bild över hur personalen uppfattar organisationsförändringarna. Vi väljer att endast 

intervjua dessa personer genom mejl på grund av att studien inte kräver en djupare inblick 

över personalens uppfattning om avregleringen, då syftet med arbetet endast är att kartlägga 

de organisatoriska förändringar som har skett. Vi väljer därför att behandla dessa 

mejlintervjuer på ett ytligt plan då vi inte har de resurser som skulle krävas för en mer 

djupgående analys av personalfrågor kring förändringen. En ytterligare orsak till varför vi 

väljer att intervjua personalen genom mejl är för att denna intervjumetod vanligtvis ger 

ärligare svar eftersom intervjun inte känns lika påträngande. Detta beror på att den som svarar 

inte möter den som intervjuar personligen vilket annars kan minska ärligheten i svaren.
14

 

Mejladressen till dessa personer har vi fått tillgång till genom de två cheferna i samband med 

intervjuerna med dessa.    

Ingen av de intervjuade personerna kommer att nämnas vid namn i studien, utan de kommer 

att vara anonyma även om cheferna har tillåtit att deras namn kan anges. Vi anser däremot att 

det inte är av betydelse att nämna några namn. Det viktiga är istället vad de säger. 

                                                           
14
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2.2 Metodkritik 

2.2.1 Validitet 

Forskaren Alan Bryman skriver att validitet handlar om ifall det valda måttet för ett begrepp 

verkligen mäter begreppet ifråga.
15

 

Kvalitativ forskning kan i viss utsträckning medföra generaliseringar av olika slag. Detta 

medför dock enligt Alan Bryman problem då kvalitativa forskningsresultat inte kan 

generaliseras utöver den situation i vilken den producerades. Detta beror på att kvalitativ 

forskning oftast inkluderar enbart några undersökningsobjekt vilka inte kan representera en 

hel population.
16

   

Vår avsikt är dock att inte ge generaliserade slutsatser i vår studie då vi inte har tillräckligt 

stort urval av undersökningsobjekt för att ge en komplett bild av vårdscentralernas avreglering 

i hela landet. Det undviker vi genom att belysa situationen för enbart Stortorgets Hälsocentral 

och Hälsocentralen City var för sig.  

Vår valda teoretiska referensram, MIO-modellens nulägesbeskrivning, skulle i dess ordinarie 

utformning inte vara helt passande för vår studie och validiteten skulle därför minskas. Det 

beror på att det ursprungliga syftet med nulägesbeskrivningen i MIO-modellen är avsett för att 

enbart beskriva det aktuella läget som det ser ut nu
17

. V väljer därför att modifiera om MIO-

modellen, genom att tillföra en dåtida lägesbeskrivning, vilket kommer att innebära att 

modellen blir mer passande för vår studie.   

2.2.2 Reliabilitet 

Frågan om det valda måttet är pålitligt och följdriktigt är det som kallas för reliabilitet.
18

  

Trovärdigheten av vår praktiska empiriska datainsamling varierar beroende på vad det är för 

sorts intervju vi genomför.  

De två intervjuerna vi kommer att utföra med cheferna på Stortorgets Hälsocentral och 

Hälsocentralen City är djupa intervjuer som innebär personlig kontakt. Att intervjua på detta 

sätt innebär att vi kommer att träffas ansikte-mot-ansikte, vilket enligt författarna Holloway 

och Wheeler kan medföra risken att intervjuobjekten känner sig obekväma eller utpekade. I 

                                                           
15

 Bryman, s. 88. 
16

 Bryman, s. 270. 
17

 Eriksson, Lars Torsten, Marknadsorientera Ditt Företag, Förlag Hultén, Gävle, 1999, s. 90. 
18
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sådana fall kan reliabiliteten minskas då det kan hända att intervjuobjekten inte är helt ärliga i 

sina svar eller undviker att svara alltför ingående.
19

 Däremot gäller motsatsen vid de 

mejlintervjuer vi tänker genomföra med personalen på de två vårdcentralerna eftersom de 

förmodligen känner sig mer anonyma och därför kan svara mer sanningsenligt. 

Trovärdigheten med mejlintervjuer kan dessvärre sänkas av att vi som intervjuare inte kan 

ställa följdfrågor, vilket skulle ha krävts för att få samma fylliga information som från 

djupintervjuerna.
20

 En faktor som skulle kunnat påverka dessa mejlintervjuer är att personerna 

valdes ut av cheferna vi intervjuade, men eftersom dessa intervjuer endast kommer att utgöra 

en liten del av vår studie anser vi inte att det kommer att utgöra en så stor påverkan på studien. 
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20
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3. HISTORIK KRING VÅRDCENTRALERNAS AVREGLERING 

Detta kapitel kommer att tydliggöra bakgrunden kring vårdcentralernas avreglering. 

Eftersom avregleringen är en följd av en lagförändring inom hälso- och sjukvårdslagen 

kommer vi därför under detta kapitel att redogöra för denna förändring. Detta ger en bild 

över hur vårdcentralernas marknad såg ut och hur den nuvarande lagen har förändrat 

marknadens förutsättningar.  

 

Vårdcentraler i Sverige har funnits sedan år 1963 och varje vårdcentral är en enhet inom 

primärvården. Enligt författarna Olofsson, Nilsson och Wahllöf är definitionen av 

primärvård: ”… den verksamhet som bedrivs av allmänmedicinska specialister och som 

nästan helt bedrivs som mottagningsverksamhet utanför sjukhuset…”.
21

 Inom primärvården 

arbetar exempelvis distriktsläkare, distriktssköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och 

undersköterskor.
22

 Från år 1963 och fram till år 2010 var varje landsting ansvarig för att de 

enskilda vårdcentralerna hade ett visst geografiskt område, med dess invånare, tilldelat till sig. 

All befolkning i Sverige blev med andra ord tilldelad en vårdcentral beroende på var de var 

folkbokförda.
 23

  

Under 2000-talet sattes individens rätt att välja fritt som konsument och att ha många 

valmöjligheter i fokus. Dessutom väcktes tanken att verksamheter bör utsättas för större 

konkurrens för att öka effektiviteten och ge individer större inflytande på marknaden. 

Primärvården var en sådan verksamhet som diskuterades.
24

 I april 2008 utreddes förslaget 

SOU 2008:37
25

 för vårdval i Sverige. Denna utredning föreslog att alla patienter skulle ha rätt 

att välja vårdgivare och att det skulle bli obligatorisk för landstinget att införa 

vårdvalssystemet i primärvården.
26

 Denna utredning ledde till propositionen 2008/09:74
27

 

som redogör hur lagändringen ser ut för hälso- och sjukvårdslagen
28

. Denna proposition gick 

                                                           
21

 Olofsson, Christer m.fl. Patientens val: en bok om primärvård och vårdval, Studentlitteratur AB, Lund, 2010, s. 
14. 
22

 Primärvård. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/prim%C3%A4rv%C3%A5rd, 2011-04-15.   
23

 Primärvård. Nationalencyklopedin. 
24

 Olofsson m.fl. s. 89-90. 
25

 SOU 2008:37. Deltänkande av Utredningen om patientens rätt. Vårdval i Sverige. Stockholm: Fritze. 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/29/06/103be5e1.pdf, 2011-04-15. 
26

 Olofsson m.fl. s. 91. 
27

 Regeringens proposition 2008/09:74. Vårdval i primärvården. http://data.riksdagen.se/fil/b5c2efda-83b0-
4368-a640-6f3e01a04770, 2011-04-15. 
28

 Sveriges Rikes Lag 2011, 1982:763 Hälso- och sjukvårdslag. 

http://www.ne.se/lang/prim%C3%A4rv%C3%A5rd
http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/29/06/103be5e1.pdf
http://data.riksdagen.se/fil/b5c2efda-83b0-4368-a640-6f3e01a04770
http://data.riksdagen.se/fil/b5c2efda-83b0-4368-a640-6f3e01a04770
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igenom och ändrade därmed lagregleringen om utförare av hälso- och sjukvårdstjänster samt 

införandet av ett vårdvalsystem. Den nuvarande lagen lyder enligt § 5, 2-4e stycket: 

”Landstinget ska organisera primärvården så att alla som är bosatta inom landstinget kan välja 

utförare av hälso- och sjukvårdstjänster samt få tillgång till och välja en fast läkarkontakt 

(vårdvalssystem). Landstinget får inte begränsa den enskildes val till ett visst geografiskt 

område inom landstinget. 

Landstinget ska utforma vårdvalssystemet så att alla utförare behandlas lika, om det inte 

finns skäl för något annat. Ersättningen från landstinget till utförare inom ett vårdvalssystem 

ska följa den enskildes val av utförare. 

När landstinget beslutat att införa ett vårdvalssystem ska lagen (2008:962) om 

valfrihetssystem tillämpas.”
29

 

I det första citerade stycket har orden ”kan välja utförare” tillkommit. Detta tolkas som att 

den enskilde individen har rätt enligt lag att välja vem dennes vårdgivare ska vara, vilket inte 

reglerades i den äldre versionen av hälso- och sjukvårdslagen. Förr lydde samma mening: 

 ”Landstinget skall organisera primärvården så att alla som är bosatta inom landstinget får 

tillgång till och kan välja en fast läkarkontakt”.
30

  

Detta innebar och innebär fortfarande att landstinget har ansvaret att förse alla som är bosatta 

inom landstinget en god hälso- och sjukvård. Skillnaden är dock att det nu är upp till 

individen själv att kunna välja vårdgivare. Sedan lagändringen om att alla kan få välja utförare 

själv, får inte vårdgivare längre neka patienter eftersom det inte längre finns någon 

begränsning i valet av vårdutförare. Detta kallas därmed för vårdvalssystemet.  

Som en effekt av vårdvalssystemet tillkommer även att privata aktörer numera fritt kan 

etablera sig på marknaden. Det har däremot funnits privata vårdgivare redan innan 

avregleringen och dessa har enligt lag agerat på uppdrag av landstinget men innehade inte 

ägarskapet. Dessa var tvungna att ansöka till landstinget för att kunna sluta uppdragsavtal om 

                                                           
29

 Sveriges Rikes Lag 2011, 1982:763 Hälso- och sjukvårdslag, § 5, 2-4:e stycket. 
30

 Sveriges Rikes Lag 2007, 1982:763 Hälso- och sjukvårdslag, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2007, § 5, 2 
stycket, 1a meningen. . 
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att få driva dessa vårdcentraler. Det var dock fortfarande landstinget som hade ansvaret för 

dessa vårdcentraler enligt § 3.
31

  

Hela det andra citerade stycket är nytillkommet i § 5 i hälso- och sjukvårdslagen och reglerar 

vårdvalssystemets utformning. Den nuvarande lagen säger att alla utförare, både privata och 

offentliga, ska behandlas lika. Detta medför att för varje patient som skriver in sig hos en 

vårdcentral får denne vårdcentral ersättning från landstinget, oavsett om vårdcentralen är 

offentlig eller i privat regi.
32

 Dock är det inte reglerat i lag att privata aktörer inte får nyttja 

andra finansiärer. Det tredje citerade stycket reglerar införandet av vårdvalssystemet och att 

lagen om valfrihetssystemet ska tillämpas. I lagen om valfrihetssystem står det att: 

”Med valfrihetssystem enligt denna lag avses ett förfarande där den enskilde har rätt att välja 

den leverantör som ska utföra tjänsten och som en upphandlande myndighet godkänt och 

tecknat kontrakt med.”
33

     

För att landstinget, som fortfarande bär det lagliga ansvaret för att organisera primärvården, 

enligt § 3
34

, ska kunna godkänna både offentliga och privata vårdgivare måste dessa följa ett 

antal uppsatta krav från landstinget. I Gävleborg står dessa krav och förutsättningar i 

Hälsovalshandboken
35

.  

Sedan avregleringen har det i Gävleborg, än så länge, startats upp 11 privata vårdcentraler. 

Det finns 26 offentligt drivna i Gävleborg i jämförelse.
 36

 Landstinget i Gävleborg delar in alla 

folkbokförda i olika geografiska områden beroende på vårdcentralernas läge. Detta innebär att 

alla blir tilldelade en specifik vårdcentral om personerna inte aktivt listar sig hos en 

vårdcentral efter eget val. Att lista sig hos en vårdcentral innebär att patienten skriver in sig 

som vårdstagare på den vårdcentralen. Gör vårdstagarna inget aktivt val står de som passivt 

listade på sin geografiskt tilldelade vårdcentral.
37

  

 

                                                           
31

 Sveriges Rikes Lag 2007, 1982:763 Hälso- och sjukvårdslag, § 3, 3e stycket. 
32
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4. TEORETISK REFERENSRAM 

Kapitlet kommer att beskriva MIO-modellen, som är ett verktyg för att bygga upp en 

referensram till den teoretiska studien. 

 

För att få en tydlig struktur till vår teoretiska studie kommer vi att använda oss av verktyget 

MIO-modellen
38

 som har utvecklats av Lars Torsten Eriksson. MIO-modellen behandlar tre 

grundläggande företagsperspektiv och dessa områden är marknad, interaktion och 

organisation.
39

 Eftersom vår forskningsfråga handlar om att ta reda på vad för sorts 

förändringar som kan ha skett i form av organisations- och marknadsförändringar för de valda 

vårdcentralerna så är MIO-modellen enligt oss väldigt passande. Lars Torsten Eriksson 

beskriver dessutom att denna modell med fördel kan tillämpas vid en total genomgång av ett 

företag då det sker en tydlig förändring av marknadsförutsättningar och exempelvis nämns 

avregleringar
40

.  

Dessa är de starkaste orsakerna till varför vi väljer att använda oss av MIO-modellen som en 

ram till vår teori. Därutöver är det svårt för oss att förutbestämma specifika modeller eller 

teorier eftersom vår studie kommer att utvecklas utifrån empirin, vilken vi ännu inte har 

undersökt. Därför är MIO-modellen passande till att strukturera upp en ram kring möjliga 

framtida teorier och modeller som uppstår i samband med empirin.   

 
Figur 2. MIO-modellen med de grundläggande nyckelbegreppen41 
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39
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40
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Modellen är indelad i fyra horisontella områden; nulägesbeskrivning, framtidsanalys, 

strategier och handlingsprogram som behandlar de tre vertikala grundläggande 

företagsperspektiven.
42

  

Vi kommer dock inte att följa MIO-modellens alla steg till punkt och pricka utan vi kommer 

använda att använda oss av nulägesbeskrivningen som ram. Detta beror på att vi endast är 

intresserade av att se hur nuläget har förändrats sedan avregleringen. Dock kommer vi att 

modifiera om MIO-modellen en aning genom att, förutom att genomföra en 

nulägesbeskrivning, även genomföra en beskrivning över läget före avregleringen. MIO-

modellen kommer att med detta sätt enligt vår mening vara bättre anpassad för att besvara 

våra forskningsfrågor angående förändringar som har inträffat. Med hjälp av denna teoretiska 

referensram kan vi nyttja det som kan tillämpas till vår empiri och använder därför modellen 

som ett hjälpmedel snarare än en mall.   

Vid brukandet av MIO-modellen kommer förmodligen andra modeller att framträda beroende 

på vilken utgångspunkt den empiriska studien får. Detta har sin grund i att MIO-modellen inte 

är till för att ersätta andra modell utan istället fungera som ett hjälpmedel för att kategorisera 

andra modeller
43

. Därav förklarar detta uppkomsten av eventuella andra teoretiska modeller 

under studiens gång.  

MIO-modellen är alltså ingen teori som vi utgår från när vi genomför den empiriska studien, 

utan modellen är endast ett ramverk för vår teori. Däremot kommer vi efter det empiriska 

studien att dela in den information som uppkommit i MIO-modellens olika delar för att få en 

tydligare bild. Vår studie kommer däremot helt att utgå från vad som kommer upp under 

empirin. 
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5. EMPIRISK STUDIE 

Detta kapitel kommer att presentera den empiriska studien genom MIO-modellens 

referensram för att återge och beskriva vad som har framkommit under intervjuerna med 

vårdenhetschefen på Stortorgets Hälsocentral
44

 samt verksamhetschefen för Hälsocentralen 

City
45

. Vad som framkommit under mejlintervjuerna med två ur personalen på respektive 

vårdcentral
46

 kommer även att läggas fram. Studien kommer att ge en beskrivning av nuläget 

efter avregleringen samt dåtidsläget innan avregleringen. 

 

Den offentliga Stortorgets Hälsocentral, har funnits i sin nuvarande form sedan år 1976. Det 

är en stor vårdcentral belägen i centrala Gävle med 20 anställda, varav fem är läkare. 

Stortorgets Hälsocentral är en del av Landstinget Gävleborg. Den privata Hälsocentralen City, 

är däremot driven under Praktikertjänst AB och öppnades i oktober 2010 efter avregleringen 

av marknaden. Hälsocentralen City är belägen inom samma område som Stortorgets 

Hälsocentral och har en personalstyrka på 12 personer, varav fyra är läkare. 

