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Syfte:  Valfrihetsmodeller är en allt mer förekommande företeelse i 

Sverige. Syftet med denna uppsats är att undersöka förutsättningar 

för konkurrensneutralitet på de marknader som skapas när sådana 

modeller införs. 

 

Metod:  I denna uppsats använder vi genomgående en abduktiv ansats med 

kvalitativt inriktad analys. Ett kvalitativt förhållningssätt är mest 

lämpligt eftersom vi ämnar tolka och förstå just den modell vi valt 

att undersöka. Vi har genomfört intervjuer för att få en djupare 

insikt i ämnet samt för att ge stöd åt de iakttagelser vi gjort när vi 

granskat publicerat material. 

 

Empiri och analys:  Vi har funnit att de inträdesbarriärer som Michael E Porter 

beskriver är relevanta och påverkar möjligheten att skapa en 

konkurrensneutral marknad när Hälsoval Skåne införs. Empirin 

belyser problematiken och de olika förutsättningarna som skapas 

med olika organisationsstrukturer. Avsnittet visar även hur olika 

lagar och förordningar kan hämma utvecklingen mot den 

konkurrensneutralitet som eftersträvas.  

 

Slutsatser:  Vi anser att det är för höga inträdesbarriärer på marknaden, vilket 

troligtvis leder till att få nya aktörer etablerar sig. Offentliga och 

privata aktörer kommer att konkurrera på så olika villkor att 

konkurrensneutralitet inte kommer att uppnås. 
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Purpose:  Choice models are an increasingly common phenomenon in 

Sweden. The purpose of this essay is to examine conditions of 

competition on the created markets where those models have been 

introduced. 

 

Methodology:  In this thesis we consistently use an abductive approach with a 

qualitative analysis. A quantitative approach is appropriate since 

we intend to interpret and understand our chosen model. We have 

chosen to conduct interviews to get a deeper knowledge of the 

subject and to support the observations we made while reviewing 

published material. 

 

Empiric and analytical  

foundation:  We found that the entry barriers, which Porter conceptualized, are 

highly relevant and affect the possibility to create a competitive 

market. The empiric highlights the obstacles and the diverse 

conditions that different organizational structures create. The 

section also shows that several laws and regulations, concerning 

the area, can hamper the development of pursued competitive 

neutrality.  

 

Conclusions:   We believe that the entry barriers are too high in the market, 

which will probably lead to no establishment of new entrants. 

According to us, the public and the private operators compete on 

such differing conditions that competitive neutrality will not be 

achieved.    
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1. Inledning 

 __________________________________________________________________________________  

I denna inledande del beskriver vi bakgrunden till det valda ämnesområdet. Bakgrunden är viktig för 

att läsaren ska förstå det valda ämnet och för att kunna följa senare resonemang. Avsnittet består 

även av uppsatsens syfte och problemformulering. Slutligen ger vi läsaren en kort översikt av 

uppsatsens disposition. 

 __________________________________________________________________________________  

 

Vi har nog alla vaknat krassliga en morgon, bestämt oss för att sjukskriva oss för dagen och 

ringa en läkare för att få antibiotika så att vi snabbt kan tillfriskna. Många av oss har säkert 

också upptäckt att vi då endast kan nå vår vårdcentral mellan klockan åtta och nio på 

morgonen. De flesta vårdcentraler har endast möjlighet att ta emot patienter under några få 

tider på dagen. Ett inte alltför ovanligt scenario är att man ringer klockan åtta på morgonen, 

blir placerad i kö och kommer förhoppningsvis fram innan klockan nio då telefontiden 

avslutas. Alltför ofta finns inga tider kvar för dagen och man får svaret, återkom imorgon. 

Morgonen därpå väntar samma process. I en jämförelserapport utfärdad av Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen står att utläsa att patienterna är 

missnöjda med exempelvis tillgänglighet av primärvård.
1
 Därför genomförs nu förändringar 

inom primärvården. Införandet av vårdval i primärvården ska öka kundmedvetenheten och en 

ny konkurrenssituation skapas där vårdenheterna konkurrerar med kvalitet. En traditionell 

marknad styrs av tillgång och efterfrågan. De företag som inte har förmågan att anpassa sig 

efter kundens behov tvingas därför förr eller senare att gå i konkurs. Konkurrensen gör att 

kvaliteten och effektiviteten ständigt måste ökas och kostnaderna sänkas. I likhet med sådana 

traditionella marknader är ökad kvalitet och effektivitet mål som ska uppnås med vårdval, ett 

annat är konkurrensneutralitet. Denna studie fokuserar på det sistnämnda. Är det möjligt att 

skapa en marknadsplats inom primärvården där konkurrensneutralitet råder? Finns det hinder 

som hotar den konkurrensneutralitet som vårdval i primärvården förväntas uppnå? Finns det 

utifrån teorier om inträdesbarriärer möjlighet för konkurrensneutralitet när Region Skåne inför 

vårdval i primärvården? 