5.1 Marknad 

5.1.1 Vårdcentralmarknaden före och efter avregleringen 

Innan avregleringen var vårdcentraler statligt ägda och varje landsting hade ansvar för 

vårdcentralerna inom sitt område. Verksamhetschefen
47

 för den privata vårdcentralen, 

Hälsocentralen City, berättade att vårdcentraler dock kunde bli drivna av andra än själva 

landstinget, även om det fortfarande låg inom landstingets ansvar. Hon beskrev då att det kan 

uppkomma sådana ”…avtal som löper på kanske fyra eller fem år. Verksamhetschefen för 

Hälsocentralen City tillade även att hur marknaden exakt såg ut berodde på den politiska 

styrningen i den delen av landet. Dock poängterade hon att vårdcentralerna fortfarande var 

statligt ägda trots avtalen. 

Efter avregleringen av vårdcentralerna berättade verksamhetschefen, för Hälsocentralen City, 

att sedan lagändringen i Sverige så skulle alla vårdcentraler arbeta på lika villkor: ”…alla som 

uppfyller kriterier från Hälsovalshandboken får starta en hälsovårdscentral. 
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 Vårdenhetschef Stortorgets Hälsocentral, personlig intervju den 12 april 2011. 
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 Verksamhetschef Hälsocentralen City, personlig intervju den 12 april 2011. 
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Verksamhetschefen förklarade att Hälsovalshandboken
48

 hon talade om är skriven av 

Hälsovalskontoret i Gävleborg, på andra ställen i Sverige heter det Vårdval. Det som står i 

boken är de riktlinjer och regler som är uppsatta för vårdcentraler i hela landet, och är enligt 

vårdenhetschefen
49

 på den offentliga vårdcentralen, Stortorgets Hälsocentral: ”…ingenting 

som vi i landstinget har kommit på, utan det är ju uppifrån, politiskt”. 

”Landstinget och privata vårdgivare har ju samma regelverk” och med det menar 

verksamhetschefen på Hälsocentralen City att deras privata vårdcentral inte får göra annat än 

vad offentliga vårdcentraler får göra. Hon sade att ”det styrs utav Hälsovalshandboken. Den 

är väldigt detaljerad.”  

Alla vårdcentraler styrs förvisso av riktlinjer och regler i Hälsovalshandboken efter 

avregleringen, men den offentliga vårdcentralen har utöver det även landstingets krav att 

uppfylla enligt vårdenhetschefen för den offentligt styrda Stortorgets Hälsocentral. Kraven 

skiljer sig dock inte åt mellan hur de är nu efter avregleringen och hur de var innan, enligt 

henne. Enda skillnaden är att ersättningssystemet för vårdcentraler i allmänhet har 

förändrats: ”Förut hade du en pott med pengar du fick och då hade du kunder att fördela på 

resurserna och man kunde flytta lite mera mellan... Nu är det en vårdpeng som man får ifrån 

varje patient och man får budgeten i efterhand i stort sett. Du gör beräkningar på hur många 

patienter du tror att du ska ha och gör upp budgeten efter det. Så det är skillnaden”.  

5.1.2 Allmänna skillnader mellan privata och offentliga vårdcentraler  

Sedan avregleringen januari 2010 har marknaden för vårdcentraler ändrats. För den offentliga 

vårdcentralen, Stortorgets Hälsocentral, är det både positivt och negativt. Vårdenhetschefen 

för Stortorgets Hälsocentral menade att det positiva med att det inte längre rådde monopol på 

vårdcentralsmarknaden var att alla vårdcentraler får göra sitt allra yttersta nu för att hålla sig 

kvar på marknaden. Verksamhetschefen för Hälsocentralen City uttryckte sig på liknande vis 

och sa att: ”alla bör spetsa till sig och bli så duktiga som man bara kan”.  

Vårdenhetschefen förklarade att eftersom Stortorgets Hälsocentral tillhörde Gävleborgs 

landsting innan avregleringen och var en del av en stor koncern, så behövde inte vårdcentralen 

göra så mycket för att överleva. Hon sade: ”när det är monopol då blir det ju lätt att man 

harvar på… Nu är det mera att vi måste visa utåt vad vi gör för någonting”. 

Vårdenhetschefen berättade att i och med avregleringen av statligt ägda vårdcentraler så 
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måste varje vårdcentral tänka mer service och göra PR för sin egen överlevnad; att tänka mer 

som ett företag. Hon ansåg även att Stortorgets Hälsocentral alltid har haft kunskapen att göra 

ett bra jobb och alltid har gjort ett bra jobb, men att de i dagsläget även måste lära sig att 

profilera sig på vad de är bra på.  

Vad gäller den privata vårdcentralens, Hälsocentralen Citys, syn på vårdcentralernas 

avreglering så är det bara positivt. Eftersom verksamhetschefen för Hälsocentralen City har 

haft en lång arbetserfarenhet inom landstingsdrivna vårdcentraler berättade hon att 

vårdcentraler som tillhör landstinget är tröga i sin förändringsprocess: ”… som landstinget är 

man ganska bakbunden när det gäller att hitta på olika idéer och utveckla företaget inom 

olika saker. Det är en så lång kedja innan det händer någonting.” Hon menade att när det 

gäller landstingsdrivna vårdcentraler så fungerade det som så att om de ville ändra någonting 

på den vårdcentralen hon arbetade på, så var alla andra vårdcentraler inom landstinget också 

tvungna att göra samma ändring för att förändringen ens skulle få gå igenom. 

Verksamhetschefen för Hälsocentralen City sade att deras privata vårdcentral har en annan 

ordning på förändringsprocessen och kan därför själva påverka mer på plats. Detta var också 

något vårdenhetschefen på Stortorgets Hälsocentral anser var bra med privata vårdcentraler. 

Hon sade att ”de har mer frihet. De är inte politiskt styrda kanske på samma sätt som vi är 

kan jag tänka mig”.  

Både vårdenhetschefen och verksamhetschefen för de två vårdcentralerna vi intervjuade 

delade åsikten om att den offentliga vårdcentralen i allmänhet har stordriftfördelar och att de 

privata vårdcentralerna inte innehar lika mycket resurser, både gällande personal och gällande 

utrustning. Verksamhetschefen för den privata vårdcentralen, Hälsocentralen City, berättade 

om sitt personalutbud och att de bara har: ”en utav varje yrkeskategori medan de offentliga 

har kanske 50 sådana. Då kan det vara så att det är bättre för den yrkeskategorin, som att 

man exempelvis får vidareutbildningar, kontakt med kolleger. Det är stordriftsfördelen”.  

5.1.3 Allmänna förändringar för vårdstagare och anställda på vårdcentraler 

Verksamhetschefen för Hälsocentralen City tyckte att avregleringen är positiv, både för den 

enskilda individens valfrihet och för de anställda. När vi frågade vad hon trodde var den 

största orsaken till att vårdcentralerna avreglerades gissade hon att den största orsaken 

var: ”att man själv ska ha rätt att bestämma vart man vill gå”. Hon berättade att det inte alltid 

har fungerat på det viset. Innan avregleringen var det så att vårdcentralsmarknaden inte riktigt 

tillät den enskilda individen att fritt välja vårdcentral då de kunde säga nej om det var fullt på 
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vårdcentralen. Hon fortsatte förklarad att vårdcentralerna inte längre har rätt att tacka nej, utan 

ska ta emot patienten oavsett om de har resurser för det eller inte. Vårdenhetschefen för den 

offentliga vårdcentralen, Stortorgets Hälsocentral, svarade att vårdstagarna gynnas även av att 

de nu inte bara fritt kan välja vilken vårdcentral de vill gå till, utan att de numera även har fler 

att välja mellan, både landstingsdrivna och privatdrivna vårdcentraler. Hon tror att: ”det har 

blivit enklare för patienterna kanske för att nu är även de landstingsdrivna duktiga på att tala 

om vad det är vi erbjuder för någonting”. Vårdenhetschefen berättade även att sedan 

avregleringen har hon sett ett flöde av patienter som provade sig fram till vad som är bäst. 

Hon berättade att de kan se på ett program hur listningarna sker mellan olika vårdcentraler, 

och hon sade att hon märker att de som bytte vårdcentral, i början efter avregleringen, nu 

börjar komma tillbaka. 

För anställda innebär avregleringen av vårdcentraler att de har en möjlighet välja var de vill 

arbeta enligt vårdenhetschefen för den offentliga Stortorgets Hälsocentral. Hon nämnde även 

att det som gynnar de anställda är att deras kreativitet ökar och att de ”känner sig delaktiga i 

hur vi ska göra för att få våran hälsocentral så bra som möjligt och stås i konkurrensen”. 

5.2 Interaktion 

5.2.1 Patientavgiften 

Ersättningssystemet för vårdcentraler har, som nämnts innan, förändrats. Både 

vårdenhetschefen för den offentliga vårdcentralen, Stortorgets Hälsocentral, och 

verksamhetschefen för den privata vårdcentralen, Hälsocentralen City, berättade att pengarna 

varje vårdcentral får beror på hur många patienter som är listade hos dem. Verksamhetschefen 

sade bland annat: ”Idag är det såhär att när du listar dig hos oss så får vi så här många 

kronor per år för dig från landstinget. Så är det för landstingets hälsocentraler också.”. Hon 

fortsatte med att berätta att eftersom vårdcentraler lyder under Hälsovalshandboken så får de 

därför ersättning från Landstinget Gävleborg. Vidare berättade hon att patientavgiften är 

densamma oavsett om patienten är listade hos en privat eller en offentlig vårdcentral.  

5.2.2 Vårdcentralernas utbud 

Det vårdenhetschefen på Stortorgets Hälsocentral ansåg var bra med landstingsdrivna 

vårdcentraler  i jämförelse med privata vårdcentraler i allmänhet, var att de har så mycket 

resurser: ”…Vi har mera tillgång till läkarna, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister, 

sköterskor på ett helt annat sätt än vad de privata kanske har.” Efter detta berättade hon hur 

det såg ut på den egna vårdcentralen: ”Vi har tre sjukgymnaster, alla inte heltid men de är tre 
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stycken, tre arbetsterapeuter, tre psykosociala team…” Hon jämförde sedan detta med vad 

hon kunde tänka sig att en privat hade; ”De kanske har en kurator en dag i veckan, en 

sjukgymnast två dagar i veckan och en arbetsterapeut som kommer in någon gång ibland.” 

Vårdenhetschefen avslutade detta med att säga; ”Så vi har det här att vi är så pass stora att vi 

kan erbjuda mångfald.”  

Vi frågade om vilka förändringar som har skett för Stortorgets Hälsocentral angående deras 

utbud och tjänster sedan avregleringen och fick till svar av vårdenhetschefen att de har anställt 

en barnläkare, vilket de inte hade förr. Vårdenhetschefen berättade även att personalen har fått 

vara med och påverka och kommit på olika nya erbjudanden för att gynna vårdstagarna. De 

förslag som gick igenom var: ”Vaccinationsmottagning, skriva friskintyg, körkortsintyg… ”  

Hälsocentralen Citys verksamhetschef bekräftade att deras utbud av resurser är något mindre 

än Stortorgets Hälsocentral, genom att berätta om de fyra olika läkare de har inom sin privata 

vårdcentral:  

”Vi är ju en hälsocentral och är bred i vårt uppdrag. Vi har ju en barnläkare här som 

lanseras då förstås. Hon är ju barnspecialist och det är ju unikt att ha en sådan ute i 

primärvården. Så det är ju klart att det är ju många barnfamiljer som tycker det är bra att få 

komma hit till oss, man får en familjeläkare som är barnspecialist. En av doktorerna är 

väldigt intresserade av idrottsmedicin, och han är också läkare för fotbollslaget här i Gävle; 

GIF fotbollslag. Och så har vi en läkare som är väldigt duktig på gynekologi, har spetsat sig 

på det. Och så har vi en som har hand om äldrefrågor”.  

5.2.3 Stortorgets Hälsocentrals marknadsföring 

På frågan hur vårdenhetschefen för Stortorgets Hälsocentral anser om att det inte längre råder 

monopol på marknaden svarade hon att nu gäller det för dem att visa vad de är bra på för att 

överleva, trots att de är en del av landstinget. De största förändringarna i deras sätt att arbeta 

berättade hon var: ”Vi har blivit mer målfokuserade, patientfokuserade. Vi jobbar mer emot 

vad patienterna efterfrågar.” Vi frågade då henne hur hennes offentliga vårdcentral gjorde 

förut och på det svarade hon att förut ”…hade vi mera som ett utbud bara…” Hon beskrev att 

de nu däremot var mer aktiva och försökte skaffa det som patienterna efterfrågar. 

Hon berättade även att de arbetar med konstant förbättringsarbete, och att det är en effekt av 

hälsovalet. Med hälsovalet menade hon då avregleringen av vårdcentralerna. Vi frågade henne 

om det fanns några konkreta exempel på något förbättringsarbete de har genomfört och hon 
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berättade att de förutom att ha anställt en barnläkare så: ”… jobbar vi mera fokuserat på de 

här målrelaterade ersättningarna som Hälsovalskontoret har, man får ersättning för om du 

uppfyller vissa krav, som inte fanns förut innan avregleringen”. Hon förklarade sedan att de 

målrelaterade ersättningarna finns i Hälsovalshandboken och är mål och en form av ”bonus” 

som vårdcentraler kan uppfylla om de vill ha extra ersättning, utöver den ersättning de får för 

varje listad patient. Hon gav exempel: ”Du kan få på utförda lungfunktionstester, om man gör 

en aktivitetsplan eller en plan för hur du ska kunna öka jämlikheten på hälsocentralen. Allt 

detta gäller även för de privata” Hon fortsatte: ”… läkemedelsgenomgångar, tobaksbruk, 

uppföljning på fysisk aktivitet på recept…” 

Vårdenhetschefen på den offentliga vårdcentralen, Stortorgets Hälsocentral, svarade att deras 

marknadsföring har utökat när vi ställde frågan om vilka förändringar som har skett för deras 

marknadsföring. Hon kunde dock inte riktigt svara på hur det var förut: ”Det har jag svårt att 

svara på eftersom jag inte varit här så länge så att säga, men att då tror jag inte det var så 

jättemycket faktiskt.”. Om marknadsföringen i dagsläget beskrev hon att de inte har någon 

återkommande marknadsföring, men att de har lagt ned en summa för att exempelvis 

annonsera i tidningar. Hon fortsatte med: ”Man lär ju tänka efter så att man inte bara 

annonserar och annonserar utan att det ger någonting. Man måste tänka efter om den här 

annonsen ger någonting så att man inte bara slänger ut en annons.” Förutom att annonsera i 

tidningar berättade vårdenhetschefen även att de marknadsför sig på andra sätt numera: ”Nu 

är det bland annat så att Stortorget har på Gävle Högskolas hemsida en banner som sitter 

med på sidan där vi talar om vad vi erbjuder. Vi ska gå ut snart med att vår barnläkare har 

börjat här. Vi går ut om det är någonting speciellt och annonserar. Vi försöker delta på GD-

GIF galan i maj här och försöker visa oss aktiva.” 

Vi undrade om den offentliga vårdcentralen, Stortorgets Hälsocentral, arbetade på ett annat 

sätt innan avregleringen för att få vårdstagare att besöka just deras vårdcentral, samt hur de 

gör nu. Vårdenhetschefen berättade då att de inte gjorde så mycket innan, men nu gör de en 

del för att försöka få vårdstagare att vilja lista sig hos dem: ”Förut så var vi inte så aktiva, 

men nu är det alltså så att alla som ringer till oss och bokar tid går vi in i Masters 

befolkningsregister för att kolla vart dom är listade. Är dom listade på någon annan 

hälsocentral, så då talar vi om att: vi ser att du har listat dig på den hälsocentralen, vi tar 

gärna emot dig men då får du lista dig hos oss.  Är de passivt listade så då erbjuder vi att de 

kan aktivt lista sig när de kommer till oss.” Vi följde upp detta med en fråga om de använder 

sig av någon annan marknadsföring för att få vårdstagare att lista sig hos dem och svaret blev 
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att de hade haft massutskick innan avregleringen skedde för att säga ” Lista er hos oss.” Sedan 

tog hon som exempel på hur hon uppfattat att de privata vårdcentralerna marknadsför 

sig: ”För som, de privata skickade ut; dom överröste patienterna ju. Men nu kör vi på att när 

de ringer så erbjuder vi dom att lista sig hos oss.” 

Eftersom verksamhetschefen på den privata Hälsocentralen City, hade arbetat inom 

landstingsdrivna vårdcentraler större delen av sitt liv, så frågade vi även henne om hennes 

åsikt angående den offentliga verksamhetens marknadsföring innan avregleringen: ”Det fanns 

ingenting då. Utan det var mer att man motta patienter än att locka dit dom. Helst ville man 

inte att de skulle komma eftersom man fick ju pengar ändå.” Vidare tillade hon att det är 

annorlunda nu då vårdcentraler måste få vårdstagare listade hos sig: ”Man kan inte gå i 

förlust, det går ju inte. Någon lär betala lönen, så är det. Idag är det såhär att när du listar 

dig hos oss så får vi såhär många kronor per år för dig från landstinget. Så är det för 

landstingets hälsocentraler också… Vi vill att det ska gå runt. Har vi för lite patienter så 

antingen behöver vi säga upp folk då eller skaffa fler patienter” 

5.2.3 Hälsocentralen Citys marknadsföring 

I och med att vårdcentraler avreglerades och det numera är konkurrensmarknad så ställde vi 

några frågor angående detta även till den privata Hälsocentralen City. Vi frågade 

verksamhetschefen för den privata vårdcentralen vad de gör för marknadsföring samt vad de 

gör för att få vårdtagare att lista sig hos dem. Verksamhetschefen berättade: ”Vi marknadsför 

ju lite, talar om att vi finns. Sen tror vi att den bästa reklamen är patienterna. Vi ska vara 

vänliga, ha bra bemötande och vi ska ha kontinuitet från personalen. Och att vi har fyra fasta 

läkare, det är våra fördelar.” Dessa fyra läkare är som verksamhetschefen nämnt specialister 

i olika områden. Hon menade då att de har täckt in olika områden på marknaden bra. 

Hon berättade sedan vilka marknadsföringsåtgärder de använt sig av sedan de startade deras 

privata vårdcentral: ”När vi startade så skickade vi ut vår lilla broschyr som vi har. Den här 

har vi skickat ut till hushållen som finns i området där vi verkar och i norra grannområdet 

och runt omkring: ’Hej, nu har vi startat upp och ni är välkommen till hälsocentralen, såhär 

ser vi ut och här är listningsblanketten’. Vi har annonserat en gång i tidningar och talat om 

att vi fanns första gången och som sagt delat ut de där broschyrerna.” Vi undrade då om de 

inte gjorde något specifik marknadsföring för tillfället och hon svarade då att de inte gjorde 

något sådant utan: ”Vi kommer att delta i olika evenemang, det kommer vi att göra, för i vårat 

område är det Gunder Hägg Stadion på Sätra, så där kommer vi att ha GD-GIF olympiaden 
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och sköta sjukvården där, eftersom det är vårat område. Och på SM i friidrott kommer vi att 

vara. Då kommer vi bara att stå där, och då marknadsför man sig med att man är där. Man 

kan berätta var man kommer ifrån och att man är välkommen hit om man behöver hjälp.” 

Verksamhetschefen berättade vidare om att de inte gör alltför mycket marknads-

föringsåtgärder utan ansåg att det är mun-till-mun-reklamen från patienternas sida som är 

bäst: ”Och sen tror vi ju på den här marknadsföringen där; att om vi gör ett väldigt bra jobb, 

vi har bra personal, kunnig personal, vi har erfarna doktorer som är på plats här, då går det 

från mun till mun.” Hon gav exempel på vad en vårdstagare kan tänkas sprida: ”Tänk att jag 

var på det stället och det är så bra där, dit ska ni absolut gå”. Sedan fortsatte hon med: ”Så 

vi tror ju på reklam från mun till mun. Att vi sköter oss och gör ett bra jobb och då kommer 

det fler. För det första får vi behålla de vi har, och så ger de egen reklam till oss.” Vi undrade 

då vad de gör för att behålla de listade vårdstagarna på sin vårdcentral och svaret blev: ”Ja, 

man får göra det smidigt för patienten och så får man vara vänlig och ha bra bemötande och 

bemöta dom med kunskap och respekt helt enkelt.” 

5.2.4 Kötider och listning av vårdstagare  

Vi ställde även några frågor angående hur stor kundkrets vårdcentralerna har samt hur deras 

tillgänglighet och kötider för sina vårdtagare ser ut. Vårdenhetschefen berättade hur stort antal 

vårdtagare hennes offentliga vårdcentral, Stortorgets Hälsocentral, har för tillfället: ”Totalt 

andel listade patienter idag är 7 048 stycken. Utav dom är 5 728, eller något sådant, aktivt 

listade och sen är resten passivt listade. Och det ökar. Från en tredjedel så har det ökat bra 

mycket och även på 14 dagar nu här så har vi ökat upp i både totala antal listade och aktivt 

listade.” Hälsocentralen Citys verksamhetschef fick svara på samma fråga: ”Ja vi har ungefär 

5 500 just nu.”  

Vi undrade sedan om de anser att det är bättre för vårdcentralen att ha fler eller något färre 

listade hos sig, och på det svarade vårdenhetschefen för den offentliga vårdcentralen, 

Stortorgets Hälsocentral: ”Alltså du har väl en smärtgräns på vad du som hälsocentral klarar 

av att ta emot patienter också. Att ha en 12-13 000 listade patienter är en ganska stor 

hälsocentral. Men det är det du ska jobba för, det vi jobbar för är att vi ska ha de aktivt 

listade för då är dom mera säkra, säkra pengar så att säga. Då är det lättare att jobba utifrån 

hur mycket vi kan satsa. Men att... Alldeles för många är inte bra heller, men än så länge har 

vi inte nått den gränsen.”  

Verksamhetschefen för den privata Hälsocentralen City svarade på samma fråga:  
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”Alltså det beror på behovet utav den som är listad. Om vi säger så här att vi räknar ungefär 

att man kan ha en 15-1800 listade på varje doktor, men 500 stycken kan ju generera lika 

mycket som 3000 patienter. Om 500 är jättesjuka då kommer ju de varje dag eller ringer 

varje dag. Medan man kan ha 3000 som kanske aldrig är sjuka, bara en gång om året. Då 

kan man ju ha många.” Hon förklarade att de lär ha en ”…blandad mix till sin lista.” Hon 

menade att ingen doktor klarar av att endast has sådana som är riktigt sjuka och besöker 

vårdcentralen ofta på sin lista. 

Vi ställde då en följdfråga till detta och frågade henne hur de gör numera när lagen säger att 

de inte får säga nej till vårdstagare att lista sig. Verksamhetschefen förklarade då att det gäller 

att förklara situationen för patienten: ”Nä precis, och då får man ju berätta; såhär att nu har 

du valt en läkare som är såhär duktig på just det här och nu har han så mycket patienter så 

du får vänta fyra veckor eller fem veckor nu för att komma till honom.” Hon förklarade att om 

patienten inte kan tänka sig att vänta så länge så får hon förklara hur situationen ser ut för 

denne: ”’Nä det är så det ser ut nu. Valet är ditt och då kan ju du välja någon annan doktor 

eller vi kan säga att då får du gå till exempelvis ”Elisabeth”. Då får du vänta två veckor’. 

Man kan ju erbjuda patienten olika saker.”, förklarade hon.  

Vi undrade även hur det är med vårdcentralernas väntetider och hur det ser ut för just dem. 

Verksamhetschefen för den privata vårdcentralen, Hälsocentralen City, svarade: ” Ja, just nu 

tycker jag att vi har ganska långa tider. Ett par tre veckor har vi ju väntetider. Om man inte 

är sjuk idag, för vi har drop-in också, så att det är både långt och inte långt. Men det är klart 

att om man har några doktorer som är väldigt väldigt populära och alla vill gå till den då 

stockar det sig ju lite granna. Men det där brukar reda ut sig ganska snart.” Vi undrade då 

hur de gör för att undvika för långa köer och hon förklarade: ”Om vi kanske kan samordna så 

att man kan få komma till en sjukgymnast och läkare samma dag, inte så att man ska komma 

flera gånger så att det liksom stockar sig. Så man får hitta metoder som gör att det blir 

smidigt i vårdsystemet. Kanske inte alltid träffa doktorn utan vi ordnar på något annat sätt, 

pratar på sidan om. Det gäller ju att ha ett smidigt system, men sen att man alltid ska ha 

korta väntetider det kanske inte är det som är målsättningen utan att alla ska få den hjälp den 

behöver. Det hjälper ju inte om man inte får träffa rätt person.” Hon tog sedan ett exempel 

för att vi skulle förstå vad hon menade: ”Om ni är akut sjuk, då vill ni komma samma dag för 

ni har ont i halsen eller hur. Ja. Men om ni har lite besvär, har gått länge med ett knä i ett år 

eller har någon skada eller har gynekologiska bekymmer då vill ni ju inte komma samma dag 

till vem som helst utan ni vill ju gå till någon som ni har förtroende för. Jag tror att vi får 
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bemöta den individ som kommer. Så får man fråga vad är viktigt för dig; vill du komma fort 

eller vill du komma till rätt?  

Vårdenhetschefen på den offentliga Stortorgets Hälsocentral, svarade på samma fråga 

angående kötiderna och deras tillgänglighet för patienterna: ”Det går nog i vågor. vi ser inte 

någon större skillnad, för vi har lika mycket patienter i alla fall. Men vi försöker hålla den 

kön som gäller.” Hon syftade då till de regler som finns i bland annat Hälsovalshandboken för 

vårdcentraler angående väntetider för vårdtagare. ”Alltså att vi ska försöka erbjuda dom ett 

läkarbesök inom sju dagar. Akuta besök samma dag.” Vi tog exemplet om att ha ont i knät 

och undrade hur lång tid en patient då skulle få vänta innan denne får träffa en läkare, svaret 

blev: ”Ja, alltså ringer du och säger att du har problem med ett knä, då ska du få en tid inom 

sju dagar, och träffa läkaren. Du ska få det, men vi uppfyller inte det hela tiden.” På detta 

undrade vi om det har blivit bättre med kötiderna sedan avregleringen och hon svarade 

då: ”Vi jobbar på att vi ska bli bättre hela tiden. Jag kan inte se någon stor skillnad så…” 

5.3 Organisation 

5.3.1 Attityder till organisationsförändringarna i samband med avregleringen 

Att det har skett förändringar för den offentliga vårdcentralen, Stortorgets Hälsocentral, sedan 

avregleringen var något som kom fram under intervjun med vårdenhetschefen för 

vårdcentralen. Det som har fört med sig detta är framförallt att vårdcentralen nu har blivit 

utsatt för konkurrens. Vårdenhetschefen berättade under intervjun att det blev en osäkerhet på 

vårdcentralen precis när avregleringen skedde. Hon sa att frågorna gick ungefär; ”Hur och 

vad kommer att hända nu? Vad ska hända med oss, ska vi bara lägga ner?” 

Det som var orsaken till denna osäkerhet var då framförallt att det skulle öppna en privat 

vårdcentral väldigt nära och att denna skulle bli Stortorgets Hälsocentrals största konkurrent. 

Vårdenhetschefen förklarade att oron handlade om i fall det skulle bli så att denna nya 

vårdcentral, Hälsocentralen City, skulle ”ta” alla deras patienter.  

Däremot ser vårdenhetschefen för Stortorgets Hälsocentral detta som någonting positivt så här 

efteråt. Det har lett till att de har blivit mer kreativa och att de försöker komma fram till hur de 

hela tiden kan förbättras för att konkurrera med de nya aktörerna på marknaden.  

Vid intervjun med verksamhetschefen på den privata vårdcentralen, Hälsocentralen City, 

framkom det att även hon ansåg att det var positivt att alla på vårdcentralsmarknaden har 
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blivit tvungna att ”spetsa till sig”. Hon säger, precis som vårdenhetschefen för Stortorgets 

Hälsocentral, att ”alla bör bli så duktiga man kan för att få några kunder eller patienter”. 

5.3.2 Vårdcentralernas personal och arbetsklimat 

Vi frågade även hur arbetsklimatet och trivseln var på de två olika vårdcentralerna. 

Vårdenhetschefen för den offentliga Stortorgets Hälsocentral, syftade tillbaka till att oron 

hade varit stor i samband med avregleringen. Hon sa att ”i början vart det självklart ett sämre 

arbetsklimat”, sedan tillade hon att ”men det tycker jag har blivit bättre igen”.  Hon 

förklarade igen att efter avregleringen började alla att anstränga sig mer och bli kreativa i sina 

idéer. Hon sa också att hon tror att personalen kände sig mer delaktiga i hur de ska ”få vår 

hälsocentral så bra som möjligt för att stå sig i konkurrensen”. En självklar följdfråga från 

oss blev då hur de fick personalen att känna sig delaktiga i detta. Vårdenhetschefen berättade 

då att de hade personalmöten och arbetsplatsträffar. Hon gav även ett exempel på hur den 

senaste arbetsplatsträffen hon medverkat på hade sett ut: 

”Jag var på utbildning själv och då fick de en uppgift på arbetsplatsträffen att de skulle 

diskutera förbättringsarbeten på hälsocentralen. Vad de själva tyckte vi skulle göra här inne, 

just miljömässigt och arbetsmiljömässigt. Sen fick de även i uppdrag att diskutera hur vi ska 

kunna öka intäkterna på hälsocentralen utan att bespara på personalen.” 

Svaren vi fick från några ur personalen
50

 på Stortorgets Hälsocentral tydde på liknande 

upplevelser. I samband med avregleringen sades att oron var det som kännetecknade 

verksamheten. Efter avregleringen beskrev personalen en större stress. En förklarade på detta 

sätt: ”Nu upplevs mer stress och för många medarbetare en stor ångest.” Hon utvecklade 

detta med att det har blivit ”… mycket merjobb som alla blivit involverade i” till följd av 

exempelvis de nya kraven på marknadsföring. En annan tillfrågad beskrev däremot att hon 

upplevde det som att: ”Ledningen verkade vara mer stressade av privata vårdgivare än vi på 

golvet.” Angående att oron ändå var rätt stor kunde ses med vad en ur personalen 

beskrev: ”Det känns ibland som om det pågår ett krig mellan offentlig och privat sjukvård.” 

Hon förklarade vidare att hon upplevde att det var frustration då arbetskamrater har fått lämna 

då vårdcentralen ”… ska klara ekonomin då patienter övergår till en privat aktör.” Hon 

upplevde det som att det var mycket spekulationer om vilka som skulle få gå härnäst och om 

Stortorgets Hälsocentral överhuvudtaget skulle finnas kvar. En annan intervjuad beskrev även 

hon en oro över om vårdcentralen skulle finnas kvar i framtiden. 
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Vi undrade om det fanns några konkreta exempel på vad personalen hade uppfattat förändrats 

sedan avregleringen. Några exempel var då att: ”Bland annat så har det kommit till nya 

vinklingar i vårt arbete, såsom att vi ska jobba hårt med marknadsföring för att klara 

konkurrensen gentemot de privata aktörerna, vilket vi aldrig behövt göra i landstinget 

tidigare.” Några ännu mer konkreta exempel var: ”Mycket arbete måste läggas ner på öppet 

hus, kvällsöppet för patienter som vill komma till doktor på kvällstid bland annat. Dessutom 

nämndes att vårdcentralen nu måste fokusera på: ”… annonseringar och att jobba hårt med 

listningsförfarandet etc.…”  

Om personalen på Stortorgets Hälsocentral upplevde någon skillnad i sitt inflytande på 

verksamheten sedan avregleringen svarade en att hon inte gjorde det och den andra uttryckte 

det med: ”Något större inflytande har det absolut inte blivit.” 

Svaret från verksamhetschefen, på den privata Hälsocentralen City, på hur hon upplever 

arbetsklimatet och trivseln på företaget, blev att hon tyckte att det var jättebra. Hon förklarade 

detta med att ”Vi är ju vår egen arbetsmiljö här. Det är vi själva som måste se till att vi har 

det bra, att man är mån om varandra och trivs”. Hon tillade att ”trivs vi och vi vistas i 

korridorerna, så tycker patienterna att det är bra och då vill de komma till oss. Det blir som 

en spiral det här; att ha bra bemötande inte bara mot patienterna utan också mot oss själva, 

vi som jobbar tillsammans”.  

Eftersom verksamhetschefen på Hälsocentralen City även arbetat på en offentlig vårdcentral, 

frågade vi om hon tyckte det var stor skillnad på att arbeta där jämfört med den nuvarande. 

Hon svarade då att det är svårt att säga att landstingsdrivna är på något specifikt sätt och att 

hon inte tyckte den arbetsmiljön egentligen är sämre. Hon fortsatte dock med att säga:  ”Men 

det är såklart att det har varit väldigt stora arbetsplatser som jag också varit på som har 40, 

50 anställda inom samma avdelning. Då är det såklart att alla inte tycker eller tänker lika och 

det blir därför svårare att få igenom det man själv tycker. Den arbetsmiljön påverkas av att 

jag inte har så stort inflytande i det jag gör om dagarna.” 

Hon beskrev det som att ”jag går dit och gör mitt jobb och sen går jag hem”. Däremot lade 

hon till att hon trodde det gick att påverka som anställd på landstingsdrivna vårdcentraler 

också, om det var en sådan enhet där ens röst kan göras hörd. Detta var något hon tyckte var 

väldigt viktigt: ”Att alla måste få vara med och påverka… Sen kanske inte jag alltid måste 

bestämma, men jag måste få vara med och påverka och säga mitt. Det är jätteviktigt för alla.” 
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Vi frågade även vad hon hade fått för uppfattning att personalen ser arbetsvillkoren på 

Hälsocentralen City. Hon började då med att säga ”jag tror generellt att man tycker att det är 

bättre här, eftersom man har en röst som gör sig hörd.” Hon tillade igen att hon tror att det är 

en mycket viktig faktor för en bra arbetsmiljö. Däremot sade hon att ”löneläget och annat har 

inte speciellt mycket med om det är privat eller inte, för det är samma pengar vi har att 

handskas med. Så löneskillnaderna är inte jättestora och man har inte så mycket andra 

förmåner heller.” Det viktiga är istället att ”man trivs på sin arbetsplats och kan påverka den” 

avslutade hon med. 