                                                      

1
 Rapport av Sveriges Kommuner och Landsting & Socialstyrelsen; Öppna jämförelser av hälso- och 

sjukvårdens kvalitet och effektivitet, jämförelser mellan landsting 2008 



J. Borisson, K. Lindström, M. Nilsson 

 

 

 

 7 

1.1 Bakgrund  

Det finns stora skillnader mellan hälso- och sjukvårdsmarknaden och andra marknader. En 

betydelsefull skillnad är att konsumtion och finansiering är åtskilda på traditionella 

marknader. En traditionell marknad består av två typer av aktörer; köpare och säljare. På 

hälso- och sjukvårdsmarknaden finns det istället tre aktörer; köpare (patienten), säljare 

(producent av vård) och finansiär. En sådan marknad benämns därför för 

tredjepartsfinansierad.
2
  

 

Den 4 december 2008 lämnade regeringen in ett förslag till lagrådet om att alla landsting i 

Sverige ska införa vårdvalssystem i primärvården från och med den 1 januari 2010. Förslaget 

innebär att alla medborgare ska ges rätt att själva välja vem som ska vara deras vårdgivare i 

primärvården.
3
 Det innebär även att vårdgivare som godkänns har möjlighet att etablera nya 

vårdenheter och ta del av en ersättning från offentliga medel.
4
 Etableringsfrihet medför att 

konkurrensneutralitet ska råda och nya marknadsplatser etableras. Offentliga och privata 

vårdgivare ska behandlas lika, vilket sannolikt ökar konkurrensen. Vårdvalssystemet bygger 

på att varje patient för med sig en viss årlig ersättning, så kallad vårdpeng, till den vårdenhet 

som de väljer. Vårdgivarna måste därför konkurrera om patienterna, flest patienter innebär 

mest pengar. Detta ger medborgarna ökad makt. Om en patient inte nöjd är det möjligt att 

välja en annan vårdgivare. Eftersom vårdenheterna inte får några pengar utöver den summa 

som varje patient för med sig, tvingas vårdenheter att anstränga sig för att få attrahera fler 

patienter. De enheter som inte lyckas med detta riskerar att behöva lägga ned verksamheten. 

Tanken är att vårdvalssystemet på detta sätt ska vara självsanerande, där starka aktörer 

överlever medan de ekonomsikt olönsamma försvinner. Med ekonomiska medel tvingas alltså 

primärvården att sätta patienterna i fokus. Detta är tanken med vårdval, att förbättra 

tillgängligheten, servicen och kvaliteten i närsjukvården.
5
  

 

Vårdvalssystemet i sig är inget nytt. Landstinget i Halland, Stockholms läns landsting och 

Landstinget Västmanland har redan frivilligt infört systemet. Riksdagen har nu antagit en ny 

lag, Lag om valfrihetssystem (LOV). Lagen trädde i kraft den 1 januari 2009, och används av 

                                                      

2
 Hurley 2000: 84 

3
 Proposition 2008/09:74, Vårdval i primärvården 

4
 Proposition 2008/09:74, Vårdval i primärvården, s 26 

5
 Carina Nordqvist Falk, intervju 081119 
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de kommuner och landsting som önskar konkurrensutsätta en verksamhet. Eftersom lagen är 

antagen precis i dagarna när denna uppsats slutförs, väljer vi att referera till propositionen till 

lagen (Prop 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem). Fram till den 1 januari 2010, då vårdval i 

primärvården förväntas bli obligatoriskt, kan alltså varje landsting eller region välja om en 

vårdvalsmodell ska användas inom primärvården.
6
 Om en valfrihetsmodell väljs ansvarar 

landstinget eller regionen för dess utformning. Därför ser innehållet i vårdvalsmodellerna 

olika ut.
7
 Region Skåne har beslutat införa ett medborgarstyrt vårdval inom primärvården. Vi 

har valt att undersöka den valfrihetsmodell som ska användas för primärvården i Skåne samt 

den nya konkurrenssituation som uppstår till följd av modellen.  

 

1.1.1 Begreppsförklaringar 

Det finns ett antal begrepp som vi anser är viktiga för läsaren att känna till för att förstå 

uppsatsens innehåll. Vi har därför valt att kort förklara dessa nedan. 

 

Primärvård: ”(…) ska svara för befolkningens behov av sådan grundläggande 

medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte 

kräver sjukhusens tekniska och medicinska resurser eller annan särskild kompetens.”
8
  

 

Ackreditering: Bemyndigande eller befullmäktigande att utföra en viss uppgift.
9
 

 

Vårdenhet: En funktionell enhet (inte en byggnad) som skapas för att kunna 

tillhandahålla resurser som definieras i ackrediteringen.
10

  

 

Listning: En patient blir listad på den vårdenhet som han eller hon väljer.
11

  

 

Kapitering: Innebär att vårdenheterna får en viss summa pengar per patient  

(per capita) som är listad hos dem.
12

 

 

Vårdpeng: Det ”värde” eller belopp som är uträknat för varje patient, och som den 

vårdenhet som denne väljer kommer att erhålla.
13

 Patientens val styr därför hur de 

offentliga medlen fördelas. 