De från personalen på Hälsocentralen City
51

 som vi intervjuat hade båda två arbetat i 

offentligt drivna vårdcentraler tidigare och de gjorde därför en del jämförelser mellan dessa 

och Hälsocentralen City som de arbetar på nu. Svaren från personalen på Hälsocentralen City 

på hur de ansåg att arbetsklimatet var blev att de ansåg det vara en större flexibilitet och en 

beskrev detta med: ”Den största skillnaden är ju att det är kortare beslutsvägar här i privata 

sektorn jämfört med landstinget som jag tidigare varit anställd inom.” Hon beskrev 

även: ”Känslan är i alla fall att vi blir tillfrågade och vi diskuterar igenom saker och ting 

tillsammans i större utsträckning än i offentliga sektorn. Jag tycker att vår personal har 

mycket att säga till om.”Den andra tillfrågade beskrev att ”bestämmandet ligger ju på 

arbetskamrater och inte på någon som sitter högt upp…” En annan skillnad som nämndes var 

att: “Vi måste jobba för att det skall gå ihop ekonomiskt går det inte ihop får vi gå hem.” Hon 

jämförde med landstingsdrivna: ”Inom landstingsdrivna hälsocentraler finns ju möjligheten 

att någon annan hälsocentral får gå in och täcka eventuella förluster.” Detta förklarade hon 

att hon hade sett då hon arbetat på en offentlig vårdcentral tidigare som hade gått med vinst 

och som hade fått ”skjuta till pengar” till en annan vårdcentral inom området som gick med 

förlust.   

Vi frågade även vad orsaken var till att de bytte arbetsgivare från en offentlig till en privat. En 

svarade på detta sätt: ”Jag var sugen att prova på ett nytt sätt att jobba organisationsmässigt 

samt blev erbjuden högre lön.”En annan beskrev orsakerna till att hon valt att börja arbeta på 

Hälsocentralen City med: ”Det är kortare beslutsvägar här.” Dessutom tillade hon: ”Här får 

man ”ta hand om patienten” när dom kommer till mottagningen istället för att säga: gå hem 

och ring till rådgivningen.” 
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Vårdenhetschefen på Stortorgets Hälsocentral fick en fråga som handlade om hur hon 

uppfattat att personalen ser förändringen från hur det var innan avregleringen och nu. Hon 

började med att säga att arbetsvillkoren inte har förändrats någonting för personalen, utan att 

de är desamma. En faktor vi tänkte på då var hur hon märkt att valet av fler arbetsgivare sedan 

avregleringen hade påverkat personalen. Hon sa då att de faktiskt tappat några ur personalen 

som gått över till någon av de nyöppnade privata vårdcentralerna. Hon förklarade det med 

att: ”det är ju liksom så att deras monopol försvann också, eftersom de nu fick möjligheter att 

prova andra jobb. Och det är ju sådant som händer i alla marknader.”Hon fortsatte 

med ”Varför byter man jobb? Varför söker du ett speciellt jobb? Jo, du är intresserad, du vill 

prova något nytt eller du vill utveckla dig. Vissa söker säkert bort för att de är missnöjda men 

vissa söker sig bort för att de vill prova något nytt.” Hon sade att tanken kan vara att ”nu har 

jag varit här så länge så nu vill jag prova något annat, och finns den möjligheten ja men då 

tar jag den.” 

För att ytterligare få reda på hur personalen på Stortorgets Hälsocentral uppfattat 

förändringarna sedan avregleringen, frågade vi om vårdenhetschefen märkt att det var några 

ur personalen som var emot avregleringen och i så fall varför. Den första responsen blev lite 

humoristiskt att ”så kan det väl vara inom alla personalgrupper höll jag på att säga”. 

Orsaken till varför det kunde vara så trodde hon främst var tryggheten. ”Men det är bara att 

gilla läget helt enkelt, att så här är det nu. Vi kommer inte gå tillbaka till att vara bara 

landstingsdrivna igen. Så då får man gilla läget och göra det bästa av situationen.” 

Även om några ur personalen på Stortorgets Hälsocentral bytte arbetsgivare efter 

avregleringen, behöver inte det betyda att personalstyrkan har blivit mindre. Därför frågade vi 

vårdenhetschefen om detta. Hon berättade då att de fått dragit in på en undersköterska inne på 

labb och två distriktsskötersketjänster. Om orsaken till detta sa hon såhär; ”Patientunderlaget 

minskade så pass mycket. Vi har nu 7 048 patienter med både aktivt och passivt listade. Förr 

så hade vi ett patientunderlag på över 10 000. Och det beror mycket på att de passivt listade, 

de i det geografiska uppdragsområdet, inte tillhör oss längre.” Personalen på Stortorgets 

Hälsocentral beskrev även de att både lokaler och personal hade dragits ned. Enligt en av dem 

hade dessa minskats med en tredjedel. 

Däremot sade vårdenhetschefen att det inte är en så stor skillnad i hur stor personalstyrka som 

behövs: ”Det är lite lustigt faktiskt. Det är många som har blivit tilldelade en hälsocentral, 

som inte förstår att de blivit tilldelad en annan hälsocentral. Och dessa ringer en innan de får 
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reda på det så att säga.” På grund av detta, sade hon, att ”vi ser inte att det har minskat så 

mycket i trycket på telefonen, exempelvis i rådgivningen.” Hon sa också att ”Vi ser ju nu att vi 

listar på väldigt mycket patienter fortfarande för att de har gått här i så många år så de tror 

att de tillhör oss, fast de inte gör det.” Detta styrks även av vad en i personalen på Stortorgets 

Hälsovårdscentral sade: ”Det är jobbigt att hålla reda på var patienterna är listade. 

Patienterna vet oftast inte det själva.” 

Ökade krav som en av de tillfrågade ur personalen på Stortorgets Hälsocentral upplevde var 

bland annat att: ”Det är många krav på att vi ska jobba hårt med listning, marknadsföring 

med mera, vara glada och pigga och alerta och jobba på, vilket kan vara väldigt svårt när 

man inte mår särskilt bra i den angivna situationen.” En annan upplevde däremot inte att 

kraven ökat i någon större bemärkelse. 

5.3.3 Uppbyggnad 

Under intervjun med vårdenhetschefen för Stortorgets Hälsocentral var vi intresserade av om 

uppbyggnaden av organisationen hade förändrats något på grund av avregleringen. Hon 

berättade då att det inte skett någon omorganisation sedan de ändrade till divisioner, vilket var 

flera år före avregleringen. Någon förändring på grund av avregleringen hade de däremot inte 

genomfört. Om den nuvarande organisationsformen sade vårdenhetschefen såhär:  

”Landstinget har olika divisioner, så vi tillhör divisionen primärvård och då har vi en 

divisionschef och omkring henne har hon en ledningsstab. Sen är det verksamhetschefer från 

olika verksamhetsområden och vi tillhör verksamhetsområdet Gävle norra, så då har jag en 

verksamhetschef över mig. Och sen under verksamhetscheferna ligger då hälsocentralerna…” 

Den uppbyggnad som den privata Hälsocentralen City har, menade verksamhetschefen 

var ”en väldigt platt organisation; det vi bestämmer här och nu det gäller idag”. Hon 

berättade att det är hon som är verksamhetschef på vårdcentralen och att hon tillsammans med 

de fyra läkare som arbetar där, är delägare. Att organisationen är platt utvecklad hon med att 

säga: 

”Medbestämmanderättsgraden är så mycket större när man jobbar i ett litet företag och 

privat företeg. Vi är inte så många här, vi är 12 personer. Så när vi sitter och fikar på 

morgonen och beslutar någonting så är det mycket lättare här att man får igenom saker, att 

man praktiskt kan omsätta det i verkligheten. Att det blir som man tänkt sig för att vi är så få. 
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Det är en av de stora fördelarna. Vi är en liten enhet och alla kan påverka här oavsett 

yrkeskategori och det går fortare förstås.” 

Hon sade också att ”vi är ju Praktikertjänst, det är ju våran organisation som hjälper oss med 

administrationen. Praktikertjänst finns i Stockholm och de sköter våran fakturering, lite löner 

och personal; mest administration”. Hon fortsatte med att säga att ”behöver vi eller vill 

någonting från Praktikertjänst så pratar vi med dem för det mesta, vi får hjälp med det vi inte 

kan. De har ju en lång tradition av att hjälpa småföretagare med att bedriva vård. De har 

kvalitetscoacher, ekonomer och jurister och sådär. Så behöver vi hjälp så får vi det”. Detta 

tyckte hon gjorde att sättet organisationen är uppbyggd på blev flexibelt och effektivt. 

Vi pratade även om Hälsocentralen City hade några yttre finansiärer eller liknande. 

Verksamhetschefen berättade att just deras vårdcentral inte hade något sådant, utan att ”här är 

det bara vi” som hon uttryckte det. Hon berättade ändå att privata vårdcentraler kan ha andra 

ägare; ”… som Carema, det är en stor koncern som jag jobbat åt tidigare. De har ju andra 

ägare. Då är det riskkapitalbolag som äger det… Så kan det ju vara.” 

Under intervjun med vårdenhetschefen på Stortorgets Hälsocentral frågade vi om hon tyckte 

att avregleringen haft någon påverkan på deras flexibilitet eller effektivitet. Detta tyckte hon 

nog att det hade sade hon och på frågan om detta var positivt eller negativt svarade hon 

att: ”jag är för förändringar så jag kan väl tycka att det är positivt, vi får kämpa lite mera.” 

Detta menade hon hade ökat deras effektivitet sedan avregleringen och om de hade blivit 

flexiblare eller inte sade hon; ”vi lär tänka i nya banor kan jag säga”. Så en sorts påverkan 

tyckte vårdenhetschefen att avregleringen hade haft på Stortorgets Hälsocentral.  

En av de som intervjuats från personalen på Stortorgets Hälsocentral såg däremot inte från sin 

synvinkel någon ökning av flexibilitet eller effektivitet. En annan beskrev det hela med: ”Det 

händer saker hela tiden, vissa bra och vissa dåliga i form av order och contraorder. Ena 

dagen ska det jobbas på ett visst sätt och nästa dag ett annat. Det kanske är det som 

landstinget menar med flexibilitet!” 

Hälsocentralen City får som vi skrivit hjälp med sin administration från Praktikertjänst. Under 

intervjun med vårdenhetschefen på Stortorgets Hälsocentral, undrade vi om deras 

administrationssystem hade gjorts om något för att anpassas till förändringen. 

Vårdenhetschefen började då med att säga att ”det hänger väl inte riktigt med i svängarna kan 

jag tycka eftersom det går så fort allting. Så helt anpassat kan jag inte tycka att det är.” Hon 
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tillade däremot att ”det är svårt för mig att särskilja vad som har med avreglering av 

monopolet att göra och vad som sker just administrationsförändringsmässigt just nu.” Det 

som har ändrats med avregleringen sade hon var att ”det har blivit mer jobb på grund av alla 

som listar sig hit och dit”.  

Vårdenhetschefen för Stortorgets Hälsocentral redogjorde även hur de hanterar 

marknadsföringen, vilket har blivit en viktig faktor sedan avregleringen. Hon berättade att de 

vänder sig till LoV-huset, vilket står för ledning och verksamhetsstödet på sjukhuset. Hon 

sade såhär; ”Vill vi göra någonting, att vi kommer på att vi vill ha en annons och det här ska 

stå i texten, då skickar jag ut det till ett ärende till LoV–huset. Och då sitter det en tjej där 

som då tar kontakt med oss och hjälper oss att utforma den.” LoV–huset, förklarade hon, var 

en del av landstinget så ”vi har ingen PR – firma eller så som hjälper oss”, sade hon. 

Under intervjun på den offentliga Stortorgets Hälsocentral undrade vi även vilka som 

beslutade om olika saker och vad de själva kunde förändra på vårdcentralen. 

Vårdenhetschefen berättade då att ”jobbar man i en politiskt styrd organisation, så är det ju 

så att vissa saker kommer från Riksdagen som säger att så här ska det vara. Vissa kommer 

från landstinget, alltså från man kan säga det politiska här i Gävle, som säger att såhär ska 

det vara. Sen ställs detta upp mot sjukhusledningen.” Om vad de kunde förändra själva på den 

egna vårdcentralen sade hon såhär; ”Vi kan förändra det som inte är politiskt styrt. Det som 

har med hur vi profilerar är till exempel upp till oss. Men lagar och förordningar det gäller ju 

alla och hur Landstinget Gävleborgs policy är, vad du får göra till exempel som bisysslor och 

sådana saker, det är ju styrt från landstingshåll.” 

5.3.4 Styrning 

Vi ställde en fråga som hade att göra med om Stortorgets Hälsocentral styrdes av landstinget 

angående exempelvis budgeten. Vårdenhetschefen sade då att ”nej men det går ju inte längre, 

eftersom nu styr patienterna”. Det vårdenhetschefen menade med detta förklarade hon var att 

vårdcentralen får en vårdpeng för varje listad patient; ”…så vi kan inte få mer pengar än för 

patienter vi har listade, pengarna följer med patienterna helt enkelt.” Vi undrade även om det 

fanns några krav från landstinget på hur många vårdcentralen skulle ha listade på sin 

vårdcentral. Vårdenhetschefen förklarade då att ”har du för få listade så kan du ju inte driva 

en verksamhet, utan pengar så att säga. Du kan inte krypa under smärtgränsen.” Däremot var 

det inga kav på några specifika antal listade som Landstinget hade satt och som styr. Hon 

fortsatte dock med att säga att ”du måste krympa personalen efter antalet patienter, så det är 
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patienterna som har budgeten kan man säga. Det är liksom det som styr vår verksamhet.” 

Den som sätter budgeten på Stortorgets Hälsocentral är vårdenhetschefen, berättade hon, och 

den görs efter hur många listade patienter de har. 

För att få en klarare bild över detta med budgeten ställde vi en del följdfrågor under intervjun. 

Från dessa framkom det att, även om det inte finns några direkta krav, så kan inte budgeten 

sättas hur som helst. ”Vårdpengen hälsocentralen får på grund av att patienterna är listade 

här, det kan inte landstinget ta ifrån mig. Däremot om jag överskrider min budget och ligger 

jättemycket i back, då kan de ju säga att nu får du faktiskt dra ner på personal eller nu måste 

du göra någonting. Nu måste du justera budgeten för så här kan du ju inte ha det.”  

Vi ville ändå veta om landstinget satte någon sorts press på vårdcentralen att de ska vara 

bättre än de privata exempelvis och vårdenhetschefen svarade: ”ja det är ju självklart. 

Självklart ska vi gå bättre än de privata, men det vet vi ju redan att vi ska så…” Hon tillade 

även att ”men så säger ju de privata om oss också, att vi ska ju självklart vara bättre än de 

landstingsdrivna.”  

Även verksamhetschefen på Hälsocentralen City fick frågor angående listning, och om det 

fanns några krav på detta. Verksamhetschefen berättade då att det är de som bestämmer krav 

på hur många listade de vill ha. Hon sa, liknande som vårdenhetschefen på Stortorgets 

Hälsocentral gjorde; ”Men det är ju klart, vi kan ju inte gå hem utan lön. Så det måste gå runt 

och gå ihop… Vi vill komma hit till jobbet och ha en dräglig arbetsbörda, kunna ta hand om 

de personerna som söker vård hos oss på allra bästa sätt.” Hon fortsatte: ”Så klart, listar vi 

på hur mycket som helst så klarar vi ju inte det, och vi vill också vara lediga och gå hem 

någon gång. Så vi vill inte jobba dygnet runt heller för att vi har så mycket patienter, det är 

ingen här som tycker så.” 

Verksamhetschefen för Hälsocentralen City fick även frågan om det var någon myndighet 

som styr deras verksamhet på något sätt. Hon sade då att det inte var någon skillnad på hur det 

var för offentliga som för privata. Det hon nämnde var; ”Det är lagar och förordningar som 

styr oss. Det är ju Socialstyrelsens författningshandbok och alla lagar som finns för att 

bedriva sjukvård. De finns också i Hälsovalshandboken. Det är allt från Socialstyrelsens 

författningar och förordningar till Arbetsmiljöverket. För att driva företag så måste man följa 

lagar och förordningar för just den branschen.” 
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6. TILLÄMPLIG TEORI 

Det här kapitlet kommer att bestå av tillämplig teori för att styrka vår empiriska studie. 

Teorin kommer att innefatta relevant litteratur och förklaringsbegrepp som behövs för att ge 

en klarare bild av vad som skrivs. Dessutom kommer olika vetenskapliga artiklar att 

användas för att ge ett bättre stöd till vårt arbete. 

 

Teorin kommer att följa MIO-modellens ram med avsnitten marknad, interaktion och 

organisation. Varje avsnitt kommer att ge relevanta teorier som behövs för att kunna ge en 

nulägesbeskrivning och en dåtidsbeskrivning. De teorier som tas upp i den teoretiska studien 

kommer att kunna bidra till att ge svar på frågorna nedan: 

 Marknad Interaktion Organisation 

Nulägesbeskrivning Hur ser marknaden 

för vårdcentraler ut 

efter avregleringen? 

Hur ser interaktionen 

ut till kunderna efter 

avregleringen? 

Hur ser 

organisationens 

uppbyggnad och 

styrning ut efter 

avregleringen? 

Dåtidsbeskrivning Hur såg marknaden 

för vårdcentraler ut 

innan avregleringen? 

Hur såg interaktionen 

med kunder ut innan 

avregleringen? 

Hur såg 

organisationens 

uppbyggnad och 

styrning ut innan 

avregleringen? 

 

Den teori som kommer att behandlas har valts ut utifrån vad som framkommit från den 

empiriska studien, då det är denna vi utgår från. Under denna har det framkommit att 

marknaden för vårdcentraler har ändrats då det har skett en avreglering. Från att ha varit en 

monopolmarknad med endast offentliga vårdcentraler är det nu en konkurrensmarknad där 

offentliga och privata vårdcentraler konkurrerar om vårdstagarna. På grund av detta har även 

interaktionen med befintliga och potentiella vårdtagare ändrats. För att hålla sig kvar på den 

nya marknaden krävs det nu att vårdcentralerna försöker profilera och marknadsföra sig. För 

den offentliga vårdcentralen, Stortorgets Hälsocentral, har det framgått att det har skett en del 

små förändringar i organisationen och dess styrning sedan avregleringen. Det har även 

framkommit att det finns en del skillnader vad gäller organisationen mellan Stortorgets 

Hälsocentral och den privata Hälsocentralen City.  

Med det som framkommit under empirin har vi sett likheter med andra avregleringar som 

skett och därför kommer vi att använda oss av olika vetenskapliga artiklar som behandlar 
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avregleringar i olika marknader och länder. Vi kommer även att jämföra empirin och de nyss 

nämnda artiklarna med en vetenskaplig artikel som behandlar privatiseringen av just 

hälsovård i Europa.  

6.1 Marknad 

Lars Torsten Eriksson skriver att beskrivningen över marknad i MIO-modellen innehåller 

frågor som vilka kunder det finns och vilken sorts konkurrens det är på marknaden. 

Beskrivningen ska ge en överblick över hur marknaden ser ut och vilka som finns där.
52

 En 

definition av ordet marknad är att det är en samling av köpare och säljare som, genom deras 

faktiska eller potentiella interaktioner, sätter priset på en produkt eller en samling av 

produkter.
53

 I den marknad vi undersöker, vårdcentralsmarknaden, menar vi med säljare 

vårdgivaren och köpare vårdstagaren.  

6.1.2 Dåtidsbeskrivning av marknaden för vårdcentraler: monopol 

En dåtidsbeskrivning över hur marknaden för vårdcentraler såg ut kommer naturligt att 

medföra en beskrivning över en monopolmarknad eftersom vårdscentralerna var inom statlig 

regi före avregleringen.
 
Det rådde monopol över vårdcentralsmarknaden på grund av att det 

endast fanns en producent, vilket i det här fallet var staten, som reglerade utbudet.  

6.1.2.1 Karaktäristiska drag av en monopolmarknad 

En monopolmarknad innebär att det finns endast en producent men många konsumenter. Den 

som besitter monopolpositionen behöver inte konkurrera med andra eftersom det inte finns 

andra producenter på samma marknad.
54

 Monopol uppstår genom att marknaden har formats 

fram till detta med dess resurser, kostnad, efterfråga och utbud. På samma sätt kan 

monopolmakten förminskas eller försvinna helt beroende på att villkoren på marknaden 

förändras över tiden.
55

 Denna monopolmarknad som vi har beskrivit är vad som kallas för en 

ren monopolmarknad, men det är ovanligt i praktiken.
56

 

En monopolmarknad innebär oftast att producenten har mer fördelar än konsumenterna har 

eftersom monopolmakt kan leda till högre priser och lägre kvantiteter.
57

 Eftersom 

konsumenterna missgynnas så pass mycket av detta system anses det att monopolmarknaden 
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bör regleras eller bedrivas i offentlig regi. Detta för att inte den som besitter monopolmakten 

ska utnyttja sin position för att göra vinst på konsumenternas bekostnad.
58

 

Den monopolform som är tillämplig till vår teori är däremot rättsligt monopol. Rättsligt 

monopol betyder att producenten har fått sin monopolposition, inte genom att inneha 

dominerande resurser, utan istället genom lagstiftning eller myndighetsbeslut.
59

 Producenten 

som har rättslig monopolmakt regleras i detta fall alltså i lag och är därmed offentligt styrd. 

Offentligt styrda organ ska enligt lag vara till för att tillgodose behov i de allmännas intresse. 

Dessa finansieras och kontrolleras bland annat av kommuner, landsting eller myndigheter
60

.  

6.1.3 Nulägesbeskrivning av marknaden för vårdscentraler: konkurrensmarknad 

I jämförelse med en ren monopolmarknad finns det en modell som behandlar en perfekt 

konkurrensmarknad. Modellen för perfekt konkurrensmarknad beskriver tre grundläggande 

antaganden för om en marknad har fri konkurrens eller ej:
61

  

1. Alla aktörer på marknaden är pristagare. Med detta menas att alla företag på 

marknaden tar priset som givet då det enskilda företaget är en för liten del av 

marknaden för att ändra priset. . 

2. Produkten är homogen. Då produkterna på marknaden är likadana och lätt kan ersätta 

varandra kan inget enskilt företag höja priset på sina produkter utan att minska sin 

försäljning. 

3. Fritt inträde och utträde ur marknaden. Företag ska kunna träda in eller ut ur 

marknaden utan hinder i form av lagar eller extra kostnader. 

Det existerar dock inte många marknader där alla tre villkor uppfylls helt och därför är perfekt 

konkurrens sällsynt. Många marknader har dock en hög grad av konkurrens där utbud och 

efterfråga bestämmer priset och där det är relativt lätt att träda in och ut ur marknaden.
62

 På 

konkurrensmarknader är det huvudsakligen utbud och efterfråga som bestämmer produktens 

marknadspris och hur stor kvantitet som ska produceras. Detta sker dock enbart om dessa inte 

är reglerade av regeringen, såsom genom priskontroll eller genom andra lagar och regler.
63
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6.1.4 Avreglering – privatisering 

En avreglering innebär att staten genomför en ändring av lagar och regler. Det kan innebära 

att vissa regler exkluderas eller att andra tillkommer. De ändringar som genomförs syftar till 

att exempelvis underlätta för nya företag att etablera sig på marknaden, att öka konkurrensen 

mellan företag och att öka utbudet eller erbjuda lägre priser till konsumenterna.
64

 

För att kunna öka konkurrensen på marknaden, precis som ett av syftena med avreglering 

strävar efter, så behövs det fler företag på marknaden. Ett sätt att tillföra nya företag till 

marknaden är genom privatisering, vilket ofta brukar förknippas med en avreglering. 

Privatisering innebär att offentlig tillgång överförs till att övergå till en privat aktör som 

antingen har en icke-vinstdrivande verksamhet eller en vinstdrivande kommersiell 

verksamhet.
65

  

Genom att privatisering i olika former har blivit all vanligare så utförs många verksamheter 

som förut var inom offentlig ägo nu av privata aktörer.
66

 Begreppet privatisering har dessutom 

utvecklats under åren till att allmänt ha fler innebörder. Idag kan det allmänt betyda att det 

sker en typ av privatisering varje gång en privat aktör får större påverkan i offentliga 

verksamheter.
67

 En sådan typ av privatisering kan exempelvis vara att en kommun eller 

landsting låter driften av en uppgift hanteras av en privat aktör. Detta är något som skedde vid 

vissa vårdcentralsmarknader i Sverige före avregleringen. Då upplät landstingen driften av 

vissa vårdcentraler på entreprenad till privata vårdgivare, vilket verksamhetschefen på 

Hälsocentralen City berättade om i den empiriska studien under avsnittet marknad. Däremot 

ägde inte dessa privata vårdgivare dessa vårdcentraler, utan fick endast sköta driften av dem. I 

folkmun brukar det ändå kallas att dessa aktörer var privata vårdcentraler.  

I en vetenskaplig artikel som handlar om avregleringen av telekommunikationsmarknaden i 

Irland, presenteras en modell som utvecklats av Dunsire, Hartley, Parker och Dimitriou. 

Modellen består av tre dimensioner som kan tillämpas på en förändring från offentligt ägt till 

privatägt. Den första dimensionen handlar om förändringar i ägarskapet rangordnade från 

hierarkiskt statligt ägt där styrnigen sker direkt från staten till helt privatägt. Det beskrivs att 

olika offentliga och privata företag kan befinna sig på olika lägen i denna spännvidd. Den 
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andra dimensionen skildrar att det finns olika nivåer av konkurrensintensitet rangerade från 

monopolmarknad till perfekt konkurrensmarknad. Modellen menar att när ett tidigare 

monopolföretag utsätts för ökad konkurrens, antas det att företaget måste förbättra 

effektiviteten om de ska överleva på den nya marknaden. Den sista och tredje dimensionen 

behandlar förändringar i den interna organisationen från ett centraliserat hierarkiskt företag till 

ett mer decentraliserat resultatorienterat företag. Det förutsätts att en rörelse mot mer 

resultatorienterade strukturer associeras med förbättrat utförande.
 68

 

Vi kan antaga att denna modell kan appliceras med vår empiriska studie då den behandlar just 

förändringar till följd av en avreglering. Alla dimensioner kan förklara och beskriva delar av 

vår empiri, vilket vi kommer att analysera senare i arbetet. 

I en annan vetenskaplig artikel som studerar privatisering av sjuk- och hälsovården i Europa 

sägs att, precis som punkt ett i Dunsire, Hartley, Parker och Dimitrious modell, så finns det en 

spännvidd mellan helt statligt och helt privat ägda företag. Artikeln beskriver att det inte finns 

en klar linje som delar upp offentligt- och privatägda företag, utan att åtskillnaden mellan 

dessa två ofta är mångtydig. Två av de studerade länderna i artikeln, Belgien och 

Nederländerna, beskrivs ha privata icke-vinst drivande aktörer, men då det finns lagstiftning 

som reglerar sjuk- och hälsomarknaden, blir de nära involverade i statens verksamhet. På 

grund av detta, skrivs det, ses dessa privata aktörer ändå som en del av den offentliga sektorn i 

hälso- och sjukvård. Det står också att exempelvis Frankrike har många vinstdrivande privata 

aktörer, men att dessa är utsatta för höga nivåer av offentliga regleringar. Därför går det inte 

heller att säga att dessa vinstdrivande sjukvårdsverksamheter är en helt privat enhet. Slutligen 

säger de att helt privata aktörer inom sjukvårdsverksamheter kanske inte ens finns, då de alltid 

är inneslutna i ett system av offentliga regleringar som bestämmer utrymmet för den privata 

verksamheten.
69

 

Artikeln gör även en jämförelse av Belgien och Nederländerna vad det gäller statens påverkan 

genom regleringar. Nederländerna beskrivs ha i princip enbart privat hälso- och sjukvård, 

dock icke vinstdrivande sådan. De få vinstdrivande privata aktörerna som ändå finns eller har 

funnits kan knappt överleva på marknaden pågrund av statens missgynnande regleringar. I 

Belgien däremot har den privata hälso- och sjukvården ökat medan den offentliga har minskat. 
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Fördelen, sägs det, är att de privata aktörerna har större flexibilitet då de utsätts för mindre 

politiska och byråkratiska restriktioner.
70

  

I artikeln står också att det kan ske något som benämns som ”privatiseringsmisslyckande”. 

Vissa politiker anser att privatisering kan innebära att statens beroende av den privata sektorn 

underminerar förmågan att uppnå offentliga hälso- och sjukvårdsmål. Ett till 

sådant ”privatiseringsmisslyckande” är att de privata aktörerna exploaterar den offentliga 

sektorn genom att skifta kostnaderna till offentliga aktörer. Detta kan privata aktörerna göra 

genom att exempelvis välja ut de mest attraktiva patienterna. Förespråkarna för privatisering, 

menar artikeln, säger istället att privata aktörer utför sin verksamhet bättre än offentliga 

aktörer. Förespråkarna menar att privatisering är att föredra över offentlig ägo och att det 

understryks av det faktumet att allmänhetens valmöjligheter och rättigheter har fått en större 

betydelse i samhället.
71

 Följder av en privatisering, nämns i artikeln, vara exempelvis att 

produktiviteten, den sociala välfärden och kvalitén på hälso- och sjukvården ökas. Hälso- och 

sjukvården förväntas även bli mer kundfokuserad och stödja kundernas valmöjligheter.
72

  

Det sägs även att allmänheten kan föredra den privata sektorn inom hälso- och sjukvård, då de 

förknippar den offentliga sektorn med låg kvalitet, långa väntetider eller andra oönskade 

faktorer. De tror att de kan undkomma dessa faktorer genom att gå från den offentliga hälso- 

och sjukvården till den privata.
73

 Efterfrågestyrd privatisering är något som då kan uppkomma, 

står det i artikeln, till följd av allmänhetens missnöje med den privata sektorn. 

6.2 Interaktion 

I den vetenskapliga artikeln som handlade om avregleringen av telekommunikations-

marknaden på Irland studerades ett fallföretag, Telecom Éireann, som genomgick en 

avreglering. De gick från att vara statligt ägt till att bli privatägt. Det nämns i artikeln att 

företaget upplevde ökad konkurrens och ett bredare val för kunderna i och med avregleringen. 

På grund av detta behövde företaget förändras på så sätt att de blev mer kundfokuserade och 

marknadsdriven. Företaget genomförde därför flera förändringar för att förbättra servicen till 

sina kunder och vara flexiblare och mer effektiv i att bemöta kundernas behov.
74
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En annan vetenskaplig artikel, som handlar om privatiseringen av Storbritanniens och 

Tysklands marknader för telekommunikation, tar upp att när dessa marknader som förut hade 

monopol utsattes för konkurrens så var de tvungna att ändra sin taktik för att hålla sig kvar på 

den nya marknaden. Nyckelstrategin för båda länderna var då att försöka öka sin 

marknadsandel genom att erbjuda nya produkter eller tjänster, för att locka till sig kunderna. 

Detta medförde även för dessa länder organisationsförändringar som en del i strategin, vilket 

kommer att tas upp senare i arbetet.
75

 

För att påverka efterfrågan på ens produkt på marknaden finns det olika 

marknadsföringsstrategier. En av dem är något som heter marknadsföringsmix där konceptet 

är att använda en mix utav olika konkurrensmedel för att få en stark position på marknaden. 

Marknadsföringsmixen består huvudsakligen av följande konkurrensmedel
76

:  

6.2.1 Produkt 

Produkten för ett företag är vad företaget erbjuder sina kunder för att tillfredställa dessas 

behov och önskemål. Produkten kan både vara en fysisk vara eller en tjänst.
77

 Det finns olika 

nivåer i ett produkterbjudande, vilket brukar kallas för att produkten blir indelad i 

kärnprodukten, den faktiska produkten och den utökade produkten.
78

 

Kärnprodukten är vad kunderna faktiskt får för fördel eller service när de köper produkten. 

Det är kärnprodukten som är det som löser problemet kunden har. Den faktiska produkten är 

vad kunden ser eller känner av produkten. Det kan exempelvis vara produktens delar, design 

eller förpackning, varumärke eller andra attribut som medverkar till att förmedla 

kärnproduktens fördelar. Den utökade produkten är kompletterande erbjudanden omkring 

kärn- och den faktiska produkten. Företag som erbjuder liknande kärn- och faktiska produkter 

konkurrerar istället genom att erbjuda den bästa utökade produkten. Däremot är det viktigt för 

företag att överlägga om den utökade produkten är värt resurserna som läggs på den, om 

kunderna faktiskt kommer att betala det extra som den utökade produkten kostar för 

företaget.
79

 Varje nivå av produkten ökar kundernas tillfredställelse, och det är därför viktigt 

för ett företag att överväga varje nivå av sin produkt.
80
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6.2.2 Pris 

Priset företaget har på sina produkter är ganska självfallet det som kunderna betalar för att få 

köpa varan eller tjänsten som företaget erbjuder. Bakåt i tiden har priset varit den mest 

avgörande faktorn för om kunderna köpte produkten eller ej, men numera är priset inte den 

enda avgörande faktorn utan andra faktorer spelar in i köpbeslutet.
81

 För vårdcentraler är 

priset reglerad och därför är det inte tillåtet att utföra reklaminsatser såsom rabatt på 

patientavgifter, värdecheckar och jämförbara lockerbjudande.
82

  

6.2.3 Plats 

Platsen i marknadsmixen kan sägas vara platsen där kunderna får åtkomst till vad företaget 

erbjuder. Marknads- eller distributionskanal är vad ett företag kan använda som en del av sin 

plats.
83

 

6.2.4 Påverkan 

Påverkan, även kallad promotion, innebär allt som ett företag gör för att kommunicera 

kundvärdet och bygga starka relationer med sina kunder. Detta kan göras genom exempelvis 

annonsering, personlig försäljning, direkt marknadsföring eller genom public relations (PR), 

vilket kan bestå av olika aktiviteter som är till för att stärka företagets image.
84

 

Det finns även något som kallas för mun-mot-mun-metoden, som kan sägas vara en typ av 

personlig försäljning. Denna metod betyder att det sker en personlig kommunikation om en 

produkt eller tjänst mellan kunder, bekanta eller familjemedlemmar.
85

 

6.3 Organisation 

Det finns olika organisationsperspektiv som ett företag kan ha på sin organisation. Bland 

annat finns det något som kallas för det vertikala perspektivet och något som kallas för det 

horisontella perspektivet, vilket kan sägas vara motpoler till varandra.
86
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6.3.1  Det vertikala organisationsperspektivet 

Det vertikala perspektivet ser ett företag som en hierarki. Företag ur detta perspektiv har oftast 

olika organisatoriska nivåer, där ägare finns på den högsta nivån medan enskilda anställda 

finns på lägre nivåer.
87

   

Företag ur det vertikala perspektivet använder sig av formella styrmedel för att strukturera och 

fördela ansvaret i den hierarkiskt uppbyggda organisationen. De överordnade har arbetare 

under sig som är indelade i olika divisioner, funktioner och ansvarsenheter. Enligt detta 

perspektiv är det viktigt att överordnade bryter ned företagets uppsatta mål till mindre delmål. 