 

 
 

                                                      

6
 Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 08:86 

7
 Proposition 2008/09:29, Lag om valfrihetssystem, s 26, Proposition 2008/09:74, Vårdval i primärvården, s 10 

8
 Hälso- och Sjukvårdslagen (1992:567) 

9
 Rapport; Vägval för Vårdval Skåne, 080110, bilaga 3 

10
 Rapport; Vägval för Vårdval Skåne, 080110. s 10 

11
 Carina Nordqvist Falk, intervju 081119 

12
 Ibid 

13
 Rapport; Utredningsgruppens förslag till styr- och ersättningsmodell, s 12f 
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1.1.2 Konkurrensneutralitet 

Begreppet konkurrensneutralitet används i många sammanhang, men det är svårt att hitta en 

klar definition av begreppet. Enligt Konkurrensverket är begreppet inte lagdefinierat.
14

 En 

tolkning av begreppet är att alla aktörer ska ha samma möjligheter att konkurrera,
15

 det vill 

säga konkurrens på ”lika villkor”. Då det inte finns någon entydig begreppsförklaring att 

finna, formulerar vi en egen definition av begreppet konkurrensneutralitet, med inriktning på 

det valda ämnet. Det är sedan denna definition som vi hänvisar till när begreppet används i 

uppsatsen.  

 

I det vårdval som Region Skåne nu står inför innebär konkurrensneutralitet att alla 

vårdenheter ska konkurrera på lika villkor, det vill säga att alla aktörer ska ges samma 

förutsättningar. Dessa ”lika villkor” innebär att aktörerna ska få tillgång till samma 

information, vid samma tidpunkt, samt att ekonomiskt stöd av finansiären Region Skåne är 

likvärdigt. Det är i detta avseende viktigt för Region Skåne att kunna skilja på sina två roller, 

som finansiär och producent, och därmed inte gynna någon aktör. För att möjliggöra 

konkurrens på så lika villkor som möjligt krävs regleringar i form av lagar och riktlinjer. Vi 

kommer därför att undersöka de lagar och riktlinjer som finns vid denna typ av konkurrens, 

där offentlig och privat verksamhet konkurrerar på samma marknad.   

 

1.1.3 Valfrihetsmodellen 

Enligt konkurrensverket finns det två modeller i Sverige för att konkurrensutsätta offentlig 

verksamhet; entreprenadmodellen och valfrihetsmodellen. Entreprenadmodellen innebär att 

en verksamhet drivs av offentliga aktörer och upphandlas enligt bestämmelserna i Lag om 

offentlig upphandling, LOU (1992:1525). Enligt denna lag måste kommuner och landsting 

anta det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt.
16

 Här beaktas alltså inte hur värdet för 

kunden förändras beroende på vilken aktör som får uppdraget. Både privata och offentliga 

aktörer kan lämna anbud, den slutliga utföraren får bedriva den kommunala verksamheten 

                                                      

14
 Nacka Kommun, 2006: Utvärdering av konkurrensförutsättningar och fråga om konkurrensneutralitet mellan 

olika kommunala och privata anordnare av skola och barnomsorg inom Nacka kommun, 061210 
15

 Rapport; Vägval för Vårdval Skåne, 2008-01-10, bilaga 3 
16

 Konkurrensverkets rapportserie: 2007:3. Öka konsumentnyttan inom vård och omsorg - förslag för konkurrens 

och ökat företagande. s 71ff 
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mot en tidigare fastställd ersättning.
17

 Valfrihetsmodellen, även kallad kundvalsmodellen, är 

den modell som vårdvalssystemet utgår från och således den typ av modell som undersöks i 

denna uppsats. Modellen innebär att kunderna ges möjlighet att välja bland olika aktörer och 

detta val styr fördelningen av de offentliga resurserna. Kunderna, eller i detta fall patienterna, 

motsvarar ett ekonomiskt värde. Den aktör som patienten väljer erhåller detta värde från 

regionen eller landstinget.
18

 Skillnaden är att med entreprenadmodellen konkurrerar aktörerna 

om en hel men avgränsad marknad genom att ge anbud, med valfrihetsmodellen skapas 

konkurrens på marknaden mellan flera aktörer.  

 

Ett grunduppdrag, som ska gälla alla landsting och regioner i Sverige som inför 

valfrihetssystem, har fastställts nationellt.
19

 Exempelvis ska pengarna följa patientens val och 

privata och offentliga vårdgivare ska behandlas lika. Utifrån dessa ramar väljer sedan varje 

landsting eller region hur vårdvalsmodellen ska utformas inom det egna området, det vill säga 

hur vårdvalsmodellen ska se ut, såsom vilka ackrediteringskrav som ska finnas. Alla aktörer 

som uppfyller dessa krav har rätt att etablera en enhet i primärvården och få offentlig 

ersättning. Hur ersättningen ska ske bestäms inom varje landsting och region.
20

 Varje enskild 

aktör får därefter ansvaret att forma vårdutbudet och ta hänsyn till lokala förutsättningar, men 

även samverka med andra vårdaktörer, för att vården ska fungera på bästa sätt.
21

 För att 

förtydliga vilka typer av åtaganden som finns och på vilken nivå dessa fastställs, har vi skapat 

figuren nedan. 

 

 Figur 1. Illustration av grunduppdraget .  

                                                      

17
 Konkurrensverkets rapportserie: 2007:3. Öka konsumentnyttan inom vård och omsorg - förslag för konkurrens 

och ökat företagande. s 71ff 
18

 Konkurrensverkets rapportserie: 2007:3. Öka konsumentnyttan inom vård och omsorg - förslag för konkurrens 

och ökat företagande. s 76f 
19

 SOU 2008:37, Vårdval i Sverige – Delbetänkande av Utredningen om patientens rätt.s 103   
20

 Proposition 2008/09:29, Lag om valfrihetssystem, s 26 
21

 Carina Nordqvist Falk, intervju 081119 

•Nationell nivå
Valfrihetsmodell 
(grunduppdrag) 

•Regional nivåVårdvalsmodell

•Enhetsnivå
Enskilda aktörers 

vårdutbud
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I en av Statens Offentliga Utredningar (SOU 2007:37) beskrivs att ett valssystem inte behöver 

innebära att det finns en stor andel privata aktörer, men att det däremot krävs att det finns 

många aktörer som patienterna kan välja bland. En mångfald av aktörer är viktigt för att 

kunderna ska kunna utnyttja möjligheten att välja.
22

 Konkurrensverket föreslår dessutom att 

det borde finnas ett överutbud av aktörer, det vill säga att utbudet av vård är större än 

efterfrågan, för att undvika köbildning och att konkurrensen på det sättet hämmas. Vidare 

beskrivs svårigheten i att erbjuda ett överutbud i områden som är glesbefolkade.
23

  

 

1.2 Vårdvalsmodellen i Region Skåne 

Styr- och ersättningsmodellen i Region Skåne är omfattande och vi kommer därför endast att 

beskriva valda delar. Nedan redogör vi för de faktorer som utmärker Region Skånes modell 

för vårdval.  

 

Region Skånes vårdvalsmodell ställer kravet att en aktör erbjuder en hel primärvårdslösning 

med ett visst utbud av vård och behandling, det så kallade basuppdraget. Uppdragsgivaren 

ställer krav på vad som ska erbjudas, men sen är det vårdenhetens uppdrag att bestämma hur 

det ska göras.
24

 De krav som ställs i basuppdraget sammanfattas kort nedan; 

 

 Hälsoinriktat arbetssätt. 

 Vårdåtagande dygnet runt. 

 Samverka och bidra till en väl fungerande vårdprocess utifrån patientens perspektiv. 

 Kontinuerlig utbildning av personal. 

 Tillgänglighet utifrån listade patienters efterfrågan. 

 Tillgång till specialist i allmänmedicin under öppettider.  

 Ledning, styrning och kvalitet ska utformas efter nationella riktlinjer och andra 

nationella myndighetsbeslut. 

            Sammanfattning; krav i basuppdraget, från utredningsgruppens förslag till styr- och ersättningsmodell.
25

 

                                                      

22
 SOU 2007:37, Vård och omsorg – möjligheter och hinder, betänkande från Delegantionen för mångfald inom 

vård och omsorg. s 27 
23

 Konkurrensverkets rapportserie: 2007:3. Öka konsumentnyttan inom vård och omsorg - förslag för konkurrens 

och ökat företagande. s 84 
24

 Carina Nordqvist Falk, intervju 081119 
25

 Rapport; Utredningsgruppens förslag till styr- och ersättningsmodell, Augusti 2008:5ff 
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Kravet att de enskilda aktörerna ska kunna erbjuda en hel primärvårdslösning torde driva fram 

fler samarbeten för att ”möta kraven på tillgänglighet och samtidigt uppnå en acceptabel 

arbetssituation för läkarna”.
26

 Vi kan redan se hur ökade tillgänglighetskrav i exempelvis 

Storbritannien och Frankrike har lett till fler samarbeten på primärvårdsnivå.
27

 Genom 

basuppdraget i Hälsoval Skåne skapas sålunda förutsättningar för samarbeten, vilket i teorin 

bidrar till ökade möjligheter av kunskapsutbyte mellan kollegor, specialisering samt 

investering i medicinsk utrustning.
28

  

 

Slutligen förutsätts det, utöver detta basuppdrag, att vårdgivaren är registrerad i aktiebolags-, 

handels- eller föreningsregistret, registrerad för redovisning och inbetalning av 

mervärdesskatt och är fri från skulder för svenska skatter och sociala avgifter.
29

 

 

1.2.1 Varför Hälsoval Skåne? 

Bakgrunden och anledningen till att Region Skåne inför en ny styr- och ersättningsmodell är 

främst bristen på läkare och den begränsade tillgängligheten till vård i Skåne. I Region Skåne 

har man valt att benämna vårdvalsmodellen för hälsoval istället för vårdval. Region Skåne vill 

därmed förtydliga att det finns skillnader i utformningen av olika vårdvalsmodeller.
30

 En 

oberoende utredningsgrupp har kommit fram till att dagens modell, där vårdenheter ersätts per 

besök, inte har tillräckliga incitament för att främja ett effektivt utnyttjande av resurser. 