Detta för att de sedan kan fördelas till olika underordnade nivåer där de överordnade kan 

kontrollera och utkräva olika slag av ansvar av sina anställda.
88

 

6.3.1.2 Styrning – formaliserad 

Det vertikala perspektivet har som tidigare beskrivits en hierarkiskt uppbyggd organisation 

där den formella makten sitter i händerna av beslutsfattarna, vilka är de överordnade. 

Företagets överordnade enheter kan med sin formella befogenhet kontrollera och ge order till 

de underordnade.
89

 Beskrivningen av det vertikala perspektivet har gett en klarare syn på att 

företagen som agerar utifrån detta perspektiv oftast präglas av en mer formel styrning där 

styrningen kommer uppifrån och ned i organisationsleden.
90

 Målen för ett företag ur det 

vertikala perspektivet kan därför tolkas vara styrd utifrån formella styrmedel, vilka är bland 

annat resultatplanering, produktplanering och budgetering.
91

  

Företag med det vertikala perspektivet lägger vikt på att delar av företaget, såsom divisioner, 

ska ha ansvaret att uppfylla mål med hjälp av formella styrmedel. Exempelvis 

lönsamhetsansvar som kan fördelas vertikalt ned till olika organisatoriska nivåer. På den 

lägsta nivån i ett vertikalt företag förekommer oftast kostnadsansvar för olika ansvarsenheter. 

Detta ansvar följs sedan upp av överordnade för att se om uppsatta kostnadsmål uppnås.
92

  

Professor Lars-Erik Wolvén beskriver organisationer med stark formaliserad styrning som 

stagnerande. Hierarkiska organisationer kan ha svårt att anpassa sig till omvärldsförändringar, 
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samt ha svårt att hantera dessa förändringar. Lars-Erik Wolvén menar att detta gäller 

hierarkiskt uppbyggda företag med stor organisation inom både den offentliga sektorn och 

den privata sektorn.
93

 Denna oförmåga att anpassa sig till omgivningen som Lars-Erik 

Wolvén beskriver kan liknas vid den tröghet som finns hos företag med byråkratisk 

organisationsstruktur. Företag med denna struktur har oftast, som det vertikala perspektivet, 

en formell styrning där regler och ansvarsfördelning används för att kontrollera de anställda.
94

  

6.3.2 Det horisontella organisationsperspektivet 

Detta perspektiv ser, till skillnad från det vertikala perspektivet, företaget ur ett horisontellt 

perspektiv. När nya efterfrågemönster har uppträtt, nya krav på verksamheter har ställts och 

fler faktorer har förändrats de senaste decennierna, så har detta perspektiv vuxit fram allt mer. 

En annan förändringsfaktor som har påverkat denna utveckling är privatiseringar av offentliga 

verksamheter.
95

 

Alla dessa marknadsförändringar har lett fram till att många företag har blivit mer horisontella 

istället för vertikala. Den mest utmärkande och viktigaste förändringen är att företagen blir 

mer kundorienterade. Det har lett till att verksamheten ses som en värdekedja, där kundernas 

behov sätter utgångspunkten för processens gång.
96

 Detta är en skillnad från hur fokuset riktas 

i det mer traditionella vertikala perspektivet, där kostnadsorientering har mer fokus än 

kundorientering.
97

  

Värdekedjan består av processer och aktiviteter som är till för att skapa nytta för kunderna och 

tillfredställa kundbehov. Det gäller för företaget att känneteckna de aktiviteter som ökar 

kundvärdet på bästa sätt och fokusera på dessa. De aktiviteter som utmärks som minst 

bidragande eller icke-bidragande alls, gäller det för företaget att reducera från processen.
98

  

Eftersom fokuset i detta perspektiv är kundernas värdering av produkterna, är det viktiga 

relationen mellan mottagande och överlämnande i värdekedjan. Detta gör att uppdelningen i 
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överordnade och underordnade enheter minskar i betydelse då det inte är detta som kunderna 

värdesätter. Organisationen blir på detta sätt mer ”platt” eller vertikal.
99

 

6.3.2.2 Styrning inom det horisontella perspektivet – mindre formaliserad 

Styrningen i det horisontella perspektivet är mindre formaliserad än styrningen i det vertikala 

perspektivet. Med mindre formaliserad styrning åsyftas styrmedel av mjukare karaktär. De 

som vanligtvis nämns i detta sammanhang är företagskultur, lärande och medarbetarskap.
100

 

Dessa har blivit viktigare i samband med att det horisontella perspektivet blivit mer utbrett 

och betydelsen av underordnade och överordnade har reducerats. Styrningen sker på detta sätt 

inte så mycket ovanifrån från ledningen utan istället blir mer platt. Personalen blir på detta 

sätt en allt viktigare faktor och detta medför större fokus på de mjuka styrmedlen.
101

 

6.3.3 Organisationsförändringar till följd av en avreglering  

I den vetenskapliga artikeln som handlade om avregleringen av telekommunikations-

marknaden på Irland behandlas hur ett företags organisation kan ändras i samband med att 

marknaden ändras. Det står att det är förväntat att en sådan förändring kommer att leda till att 

den interna organisationens struktur ändras till att bli mindre hierarkisk och mindre 

centraliserad. Den centraliserade toppstyrda styrningen ersätts av separata självstyrande 

divisioner eller understödjande företag, där den lokala ledningen har ansvaret för besluten.
102

  

Den ovannämnda artikelns fallföretag, Telecom Éireann, genomgick som vi tidigare nämnt en 

avreglering då de inte längre hade monopol på telekommunikationsmarknaden. Efter att 

avregleringen till fullo var klar, hade Telecom Éireanns organisationsstruktur utvecklats från 

en befallningsorienterad enhet till en mer resultatorienterad decentraliserad struktur med 

separata divisioner.
103

 Det sägs i artikeln att nyckelfaktorn till dessa organisationsförändringar 

var just exponeringen av konkurrens eller hotet om ökad konkurrens.
104

 

Slutsatsen från artikeln om Telecom Èierann blev i korthet att företagets utveckling och 

förbättringsarbete främst berodde på den ökade konkurrensen på marknaden. Dessutom sägs 

att enbart hotet om ökad konkurrens, snarare än den faktiska konkurrensen kan få företeg att 

bli ändra sin organisationsstruktur för att förbättra utförandet. Däremot tilläggs att förbättrat 
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utförande inte alltid behöver vara en följd av privatisering, utan det beror på vilken produkt 

det är som säljs och hur den interna organisationen är lämpad för förhållandena.
105

  

En annan tidigare nämnd vetenskaplig artikel som har gjort en studie av den brittiska och den 

tyska telekommunikationsmarknaden, har även de undersökt bland annat hur organisationen 

ändrats till följd av att respektive marknad privatiserats. Båda länderna var tvungna att 

förändra exempelvis organisationen för telekommunikationsföretagen, till följd av den nya 

konkurrensen på marknaden efter avregleringen. Båda ländernas företag följde ett utpräglat 

förändringsmönster som var format av de inhemska lagar och regler som fanns.
106

 

Slutsatsen av denna studie var att den tyska marknaden för telekommunikation, även om den 

var privatiserad, ändå till majoriteten var ägd av staten. Den brittiska 

telekommunikationsmarknaden däremot var mindre styrd av statliga regleringar. Tysklands 

marknad var därför skyddad på ett annat sätt från marknadens tryck och hade därmed en 

större trygghet och stabilitet. Den brittiska marknaden hade däremot en större flexibilitet och 

kunde lätt anpassa sig till marknadens förändringar. I den brittiska marknaden skedde det 

större och mer radikala förändringar vad det gäller exempelvis organisationens uppbyggnad 

och styrning, än vad det gjorde i Tyskland där förändringarna var mer stabila. Hur stora 

förändringarna var och hur snabbt dessa skedde berodde alltså på hur reglerade företagen på 

de olika marknaderna var.
107

  

En faktor som förändrades för båda länderna var att personalstyrkan var tvungen att minska 

för att anpassa sig till den nya marknaden som privat. Detta berodde på att det inte längre var 

offentligt med dess struktur och inte heller lika stora marknadsandelar av marknaden, då nya 

aktörer etablerat sig. För de tyska företagen, som hade mer regleringar och därmed även lagar 

som förhindrar att förändringar sker i snabb takt, skedde denna förändring i mycket 

långsammare takt än för de brittiska företagen.
108

  

Hur personalen inom en organisation hanterar förändringar, beskriver professor Lars Erik 

Wolvén, kan bero på om företaget har en mer vertikal eller en mer horisontell organisation.  

Personalen i en hierarkisk organisation kan ha svårt att anpassa sig till organisations-

förändringar. Exempelvis när personalen är alltför vana vid att bli detaljstyrda, kontrollerade 

och att alltid följa order kan de vid förändring, som innebär mer ansvar, ha svårt att anpassa 
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sig. Att plötsligt gå från kontrollerade arbetsuppgifter till självständiga och kreativa 

arbetsuppgifter kan få personalen att inledningsvis uppleva osäkerhet, oro och ångest över 

situationen. Organisationens effektivitet kan därför minskas om förändringen sker alltför 

snabbt.
109

 Blir personalen däremot alltför styrd av ledningen kan de uppleva maktlöshet, 

meningslöshet och motivationsbrist inför sina arbetsuppgifter.
110

 

Det horisontella perspektivet som har en plattare struktur, innebär att personalen har mer 

inflytande och ansvar redan innan förändringen, och att de därför inte påverkas på liknande 

sätt. De är istället motiverade att göra bra arbetsinsatser. 111 

6.3.3.1 Hälso- och sjukvårdspersonal vid organisationsförändringar 

En vetenskaplig artikel diskuterar betydelsen av att hälso- och sjukvårdsorganisationer lär sig 

från sina förändringar och att det är viktigt att inte förändras för fort då det försvårar förmågan 

att analysera vad som hänt. Det gäller enligt artikeln att skapa en balans mellan 

förändringstakten och i vilken takt organisationen kan lära sig.
112

 Läroprocessen beskrivs vara 

att organisationen kontinuerligt försöker förbättra de anställdas kunskaper om att ge en 

effektiv patientvård.
113

 Det står att ledningen för hälso- och sjukvårdsföretagen måste ta 

tillvara på sin personal för att generera effektiva resultat. Ansvaret måste fördelas, inte bara på 

ledningen, utan även delegeras en del till personalen hävdar artikeln. Patientvården kan 

förbättras genom att personalen får tillfälle att reflektera över sina erfarenheter i arbetet för att 

se hur förbättringar kan göras i framtiden. Artikeln skriver att det finns studier som funnit 

betydelsefulla fördelar i att arbeta på detta sätt, då personalens självförtroende, 

problemlösningsförmåga, nätverksbyggande och kunskaps-utbytande ökar, vilket i sin tur, 

enligt artikeln, leder till förbättrade erfarenheter för patienterna.
114

 

En vetenskaplig artikel handlar om hur anställda på två svenska sjukhus, en privat och en 

offentlig, påverkas av en privatisering. Här står att en privatisering mycket troligt medför 

förändringar för kulturen och strukturen i en organisation. Dessutom nämns att det ofta sker 

nedskärningar av personalstyrkan i samband med privatiseringen. Hur personalen upplever 

förändringen beskrivs kunna variera och ofta kan det vara så att de starkaste reaktionerna sker 

redan innan förändringen och i nära samband med den. Andra reaktioner kan också framträda 
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en tid efter förändringen. En viktig faktor för att hindra oro fastslås vara att satsa resurser på 

att ge fullständig information om situationen för att förhindra osäkerhet för vad som kommer 

att hända.
 115

 

I denna beskrivs att författarnas första hypotes var att privatisering, likväl som alla former av 

organisationsförändring, medförde att stress över framtiden uppstod, vilket skulle försämra 

arbetssituationen. Resultatet av studien visade däremot att personalens arbetsattityd och 

känsla av stress endast marginellt påverkades av privatiseringen, och att en privatisering inte 

med automatik behövde betyda att några dramatiska konsekvenser inträffade.
116

  

En annan hypotes författarna till studien hade, var att de som hade högre positioner i 

organisationen skulle påverkas mindre av privatiseringen än de som var lägre ner. I resultatet 

av studien stämde dock inte detta. I det offentliga sjukhuset var det istället ledningen och som 

påverkades mest negativt med hälsobesvär som en effekt. Förvånansvärt, beskriver artikeln, 

så verkade det inte som att de lägre ner i organisationen hade påverkats nämnbart. Däremot 

beskriver artikeln, som fokuserar mycket på olika hierarkiska nivåer, att de i mittenposition på 

sjukhuset påverkades mest negativt. Detta förvånansvärda resultat förklarar författarna till den 

vetenskapliga artikeln kan bero på att de i låga nivåer kanske inte påverkas i deras dagliga 

arbetsuppgifter. Att de värst drabbade blev de i mittenposition på sjukhuset beskrivs i artikeln 

bero på att dessa upplever press både underifrån och ovanifrån samt att de inte är så 

involverade i beslutsfattandet vilket skapar en känsla av oro och osäkerhet.
117

  

Den modifierade MIO-modellen nedan beskriver huvuddragen av vad som behandlats i den 

teoretiska studien: 

 Marknad Interaktion Organisation 

Nulägesbeskrivning Konkurrensmarknad Marknadsföring Förändrad 

organisationsstruktur 

och styrning 

Dåtidsbeskrivning Monopolmarknad Ingen 

marknadsföring 

Offentligt – 

hierarkisk 

organisation och 

struktur 
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7. DISKUSSION & ANALYS 

Kapitlet kommer att diskutera vad som framkommit under den empiriska studien och koppla 

detta till den teoretiska studien för att analysera vilka huvudsakliga förändringar som har 

skett för den offentliga vårdcentralen, Stortorgets Hälsocentral. Hur Stortorgets Hälsocentral 

skiljer sig från den privata vårdcentralen, Hälsocentralen City, är även det någonting som 

kommer att analyseras. Analysen ska leda fram till att kunna besvara våra forskningsfrågor. 

7.1 Marknad 

Vad har huvudsakligen förändrats på marknaden för vårdcentraler, sedan avregleringen, som 

kan medföra organisatoriska förändringar för vårdcentralerna?  

De uppenbara förändringar som har skett på marknaden för vårdcentraler är att det på grund 

av avregleringen inte längre råder monopol, utan att det istället råder konkurrens. Det är alltså 

fri etablering och privata vårdgivare kan etablera sig på marknaden. Förutom fri etablering är 

den andra uppenbara förändringen att det numera finns något som kallas för vårdval, vilket 

innebär att vårdstagare fritt kan välja mellan vilken vårdcentral de vill lista sig på. 

Marknadsförutsättningarna har ändrats och detta har medfört att vårdcentralerna på 

marknaden har blivit tvungna att genomföra en del förändringar. En sådan betydande 

förändring är att alla vårdcentraler nu måste utmärka sig för att synas på marknaden bland det 

stora utbudet för vårdtagarna att välja mellan. Det som detta medfört är att den interna 

organisationen på vårdcentralerna har blivit tvungen att anpassas till de nya förutsättningarna 

samt att marknadsföringen av vårdcentralerna har fått en större roll. Detta kommer att 

analyseras mer i följande avsnitt, som behandlar interaktion och organisation. 

I teorin har kriterierna för perfekt konkurrens tagits upp, och ett av dessa kriterier var att det 

ska råda fritt in och utträde ur marknaden. Detta innebar att det inte ska finnas några 

begränsningar på marknaden i form av exempelvis lagar eller regler. På marknaden för 

vårdcentraler innebär det fortfarande, efter avregleringen, att det finns restriktioner som 

reglerar aktörerna på marknaden. Det går därför inte att beteckna marknaden som en perfekt 

konkurrensmarknad. En helt perfekt konkurrensmarknad har, i teorin till denna studie, även 

nämnts vara ett udda fenomen i praktiken. Även om det inte råder perfekt konkurrens på 

vårdcentralsmarknaden har det självklart ändå blivit en konkurrensmarknad, dock inte perfekt, 

efter avregleringen. 
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Före avregleringen rådde det, som nämnts, rättsligt monopol på marknaden, vilket innebar att 

monopolmarknaden bedrevs i offentlig regi. Offentligt styrda organ ska enligt lag vara till för 

att tillgodose behov i de allmännas intresse. Det står också i den teoretiska studien att 

monopolmakten kan försvinna då marknadsvillkoren förändras över tiden. En stor faktor till 

att avregleringen genomfördes, trodde verksamhetschefen på Hälsocentralen City var att 

allmänhetens önskemål hade ändrats. Hon talade en del om valfriheten för vårdstagarna och 

beskrev ”att man själv ska ha rätt att bestämma vart man vill gå” som en faktor till 

avregleringen. Utifrån teorin kan det tolkas som att de allmännas intresse har ändrats, och 

därmed marknadsvillkoren. Staten kan ha ansett att en konkurrensmarknad, på ett bättre sätt, 

måste tillgodose dessa nya marknadsvillkor. 