Tanken är att den nya modellen ska ge patienterna ett sådant förtroende för den valda 

vårdenheten att de inte söker vård på flera olika vårdenheter och sjukhus parallellt, utan i 

första hand på den vårdenhet de själva har valt. På detta sätt vill man förhindra att en patient, 

utan samordning mellan olika enheter, konsumerar sjukvård på flera olika nivåer samtidigt. 

Den ekonomiska styrningen, genom kapitering, ska ge vårdenheterna incitament att skapa ett 

sådant förtroende från patienten. Detta förutsätter att patienterna i största möjliga utsträckning 

gör aktiva val om vilken vårdenhet de vill tillhöra.
31

 För de patienter som inte vill eller har 

möjlighet att välja en vårdenhet ställs det i Lagen om valfrihetssystem (LOV) krav på ett så 

                                                      

26
 Anell, A. 2005:33 

27
 Ibid 

28
 Hippisley-Cox et al. 2004:320ff 

29
 Rapport; Utredningsgruppens förslag till styr- och ersättningsmodell, Augusti 2008:bilaga B 

30
 Carina Nordqvist Falk, intervju 081119 

31
 Rapport; Utredningsgruppens förslag till styr- och ersättningsmodell, Augusti 2008:12 
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kallat ickevalsalternativ.
32

 Personer som inte gjort ett aktivt val i Skåne tilldelas först och 

främst den vårdenhet de besökt under de senaste två åren, om detta varit en och samma. Om 

personen inte gjort något besök i primärvården under de senaste två åren, tilldelas den enhet 

som ligger geografiskt närmast.
33

 

 

1.2.2 Vårdpeng i Hälsoval Skåne 

Som vi skrivit ovan ingår det i valfrihetsmodellen att patienternas val ska styra hur de 

offentliga medlen fördelas.
34

 Vilket ”värde” varje patient har, det vill säga vårdpengens 

belopp, bestäms utifrån ett antal parametrar, vilket utgör en fast ersättning. I de landsting som 

tidigare infört vårdval har vårdpengen huvudsakligen baserats på parametrarna kön och 

ålder.
35

 Risken med en sådan ersättning är att vårdenheter selekterar och väljer bort patienter 

vars förväntade vårdkostnader överstiger ersättningen.
36

 Exempelvis kan en person med en 

diagnostiserad sjukdom behöva större tillgång till vård. För att minska risken att vårdenheter 

selekterar har Region Skåne därför beslutat att parametrarna kön och ålder ska kompletteras 

och vårdpengens värde ska baseras på en modell som även tar hänsyn till tidigare 

sjukdomshistoria och diagnoser, ACG (Adjusted Clinical Groups). En patient med svårare 

och mer tidskrävande sjukdomar för alltså med sig en större vårdpeng till den vårdenhet där 

han eller hon är listad. I ACG tas dock ingen hänsyn till socioekonomiska omständigheter, om 

de inte direkt lett till sjukdom. Därför ska Region Skånes ersättningsmodell, utöver ACG, 

även använda sig av relevanta socioekonomiska förhållanden för att få en mer rättvis 

uppdelning av patienters förväntade vårdbehov.
37

 Vidare fastställs vårdpengen årligen och 

ändras med hänsyn till utvecklingen av patientens sjukdomshistoria och diagnoser. Det bör 

även nämnas att en enskild patients vårdpeng inte kan ta slut, eftersom systemet är utformat i 

likhet med ett försäkringssystem. Vårdpengen är baserad på en snittkostnad för vad patienter 

med liknande sjukdomshistoria kostar.
38

 Utifrån detta kostar en del patienter mindre, än 

värdet på deras vårdpeng, och en del kostar mer.  

                                                      

32
 Proposition 2008/09:29, Lag om valfrihetssystem, s 99 

33
 Carina Nordqvist Falk, intervju 081119 

34
 Konkurrensverkets rapportserie: 2007:3. Öka konsumentnyttan inom vård och omsorg - förslag för konkurrens 

och ökat företagande .s 76f 
35

 Carina Nordqvist Falk, intervju 081119 
36

 Anell, A. 2005:51 
37

 Carina Nordqvist Falk, intervju 081119 
38

 Rapport; Utredningsgruppens förslag till styr- och ersättningsmodell, Augusti 2008:12ff 
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Vårdpengen ska täcka alla de kostnader som en listad patient medför, nämligen;
39

 

 

 Kostnader för alla vårdkontakter på den valda vårdenheten. 

 Kostnader för besök hos de underleverantörer som vårdenheten har tecknat avtal 

med, oavsett yrkeskategori. 

 Alla vårdkontakter hos andra ackrediterade vårdenheter. 

 Alla vårdkontakter hos privata vårdgivare med vårdavtal. 

 Kostnader för de besök som görs hos allmänläkare och sjukgymnaster. 

 Kostnader för besök utanför den valda vårdenhetens landsting. 