Marknaden har alltså avreglerats och bedrivs inte längre i enbart offentlig regi. Däremot är det 

inte så att de privata aktörerna på marknaden inte omfattas av några restriktioner och 

regleringar från statligt håll. Hälsovalshandboken, som reglerar marknaden för 

vårdcentralerna i Gävleborg, gäller för alla, offentliga som privata. För att öppna en 

vårdcentral krävs att villkoren i handboken uppfylls och i driften av verksamheten måste 

dessa regler följas. Verksamhetschefen på Hälsocentralen City poängterade ofta, i den 

empiriska studien, att det inte var någon skillnad mellan hennes privata vårdcentral och 

offentliga. Detta beror alltså på att det är samma regler och samma krav som ska uppfyllas, 

vilket gör att hon inte anser att de är särskilt annorlunda än offentligt drivna vårdcentraler. 

Första punkten i modellen av Dunsire, Hartley, Parker och Dimitriou som togs upp i den 

teoretiska studien, handlade om spännvidden mellan helt statligt ägt till helt privatägt. I denna 

spännvidd kan inte de privata aktörerna på vårdcentralsmarknaden kategoriseras som helt 

privata. Den vetenskapliga artikeln som avhandlade sjuk- och hälsovård i Europa, presenterar 

i sin studie liknande faktorer. Belgien, Nederländerna och Frankrike exemplifieras som länder 

som, även om marknaden är privatiserad, ändå starkt förknippas med offentlig verksamhet på 

grund av statens regleringar. Studien har även kommit fram till att detta inte påverkas i stor 

grad av om den privata verksamheten är vinstdrivande eller ej.  

Även om de privata aktörerna på marknaden för vårdcentraler alltså inte helt står utanför de 

lagar och regler som gäller, så är de ändå mindre styrda av den offentliga sektorn än vad de 

offentliga vårdcentralerna är, vilket framkommit under den empiriska studien. Det har 

framkommit att offentligt drivna vårdcentraler allmänt är mer tröga i sin förändringsprocess, 

medan privatdrivna vårdcentraler är mer flexibla. I artikeln som handlade om privatisering av 

hälso- och sjukvård i Europa beskrevs bland annat också att privata aktörer har större 
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flexibilitet då de utsätts för mindre andel politiska och byråkratiska restriktioner. En annan 

allmän väsentlig skillnad mellan privata och offentligt drivna vårdcentraler, vilket 

framkommit under den empiriska studien, är att de offentligt drivna vårdcentralerna har mer 

resurser än de privata. Detta gäller både personalstyrka och utbud till kunderna, som 

utrustning på vårdcentralen. 

Vårdenhetschefen på Stortorgets Hälsocentral, berättade under den empiriska studien, att hon 

märkt att de som bytte vårdcentral efter avregleringen nu börjar komma tillbaka. Detta skulle 

kunna bero på att de privata aktörerna på marknaden var bättre på att profilera sig i början 

efter avregleringen, då de offentliga inte har behövt göra det förut. Detta kan ha gjort att 

många vårdstagare sett de privata aktörerna som ett bättre alternativ, och därför valt att lämna 

den offentliga Stortorgets Hälsocentral för en privat vårdcentral istället. Artikeln som 

studerade privatiseringen av sjuk- och hälsovård i Europa, beskrev att allmänheten kan tro att 

alla problem med vården beror på att det är offentligt och därför förknippa den privata vården 

som lösningen.  

När nu Stortorgets Hälsocentral ser att många som valt en privat vårdgivare kommer tillbaka, 

så kanske detta betyder att privata vårdgivare i praktiken inte är bättre. Antingen ser inte 

vårdstagarna någon skillnad, men väljer att komma tillbaka till den offentliga, Stortorgets 

Hälsocentral, för att de kanske alltid gått till den förut och känner sig bekväma i det. Det kan 

också vara så att de som bytt vårdcentral till en privat till och med anser att den är sämre än 

den privata. Vad som har ändrats på marknaden är alltså att nu har vårdstagarna alternativ att 

jämföra med, vilket de inte haft tillgång till förut. Att vårdgivare nu listar sig på Stortorgets 

Hälsocentral kan även bero på att de passivt listats på någon annan vårdcentral efter 

vårdvalets införande, och nu endast väljer att lista sig på Stortorgets Hälsocentral då de är 

vana att gå dit. 

En risk som vi kan se med avregleringen är att, när vårdstagarna fritt får välja vilken 

vårdcentral de vill lista sig på och vårdcentralerna inte får neka någon, så skulle det kunna 

skapa en del problem. Ett dilemma vi skulle kunna tänka att detta kan medföra är att de 

vårdcentraler som blir allmänt populära bland allmänheten får ett överskott av listade 

vårdstagare. För att kunna tillgodose dessa vårdstagares behov måste de lägga ner mycket 

resurser på exempelvis vård, service, hantering av kunder och så vidare, vilket skulle kunna 

leda till en konflikt i resursfördelning mellan alla dessa faktorer.   
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I den vetenskapliga artikeln om privatisering av hälso- och sjukvård i Europa stod det 

om ”privatiseringsmisslyckande”, då privata aktörer exploaterar den offentliga sektorn genom 

att välja ut de mest attraktiva patienterna. Då privata aktörer kanske har mindre resurser, 

vilket vi sett indikationer på genom vår empiriska studie, kan det hända att de vill lista på 

vårdstagare som inte kräver lika mycket resurser hellre än att lista på vårdstagare som 

verkligen kräver bra vård. Detta kan göra att de offentliga vårdcentralerna kan få ansvaret för 

de vårdstagare som faktiskt kräver vård. Offentligt styrda organ, ska som nämnts i den 

teoretiska studien, vara till för att tillgodose behov i de allmännas intresse. 

 Vårdcentraler skulle kunna vilja placera sig på geografiska lägen där det finns ett stort 

invånarantal, för att möjliggöra fler listade. Ett problem detta kan leda till är att det inte 

öppnas några privata vårdcentraler på exempelvis på landsbygden eller mindre tätbefolkade 

områden. Detta skulle göra att valmöjligheten och friheten för invånarna på dessa ställen 

skulle inskränkas till att i princip enbart ha offentliga vårdcentraler att välja mellan. Om en 

vårdcentral har många listade, men att det bara är några av dessa som faktiskt behöver vård, 

kostar inte detta lika mycket. De får pengar för alla listade men behöver bara lägga ner 

resurser på de som faktiskt behöver vården. Detta kan leda till ett annat problem då 

vårdcentralerna på marknaden vill placera sig på platser där befolkningen i allmänhet är 

friskare. Detta är, enligt en vetenskaplig artikel som behandlar primärvården i Sverige
118

, 

oftast inte är på platser som exempelvis har hög arbetslöshet, låg inkomst eller hög andel 

invandrare. 

Alla dessa potentiella dilemman är dock enbart spekulationer, och det skulle krävas vidare 

studier för att se om det finns någon riktig grund för detta. Vi menar heller inte att Stortorgets 

Hälsocentral eller Hälsocentralen City fungerar på detta sätt, utan vi försöker snarare se hur 

marknaden runt omkring dessa vårdcentraler skulle kunna fungera. 

7.2 Interaktion 

Vad har det skett för huvudsakliga förändringar i interaktionen mellan vårdcentralerna och 

dess vårdtagare sedan avregleringen av marknaden för vårdcentraler? 

Den påfallande förändringen som har skett för vårdcentraler är att det i den nuvarande 

konkurrensmarknaden krävs mer marknadsföring mot vårdstagarna för att få dessa att lista sig 

                                                           
118 Nerbrand, C. Svensson, P-G. “Primary Health Care in Sweden”, European Journal of Public Health, Vol. 2 

Issue 3-4, 1992, s. 165. 
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på sin vårdcentral. Vårdstagarna kan sägas ha blivit konsumenter och därmed ha fått 

möjligheten att påverka mer gällande exempelvis utbud beroende på vad de efterfrågar. 

Makten kan därmed på ett sätt sägas ha förflyttats från staten till de enskilda vårdcentralerna 

och därmed till vårdstagarna. Att marknadsföring och att kundernas betydelse ökar vid en 

avreglering har även kunnat ses i den vetenskapliga artikeln om Telecom Éireann samt i den 

om privatiseringen av Tyskland och Storbritanniens telekommunikationsmarknad. 

Både den offentliga vårdcentralen, Stortorgets Hälsocentral, och den privata vårdcentralen, 

Hälsocentralen City, har under den empiriska studien visat marknadsföra sig. Båda 

vårdcentralerna satsade på att marknadsföra sig i början för att visa att de fanns bland det 

stora utbudet. I dagsläget då avregleringen skedde för ett tag sedan, sker marknadsföringen 

inte lika intensivt. Båda vårdcentralerna satsar på att synas på sportevent och liknande 

evenemang och att berätta om verksamheten genom broschyrer och liknande då vårdstagarna 

själva söker upp dem. Den privata vårdcentralen, Hälsocentralen City, beskrev under den 

empiriska studien att deras största reklam är patienterna själva och syftade då på det som 

kallas mun-mot-mun-metoden vilket har beskrivits i den teoretiska studien. Även den 

offentliga vårdcentralen, Stortorgets Hälsocentral, satsade på detta men de genomförde även 

mer konkret marknadsföring i form av exempelvis annonser i tidningar. Att Stortorgets 

Hälsocentral satsar på dessa något mer konkreta sätt att marknadsföra sig på, kan bero på att 

de har mer resurser att tillgå än Hälsocentralen City, vilket även framgått i föregående avsnitt.  

Eftersom vårdcentralerna inte kan konkurrera med pris då detta är reglerat att det ska vara lika 

för både offentliga och privata, måste de konkurrera på andra sätt. I den teoretiska studien har 

det även nämnts att även om priset brukar vara en stor faktor vid konkurrens så har andra 

faktorer börjat spela en stor roll de senaste årtiondena. Stortorgets Hälsocentral visade sig ha 

satsat på att utöka sitt utbud genom att exempelvis anställa en barnspecialist samt att försöka 

erbjuda sådana tjänster de inte hade förut. Exempel på sådana tjänster är körkortsintyg, 

friskintyg och vaccinationer. Även Hälsocentralen City verkar satsa på att marknadsföra de 

resurser de har, genom att förtydliga vad varje läkare är specialist inom. Detta kan liknas med 

att, istället för att bara satsa på en del av produkten, så satsas det på alla delar av produkten; 

kärnprodukten, den faktiska produkten och framförallt den utökade produkten. Att 

vårdcentralerna satsar på att utöka sitt utbud måste tyda på att det vårdgivarna/konsumenterna 

efterfrågar är vad som försöker anskaffas och vad som försöker förbättras.  
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De målrelaterade ersättningarna, som beskrevs under den empiriska studien, är något som 

även det ändrat på utbudet för vårdcentralerna och även medfört organisatoriska förändringar. 

Detta förbättrar vården enligt Landstinget då utbudet är ökat. Vi undrar däremot om det skulle 

kunna finnas risk för att vårdcentralerna satsar på dessa målrelaterade ersättningar i tron att 

det verkligen är det som mest efterfrågas, men att det kanske i verkligheten finns andra mer 

utbredda önskemål för just deras vårdcentral att lägga resurserna på. Detta är däremot 

någonting som skulle krävas fler studier för att kunna svara på. Av den information vi besitter 

i nuläget ser vi dessa målrelaterade ersättningar som någonting positivt då utbudet ökas och 

vårdcentralerna satsar på att förbättra sin organisation. 

Både Stortorgets Hälsocentral och Hälsocentralen City beskrev att de inte kunde ha 

obegränsat antal listade på sin vårdcentral, då resurser till detta inte finns. Hälsocentralen City 

beskrev att: ”Om 500 är jättesjuka då kommer ju de varje dag eller ringer varje dag. Medans 

man kan ha 3000 som kanske aldrig är sjuka, bara en gång om året. Då kan man ju ha 

många.” Enligt lag får inte vårdcentraler neka någon vårdstagare att lista sig på sin 

vårdcentral, då det ska vara fria valmöjligheter. Däremot har vi sett i den empiriska studien att 

det kan vara så att de vårdcentraler med läkare som har långa väntetider för vårdstagarna 

innan de får en läkartid, på ett sätt kan ”tacka nej” till patienter. Är det så att en läkare är 

populär och det ringer vårdstagare som vill lista sig på vårdcentralen på grund av den läkaren 

så kan vårdcentralen förklara som det är att väntetiderna till den läkaren är väldigt långa, men 

att det är vårdstagarens val om denne vill vänta eller välja en annan läkare eller vårdcentral. 

Som framgått i den empiriska studien har den privata vårdcentralen Hälsocentralen City något 

färre resurser och därmed något längre väntetider än vad den offentliga vårdcentralen 

Stortorgets Hälsocentral har. Verksamhetschefen på Hälsocentralen City poängterade dock att, 

även om det var långa väntetider, så försöker de satsa på kvalitet på den vård som drivs. Hon 

ansåg att det kunde vara viktigare att träffa rätt läkare än att träffa denne läkare fort. Eftersom 

offentliga vårdcentraler är mer reglerade och styrda kan det också vara en faktor till att 

reglerna om hur långa kötider det ska var försöks hålla alltigenom. Dessutom vad det gäller 

Stortorgets Hälsocentral kan detta bero på att de har något mer resurser till att kunna göra 

detta. En undran är dock hur mycket mer resurser de har, om det finns tillräckligt för att 

verkligen täcka in alla vårdsgivare eller om det endast finns tillräckligt för att ge vård, dock 

kanske inte med full kvalitet. För att analysera detta fullt ut krävs dock vidare studier.  
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Begränsningen i resurser för den privata vårdcentralen kan tyda på, som vi beskrivit en del i 

avsnittet om marknad, att de inte vill lista på ett stort antal vårdsgivare som kräver mycket 

vård. Detta är dock ingenting vi har några konkreta bevis för. 

7.3 Organisation 

Vilka huvudsakliga organisatoriska förändringar har skett sedan avregleringen av 

marknaden för vårdcentraler? 

I den vetenskapliga artikeln om avregleringen av telekommunikationsmarknaden på Irland 

samt i den vetenskapliga artikeln om telekommunikationsmarknaden i Storbritannien och 

Tyskland, har det framgått att organisationsförändringar blir en tydlig effekt av en avreglering.  

I studien om telekommunikationsmarknaden i Irland beskrevs att fallföretaget Telecom 

Éireanns organisationsstruktur förändrades till en något mindre hierarkisk struktur. Detta har 

även visat sig i vår empiriska studie, då det har framkommit att vårdenhetschefen för 

Stortorgets Hälsocentral känner att de blivit en mer självständig vårdcentral som nu måste 

fokusera på att överleva i marknaden. Hon förklarade att de innan avregleringen var en del av 

Landstingets koncern och att de inte därför behövde göra så mycket, då det endast fanns 

offentligt drivna vårdcentraler. Hon kallade det: ”… som att tänka mera som ett företag.” 

Dessutom har det framkommit att vårdcentralen försöker satsa mer på att få personalen att 

känna sig delaktiga i organisationen. Däremot verkar denna strävan inte riktigt ha uppnåtts i 

nuläget då de intervjuade från personalen inte ser någon skillnad i sitt inflytande på 

organisationen. Av detta kan det i alla fall tolkas som att Stortorgets Hälsocentral har blivit 

något mindre hierarkisk. 

Även om Stortorgets Hälsocentral blivit något mindre hierarkisk till följd av avregleringen, så 

har den fortfarande en vertikal organisationsstruktur. Från den empiriska studien har det 

framgått att beskrivningen vårdenhetschefen har gett över organisationen kan liknas vid 

beskrivningen i den teoretiska studien för det vertikala organisationsperspektivet. 

Verksamhetschefen för Hälsocentralen City har däremot lagt fram i sin beskrivning av 

organisationen att denna vårdcentral är mer av det horisontella slaget. Där görs förändringar 

då förslaget om dem uppkommer. De försöker göra de förändringar som kunderna efterfrågar, 

vilket är ett bra bemötande och god service. Detta kan liknas vid det som i den teoretiska 

studien har beskrivits som att: ”känneteckna de aktiviteter som ökar kundvärdet på bästa sätt 

och fokusera på detta.”  
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Det framgick även i artikeln att det, på grund av den nya konkurrensen, hela tiden skedde en 

strävan efter att utvecklas för att hålla sig kvar på marknaden och detta är något vi sett i den 

empiriska studien av Stortorgets Hälsocentral. Det gäller även att profilera sig för att synas 

bland det ökade utbudet. Hälsocentralen City, som har något mindre resurser, försöker att 

profilera sig med de fyra läkare de har, genom att ange vad varje läkare är specialist på. 

Stortorgets Hälsocentral verkar profilera sig mer genom att satsa på ett brett utbud med många 

kringliggande extra tjänster, vilket kan vara naturligt då de har mer resurser än vad 

Hälsocentralen City har. 

I den vetenskapliga artikeln om telekommunikationsmarknaden i Storbritannien och Tyskland 

beskrevs att länderna förändrades på lite olika sätt beroende på hur reglerat landets marknad 

var i respektive land. I Tyskland, där mängden regleringar var större, skedde förändringarna 

mer stabilt och långsammare. I Storbritannien, där det var mindre mängd regleringar, var 

däremot förändringarna mer större och radikala. Detta kan kopplas med att Stortorgets 

Hälsocentral, som är mer reglerad än vad Hälsocentralen City är, förändras på ett 

långsammare sätt, vilket setts i den empiriska studien. Både vårdenhetschefen och personalen 

verkar vara eniga om detta. Hälsocentralen City förändras snabbare och är mer flexiblare, 

vilket då kan tydas som att det kan bero på att vårdcentralen är mindre reglerad. 

En fundering som uppkommit efter den empiriska studien, är om det faktumet att 

budgeteringen är starkt förknippad med antal listade, skulle kunna medföra att alla resurser 

inte används. Med detta menar vi att om framtida antal listade är ett okänt antal i dagsläget, 

och endas en uppskattning, skulle det kunna innebära att vårdcentralerna inte använder sina 

resurser fullt ut på grund av att de vill vara säkra på att ha ett patientunderlag som motsvarar 

detta. På detta sätt skulle kvalitén kunna försämras till skillnad från om vårdcentralerna vet 

exakt hur stora resurser de har att budgetera med. 

Den empiriska studien har visat att organisationsförändringarna till följd av avregleringen 

även har påverkat personalen i vårdcentralerna. Enligt den vetenskapliga artikeln som gjorde 

en studie av hur personalen på två svenska sjukhus påverkades av en privatisering, beskrevs 

att reaktioner av en förändring genom exempelvis oro för framtiden ofta kan framträda redan 

innan förändringen eller i nära samband med den. Detta syntes även i vår empiriska studie då 

både de intervjuade ur personalen och vårdenhetschefen på Stortorgets Hälsocentral hade 

upplevt att de anställda var oroliga i samband med avregleringen. Faktum är att några av dem 

fortfarande upplever oro. För att förhindra att detta sker, säger artikeln, att det är viktigt att ge 
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fullständig information om vad som kommer att ske. Detta kan var någonting som det har 

funnits en del brister i vid avregleringen av marknaden för vårdcentraler.  

I den teoretiska studien, då personalen i vertikala företag behandlades, beskrevs att de vid en 

förändring kan ha svårt att anpassa sig då de är vana vid att bli detaljstyrda och kontrollerade. 

Då det sker en förändring av detta kan oro och osäkerhet framträda. Eftersom det har 

framkommit att Stortorgets Hälsocentral är av den vertikala strukturen kan detta vara en 

förklaring till att personalen verkar reagera som de gjorde. 

I den nyss nämnda artikeln om hur personalen på svenska sjukhus påverkas av en 

privatisering, beskrivs att studien kom fram till ett förvånande resultat som inte 

överensstämde med deras hypoteser. Författarna till artikeln hade som en hypotes att det var 

de lägst ner i organisationen som skulle påverkas mest negativt av en privatisering. Resultatet 

av studien visade däremot att det var dessa som påverkades minst och att de i mittenposition 

påverkades mest istället. Detta kan till en del stämma med vår empiriska studie. Även om 

personalen vi intervjuat som arbetar på golvet upplever att de har påverkats så sade en av dem 

även att hon uppfattat det som att ”Ledningen verkade vara mer stressade av privata 

vårdgivare än vi på golvet.” För att kunna klarlägga vilken nivå i företaget som påverkats 

mest av avregleringen krävs dock vidare studier då detta inte är någonting vi har fokuserat på 

i denna studie. 

Ett exempel på en faktor som mycket möjligt kan ha gett upphov till ökad stress och oro för 

Stortorgets Hälsocentral är det faktumet att neddragningar på personalstyrkan har genomförts 

som en följd av avregleringen. Den vetenskapliga artikeln som studerat hur Tyskland och 

Storbritanniens marknader för telekommunikation påverkades av en privatisering, kom även 

de fram till att personalstyrkan reducerades som en följd av privatiseringen. Orsaken till dessa 

förändringar beskrevs vara att företagen på marknaden hade ökat i antal då privata aktörer 

etablerat sig vilket medfört att varje företag fått en mindre marknadsandel. För 

vårdcentralsmarknaden, har det visat sig i vår studie, har samma sak hänt. Vårdenhetschefen 

för Stortorgets Hälsocentral förklarade att hon budgeterade personalstyrkan efter antal listade 

vårdstagare och som framgått har både personalstyrkan och antal listade minskat i antal. 

Även ökade krav och ökade arbetsuppgifter för Stortorgets Hälsocentrals personal har visat 

sig i den empiriska studien, vilket såklart även det påverkar stressnivån. Vårdenhetschefen 

beskrev att de försökte få personalen mer deltagande i verksamheten, men enligt de två 

intervjuade ur personalen verkar de inte uppleva något större inflytande. Detta kan med 
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säkerhet inte representera hela personalstyrkan, men det kan ändå ge vissa indikationer. Att 

personalen upplever det på detta sätt kan bero på att, som nämnts, personal inom vertikala 

organisationer inte hanterar förändringar lika bra som i mer horisontella perspektiv. En 

intervjuad från personalen beskrev de ökade kraven med att de förväntades: ”… vara glada 

och pigga och alerta och jobba på, vilket kan vara väldigt svårt när man inte mår särskilt bra 

i den angivna situationen.” Detta tyder på att hon redan var stressad och orolig över 

situationen och sedan kände krav på att ändå var glad och alert på arbetet.  

Då en del av syftet med denna studie är att beskriva vilka skillnader det kan finnas i 

organisationen mellan offentliga och privata vårdcentraler, görs nu även en analys av detta. 

Hälsocentralen City har beskrivits ha en mer horisontell och platt organisation, vilket medför 

att personalen ses som en viktig resurs. Under den empiriska studien har det framkommit att 

både verksamhetschefen samt de intervjuade från personalen upplever att personalen har ett 

stort inflytande på verksamheten. Att personalen på Hälsocentralen City, flera gånger under 

den empiriska studien, upprepar att de är positivt inställda till sin delaktighet i organisationen 

och det ansvar som tas, skulle kunna bero på att de är sådana typer av personer som trivs med 

detta. De kanske har valt att arbeta inom det mer horisontella Hälsocentralen City istället för i 

den offentliga sektorn för att de känner att de skulle trivas med denna typ av 

organisationsstruktur. Orsaken till att personalen på Stortorgets Hälsocentral upplever stress 

av det nya ansvaret och de ökade kraven skulle kunna bero på att de är sådana typer av 

människor som trivs med stabilitet och rutiner. Även om vissa inte upplever att inflytandet för 

personalen har ökat kan det bero på att de helt enkelt inte upplever det som ökat inflytande, 

utan istället större press. Vårdenhetschefen har under den empiriska studien visat att de 

försöker öka inflytandet även om inte personalen har uppfattat det på liknande sätt. 

Den vetenskapliga artikeln som har behandlats i den teoretiska studien som handlade om 

betydelsen av att hälso- och sjukvårdsorganisationer lär sig från sina förändringar, understök 

att det är viktigt att inte genomföra förändringar för snabbt. Att personalen på Stortorgets 

Hälsocentral upplever den nämnda oron och stressen skulle kunna bero på att avregleringen 

av marknaden skedde i lite för snabb takt. 
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8. SLUTSATS 

Detta kapitel kommer att presentera en slutsats och besvara studiens forskningsfrågor:  

Vilka huvudsakliga organisatoriska förändringar har skett för en offentlig vårdcentral sedan 

avregleringen? Hur skiljer sig den offentliga från den privata vårdcentralen? 

Slutsatsen till den första av studiens forskningsfrågor är att förändringen på 

vårdcentralsmarknaden, vilket innebär införandet av vårdval och fri etablering, inte har lett till 

några radikala organisationsförändringar för den offentliga Stortorgets Hälsocentral. Däremot 

strävar de efter att justera och förbättra sin organisation genom att granska och utvärdera sin 

resursfördelning och sitt utbud. Det har krävts vissa omprioriteringar av dessa faktorer för att 

anpassa organisationen till den nya marknaden.  Detta görs för att på bästa sätt kunna profilera 

sin vårdcentral bland det utökade antalet aktörer och hålla sig kvar på marknaden. 

Förändringen av det utökade antalet aktörer innebär att vårdcentralsmarknaden innehåller 

både offentliga och privata vårdcentraler. Slutsatsen till hur den offentliga, Stortorgets 

Hälsocentral, och den privata, Hälsocentralen City, skiljer sig åt organisationsmässigt är att 

Stortorgets Hälsocentrals uppbyggnad är mer vertikal medan Hälsocentralen City är mer 

horisontell. Detta medför att personalen på Hälsocentralen City har en större påverkan på 

organisationen än vad personalen på Stortorgets Hälsocentral har.  

En annan skillnad mellan dessa båda vårdcentraler är att den offentliga Stortorgets 

Hälsocentral har stordriftsfördelar, vilket innebär mer resurser då de fortfarande är en 

offentlig verksamhet och en stor organisation. Den privata Hälsocentralen City har mer 

begränsade resurser, men är istället mer flexibel och anpassningsbar till följd av den mindre 

storleken på organisationen.  

8.1 Förslag till fortsatt forskning 

Under studiens gång har flera funderingar uppkommit som skulle vara intressanta att forska 

vidare kring, bland annat mer ingående om hur personalen på vårdcentralerna påverkades av 

avregleringen. Detta eftersom vi under studiens gång märkte att det inte enbart var 

vårdtagarnas villkor som ändrats utan även personalens då deras arbetsmiljö och 

arbetsmarknad förändrats betydligt. Det skulle även vara intressant med en bild över hur 

förändringarna är för hela vårdcentralsmarknaden i Sverige till följd av avregleringen, men för 

detta krävs det en mer omfattande studie och även mer tid för att kunna följa utvecklingen. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 – Intervjufrågor till vårdenhetschefen på Stortorgets Hälsocentral 
 

Examensarbete – Uppföljning av vårdcentralens avreglering: 

Bakgrundsfrågor: 

 Hur länge har denna vårdcentral funnits?  

 Hur länge har du arbetat på det här företaget? Vad är din position i företaget? Har du 

arbetat på en annan vårdcentral tidigare? 

Frågor angående vårdcentralens avreglering: 

 Vad tycker du generellt om att det inte längre råder monopol på 

vårdcentralsmarknaden?  

 Vad tror du är orsaken till vårdcentralens avreglering?  

 Vad tycker du är bra med den offentliga vårdcentralen i jämförelse med den privata? 

 Vad skulle du kunna tänka dig är bra med en privat vårdcentral i jämförelse med en 

offentlig? 

 Vad är de största eller viktigaste förändringar som har skett för er vårdcentral?  

 Hur gynnas just vårdstagarna av att vårdcentralerna avreglerades? 

 Vilka förändringar har skett inom ert marknadsföringsområde? Har ni avsatt mer 

resurser för området nu än innan?  

 Är personalstyrkan lika stor efter avregleringen? Nu efter avregleringen, behöver ni 

lika stor personalstyrka för att driva verksamheten? Har ni mycket tillskott av ny 

personal? 

 Har er organisation förändrats i form av uppbyggnad?  

 Har administrationssystemet gjorts om för att anpassas till förändringen? 

 Anser du att avregleringen har haft någon sorts påverkan på företagets flexibilitet och 

effektivitet? 

 Har er organisation förändrats i form av verksamhetsstyrning?  

 Styrs ni av Landstinget Gävleborg och om ja, i så fall hur? Är det de som bestämmer 

exempelvis budgetskrav eller krav på hur många som skall listas? 

 Är det en skillnad på påverkan från landstinget nu och innan avregleringen?  
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 Efter avregleringen, märker du någon skillnad på hur landstingen hanterar situationen? 

 Anser du att förändringar som härleds från avregleringen har påverkat miljön och 

trivsel inom företaget? 

 Hur anser du att personalen allmänt uppfattar förändringen? Exempelvis arbetsvillkor. 

 Vi har fått uppfattningen om att kötiderna för vårdcentralerna innan avregleringen 

kunde vara en aning för långa, anser du att det har förändrats för er? 

 Anser du att det är bättre med många listade eller något färre?  

 Vad gör ni för att få vårdstagare att lista sig hos er? Är det någon skillnad från hur ni 

gjorde förut?  

 Gör ni någonting annorlunda nu än innan för att behålla era listade vårdstagare? 

 Hur många listade har ni? Hur stor del av dessa besöker er ofta eller regelbundet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Högskolan I Gävle 
  Elin Moberg   
  Loan Hoang 
  2011-04-10       
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Bilaga 2 – Intervjufrågor till verksamhetschefen på Hälsocentralen City 
 

Examensarbete – Uppföljning av vårdcentralens avreglering: 

Bakgrundsfrågor: 

 Hur länge har denna vårdcentral funnits?  

 Hur länge har du arbetat på det här företaget? Vad är din position i företaget? Har du 

arbetat på en annan vårdcentral tidigare?  

Frågor angående hälsovårdscentralens avreglering: 

 Vad tycker du generellt om att det inte längre råder monopol på 

vårdcentralsmarknaden?  

 Vad tror du är orsaken till vårdcentralens avreglering? Hur gynnas just vårdstagarna 

av att vårdcentralerna avreglerades? 

 Vad tycker du är bra med en privat vårdcentral i jämförelse med en offentlig? 

 Vad skulle du kunna tänka dig är bra med en offentlig vårdcentral i jämförelse med en 

privat? 

 Vad anser du är de största skillnaderna mellan er vårdcentral och offentliga 

vårdcentraler i allmänhet? 

 Har ni stött på några problem vid startandet av er verksamhet?  

 Med tanke på att det har skett marknadsföringsförändringar för vårdcentraler sedan 

avregleringen, hur hanterar ni er marknadsföring? Har ni planerat att lägga mer 

resurser för området?  

 Vad gör ni för att få vårdstagare att lista sig hos er? 

 Vad har ni för uppbyggnad i er organisation?  

 Hur fungerar ert administrationssystem? Har du någon uppfattning om ert system 

skiljer sig från exempelvis de offentliga vårdcentralernas?  

 Anser du att företaget är flexibelt och effektivt? 

 Vad har er organisation för form av verksamhetsstyrning?  

 Ifall ni har andra ägare eller finansiärer, hur styrs ni av dessa? Är det de som 

bestämmer exempelvis budgetskrav eller krav på hur många som skall listas? 

 Har landstinget eller annan myndighet någon påverkan på er verksamhet? 

Arbetsmiljönämnden, hälsovårdsnämnden osv.  



71 
 

 Anser du att er vårdcentral är mer flexibel än de offentliga vårdcentralerna? 

 Hur upplever du att miljön och trivseln inom företaget är? 

 Hur tror du att er personal uppfattar arbetsvillkoren i er privatdrivna vårdcentral?  

 Vi har fått uppfattningen om att kötiderna för vårdcentralerna innan avregleringen 

kunde vara en aning för långa, hur gör ni för att undvika detta? 

 Anser du att det är bättre med många listade eller något färre? 

 Vad gör ni för att få vårdstagare att lista sig hos er? 

 Hur gör ni för att behålla era listade vårdstagare?  

 Hur många listade har ni? Hur stor del av dessa besöker er ofta eller regelbundet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Högskolan I Gävle 
  Elin Moberg   
  Loan Hoang 

     2011-04-10 
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Bilaga 3 – Frågor till personalen på Stortorgets Hälsocentral 

 

Frågor till personalen på Stortorgets Hälsocentral: 

1. Hur upplever du att arbetsmiljön var innan vårdvalssystemet (innan privata aktörer 

fritt kunde etablera sig på marknaden) infördes och hur arbetsmiljön är nu efter 

införandet? 

Innan: 

 

Efter: 

 

2. Har du något eller några exempel på konkreta förändringar som har skett på just din 

vårdcentral eller för dig som anställd? 

 

3. Upplever du att ledningens styrning har förändrats sedan avregleringen? Exempelvis: 

Mer krav, order, regler att arbeta efter? Större inflytande från personalen och så vidare?  

 

4. Tycker du att företaget har blivit flexiblare eller effektivare? Eller känner du kanske 

att styrningen har blivit trögare? Ge gärna exempel och förklara på vilket sätt. 

Om det är något du vill tillägga som du tror skulle vara bra för oss att veta kan du gärna lägga 

till några rader, vi uppskattar all hjälp. 

 

Tack så mycket! 

Elin Moberg 

Loan Hoan 

2011-04-27 
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Bilaga 4 – Frågor till personalen på Hälsocentralen City 
 

Frågor till personalen på Hälsocentralen City: 

 

1. Hur upplever du din nuvarande arbetsmiljö? Om du har arbetat på en offentlig 

vårdcentral tidigare, upplever du någon skillnad i arbetsmiljön? 

 

2. Om du skulle ha arbetet på en offentlig verksamhet förut, av vilka orsaker valde du att 

börja arbeta inom en privatdriven? 

 

3. Hur upplever du att styrningen är i er privatdrivna verksamhet är? Exempelvis:  

Är det höga krav, många order eller regler att arbeta efter? Har personalen stort 

inflytande och så vidare? 

 

4. Tycker du att styrnigen är flexibel och effektiv eller känner du att den är mer formell 

eller trög? Ge gärna exempel och förklara på vilket sätt. 

 

Om det är något du vill tillägga som du tror skulle vara bra för oss att veta kan du gärna lägga 

till några rader, vi uppskattar all hjälp. 

 

Tack så mycket! 

Elin Moberg 

Loan Hoang 

2011-04-27 

 

 

 

 

 

 

 

 