 Jourbesök utanför vårdenhetens ordinarie öppettider. 

 Patientens konsumtion av basläkemedel. 

 Konsumtion av medicinsk service som vårdenheten beslutat. 

 Konsumtion av hjälpmedel och förbrukningsartiklar som är ordinerade av 

vårdenheten. 

 

Sammanfattning; vårdpeng, från utredningsgruppens förslag till styr- och ersättningsmodell.
40

 

 

1.3 Problembeskrivning 

Ett av målen med Region Skånes vårdvalsmodell är att skapa en konkurrensutsatt marknad. 

Konkurrensen ska främja effektiviteten och öka kundmedvetenheten samt kvaliteten i 

primärvården. Vi avser att, utifrån Region Skånes vårdvalsmodell, undersöka hur 

konkurrenssituationen kan komma att se ut när Hälsoval Skåne genomförs. Porter menar att 

konkurrenssituationen på en marknad påverkas av de inträdesbarriärer som finns. Höga 

inträdesbarriärer försvårar för potentiella etablerare att ta sig in på marknaden, och därmed 

kan existerande aktörer på marknaden finnas kvar trots brister i effektivitet etcetera. Höga 

inträdesbarriärer kan därför leda till att eventuella kvalitets- och effektivitetsförbättringar 

uteblir. Om konkurrensneutralitet ska vara möjligt får därmed inte inträdesbarriärerna vara 

alltför höga. Det måste vara möjligt för nya aktörer att ta sig in på marknaden så att kvalitets- 

och effektivitetsförbättringar kan prägla konkurrensen på marknaden. Till följd av detta 

kommer vi därför att undersöka möjligheterna för nya etablerare på marknaden för att se om 

de inträdesbarriärer som Porter beskriver, är för höga och därmed försvårar för kvalitets- och 

                                                      

39
 Rapport; Utredningsgruppens förslag till styr- och ersättningsmodell, Augusti 2008:13 
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effektivitetsförbättringar på marknaden. I analysen kommer även hänsyn tas till de lagar, 

rekommendationer och förordningar som finns, för att undersöka och svara på frågan 

huruvida konkurrensneutralitet är möjligt. 

 

Det är Region Skåne som skapar den nya marknadsplatsen, ackrediterar de aktörer som får 

verka på den samt finansierar dessa. Samtidigt ska Region Skåne själva även agera som 

producent av vård på marknaden och konkurrera med de privata vårdgivarna. Detta gör att 

konkurrenssituationen blir mer komplex än vad den vanligtvis är på konkurrensutsatta 

marknader. Vilka hinder ser vi då för att uppnå en konkurrensneutral marknad? Går det att 

vidta åtgärder för att öka möjligheten till en konkurrensneutral marknad?  

 

1.4 Syfte och frågeställning  

Valfrihetsmodeller är en allt mer förekommande företeelse i Sverige. Syftet med denna 

uppsats är att undersöka förutsättningar för konkurrensneutralitet på de marknader som skapas 

när sådana modeller införs. 

 

Med utgångspunkt i ovanstående syfte har vi valt följande frågeställning; 

- Vilka svårigheter med att uppnå konkurrensneutralitet kan vi identifiera på den marknad 

som skapas när Hälsoval Skåne införs? 

 

1.5 Uppsatsens disposition 

I kapitel 2 redogör vi för uppsatsens metod. Här beskriver vi den metodansats som vi valt att 

använda. Kapitel 2 består av avsnitt 2.1 där vi beskriver hur vi blev intresserade av ämnet, 2.2 

som redogör för de val vi gjort i vår metodansats, 2.3 som förklarar hur vi gått tillväga när vi 

samlat in data samt avslutningsvis 2.4 som belyser vikten av att vara källkritisk för att skapa 

trovärdighet. 

 

Kapitel 3 innehåller det teoretiska material vi tillgodogjort oss. Kapitlet har sin grund i Porters 

inträdesbarriärer. Avsnittet 3.1 beskriver sålunda de inträdesbarriärer som är av relevans att 

beskriva för att syftet ska kunna uppfyllas. Avslutningsvis syftar avsnitt 3.2 till att 

sammanfatta det teoretiska materialet för att underlätta fortsatt läsning och analytiska 

slutsatser. 
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Kapitel 4 behandlar de organisatoriska och legala skillnader som kan påverka 

konkurrensneutraliteten. Kapitlet består av 4.1 som behandlar hur organisatoriska skillnader 

kan påverka förutsättningarna för att konkurrera. 4.2 redogör för de lagar som styr 

organisationernas arbetssätt. Avslutningsvis summerar 4.3 kapitlet. 

 

Kapitel 5 består av det empiriska materialet och analysen av ämnet. För att underlätta för 

läsaren är avsnitt 5.1 den del av analysen som vi kopplar till kapitel 3, det vill säga 

inträdesbarriärer samt dess betydelse och 5.2 analyserar materialet i kapitel 4 rörande 

organisatoriska och legala skillnader. Avslutningsvis syftar 5.3 till att sammanfatta de 

analytiska slutsatser som kapitlet mynnat ut i. För att läsaren ska få en god överblick över de 

svårigheter och möjligheter vi funnit, väljer vi att även presentera våra analytiska slutsatser i 

en överskådlig modell. 

 

Kapitel 6 syftar till att beskriva utfallet från landsting som tidigare infört vårdval. Kapitlet 

fokuserar på Landstinget Halland och Stockholms läns landsting. Avsnitt 6.1 beskriver 

utfallet av vårdval från Landstinget Halland och 6.2 beskriver utfallet från vårdval i 

Stockholms läns landsting. Avsnitt 6.3 summerar lärdomarna vi kan ta med oss från kapitlet 

och ger således stöd till de slutsatser som uppsatsen utmynnar i.  

 

Kapitel 7 syftar till att presentera de tankar som väckts under uppsatsens gång. Här diskuterar 

vi aspekter som vi anser spelar in för att implementeringen av Hälsoval Skåne ska bli så bra 

som möjligt.  

 

Kapitel 8 avser att, utifrån empiri och analys, besvara uppsatsens syfte och frågeställning på 

ett komprimerat sätt. Här presenterar vi uppsatsens slutsatser för läsaren. Uppsatsen avslutas 

med 8.1, förslag på vidare forskning i ämnet och 8.2, vårt bidrag. 
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2. Metod 

 __________________________________________________________________________________  

I detta kapitel avser vi att beskriva den metodansats vi valt att använda i uppsatsen. Vi 

presenterar även de beslut vi tagit i samband med vår datainsamling. Metodkapitlet syftar till 

att ge läsaren en bättre förståelse för hur vi angripit det valda ämnet, vilka teorier vi använt 

samt de val av intervjupersoner vi gjort för att senare arbeta fram de slutsatser som 

uppsatsen utmynnar i. 

 __________________________________________________________________________________  

 

2.1 Val av metodansats 

För att vår uppsats ska kunna svara på frågeställningen utifrån de bästa förutsättningarna är 

det viktigt att en lämplig metod väljs. Val vi ställts inför är således huruvida vi ska använda 

en induktiv eller deduktiv ansats samt om vi ska samla in kvalitativt eller kvantitativt 

material. Andra val vi gjort är vilka teorier som ska ligga till grund för vår analys samt vilka 

respondenter som ska intervjuas. I detta avsnitt redogör vi för de val vi gjort.  

 

2.1.1 Metodansats 

Vår utgångspunkt har varit den kunskap i företagsekonomi vi fått genom vår utbildning, vilket 

därmed påverkat den initiala studien. Således började vi inte opåverkade vid uppsatsens start 

utan bar med oss den kunskap som våra studier genererat. Därutöver skulle vi bestämma om 

vår undersökning ska börja i empirin eller teorin. Vid en deduktiv metodansats finns en 

uppsats utgångspunkt i teorier. Utifrån dessa teorier skapas sedan en hypotes om hur ett 

fenomen kan komma att se ut. Motsvarigheten till en deduktiv ansats är en induktiv ansats. 

Med en induktiv ansats är empirin utgångspunkten. Genom empirin formuleras en teori som 

lämpar sig utifrån det insamlade materialet.
41

 Undersökningen behöver då inte vara förankrad 

i tidigare vedertagna teorier.
42

  

 

Vår tolkning är att en uppsats oftast inte har en klar utgångspunkt. Det är därför sällan som en 

uppsats är helt induktiv eller deduktiv, vilket även gäller för denna uppsats. Vi har vid 

intervjuerna haft en föreställning om vår teoretiska referensram, vilket tyder på en deduktiv 

                                                      

41
 Bryman & Bell; 2005:23ff 

42
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ansats. Men vi har varit mer flexibla och endast använt de teorier som uppkommit vid 

intervjuerna, som lämpar sig utifrån vårt material, vilket skulle göra att vi även är induktiva. 

Den abduktiva ansatsen brukar beskrivas som en kombination av en induktiv och deduktiv 

utgångspunkt. Vid en abduktiv ansats kan författarna gå tillbaka till teorin, efter insamlandet 

av empiri, för att ta bort, lägga till eller ändra teorierna. Med andra ord så används teori och 

empiri parallellt, vilket motsvarar vårt tillvägagångssätt. En abduktiv ansats är därför så nära 

sanningen vi kan komma gällande uppsatsens utgångspunkt.  

 

Användningen av valfrihetsmodeller är en förhållandevis ny företeelse, inte minst inom 

primärvården. Vi intresserade oss först för valfrihetsmodeller som fenomen, därefter 

undersökte vi modellen i Hälsoval Skåne och sedan hur den kan komma fungera utifrån 

skrivna teorier. När intervjuer sedan genomförts har vi haft möjlighet att gå tillbaka och ändra 

i de redan valda teorierna. Tankar om organisatoriska skillnader är ett exempel på en teori vi 

lagt till efter en intervju, då vi förstod att det är något som påverkar möjligheten till 

konkurrensneutralitet. Då vi redan hade en föreställning om tillämpbar teori innan 

intervjuerna utfördes, kunde vi ställa ”rätt” frågor. Men här finns även en risk för att vi kan ha 

varit allt för präglade av dessa teorier och därmed uteslutit någon viktig aspekt. Om vi varit 

enbart deduktiva hade vi inte kunnat komplettera med teori på det sätt som vi gjort, varför en 

abduktiv ansats passat vårt tillvägagångssätt bäst.  

 

2.1.2 Val av teori 

Vi har använt oss av teori som vi anser lämplig utifrån det valda ämnet. Michael E Porters 

teorier om inträdesbarriärer på en marknad är grunden för vårt teoretiska material och hans 

teorier utgör sålunda huvuddelen av det teoretiska material som presenteras i kapitel 3. Vi har 

valt att inte presentera teorierna i sin helhet, utan bara de delar som är relevanta för uppsatsen 

och applicerbara på ämnet. Detta gör vi eftersom det är viktigt att sortera ut relevanta delar i 

teorier samt göra urval.
43

 Vår förhoppning är att teorin kan hjälpa oss att se och förstå vårt 

empiriska underlag och bidra till en djupare förståelse för om konkurrensneutralitet är möjligt, 

samt att urskilja eventuella luckor i vårdvalsmodellen som kan bidra till ojämn konkurrens. 

Vidare har vi använt oss av material som behandlar organisationsformer och hur de kan 

påverka effektiviteten och möjligheten till förändring i företag. Vi har även tagit del av 
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material som behandlar konkurrenssituationer, såsom exempelvis rekommendationer från 

konkurrensverket samt lagar och förordningar. Meningen med denna presentation är att 

läsaren ska få en djupare förståelse för vilka lagar som påverkar marknaden.  Denna typ av 

material har vi gett ett eget kapitel då det varken är teori eller passar in i empiri och analys 

kapitlet, kapitlet heter organisatoriska och legala förutsättningar (kapitel 4). Meningen är att 

läsaren ska ta med sig de kunskaper den fått i kapitel 3 och 4 som en grund för empiri och 

analyskapitlet. Där kommer vi att använda informationen genom analys av den empiri vi 

samlat in med stöd i dessa båda kapitel.  

 

2.1.3 Val av undersökningsmetod 

Det empiriska materialet för en uppsats torde se väldigt olika ut beroende på vad författaren 

vill undersöka. De flesta ämnen kan angripas med antingen en kvalitativ eller kvantitativ 

metod. De betydande skillnaderna mellan de två metoderna finner vi i tillvägagångssättet 

samt i sättet att se på omvärlden.
44

  

 

Vid användning av kvantitativa metoder omvandlas information till siffror och mängder, 

vilket sedan står som utgångspunkt för statistiska analyser. Forskaren vill se storskaliga 

trender samt samband mellan olika variabler.
45

 Vid användning av kvalitativ metod läggs 

fokus istället på ett fåtal kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. Kvalitativa metoder 

används för att skapa förståelse för något.
46

 

 

Eftersom vi inte ämnar generalisera eller dra statistiskt försvarbara slutsatser utan söker 

snarare djupare kunskaper om hälsovalet, som är ett relativt outforskat ämne, faller det sig 

naturligt att vi ska utföra en kvalitativt inriktad analys. Då vi först och främst ville skapa en 

överblickande förståelse för Region Skånes modell och senare undersöka vissa delar djupare, 

var ett kvalitativt förhållningssätt mest lämpligt. Uppsatsen bygger inte enbart på enskilda 

personers åsikter. Vi har därför valt att begränsa antalet intervjuer och gjort längre och mer 

djupgående intervjuer med ett fåtal personer, vilket är i enighet med en kvalitativ metod. 

Intervjuerna görs för att skapa förståelse och de kommer senare användas som stöd för det 

övriga empiriska materialet. Intervjuerna har gett förståelse i form av insyn i verksamheten 
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hos de olika berörda parterna samt värdefull information om ämnet i övrigt. I nästa avsnitt 

presenteras de kvalitativa intervjuer vi gjort samt våra respondenter. 

 

2.2 Datainsamling 

I detta avsnitt redogör vi för det tillvägagångssätt vi använt vid insamling av empiriskt 

material. Vid avsnittets slut bör läsaren ha en klar bild om hur det empiriska materialet 

inhämtats samt varför vi valt att använda oss av dessa metoder för att samla in väsentligt 

material för uppsatsens syfte. 

 

Vi insåg redan i ett tidigt skede att det empiriska materialet skulle bestå av både 

undersökningar, granskningar och jämförelser av redan publicerat material såsom lagar, 

propositioner och utredningar samt intervjuer. Vid ett senare tillfälle lade vi även till 

jämförelser med Stockholm och Halland för att sätta vår övriga empiri och våra slutsatser i 

relation till de lärdomar som finns efter att de tre landstingen infört vårdvalsmodeller. Vår 

mening är dock att denna studie skulle kunna genomföras helt utan intervjuer. Dock gjorde 

den okunskap i ämnet som vi hade vid startpunkten att intervjuer var ett bra sätt att skapa en 

insikt och förståelse i ämnet. Vidare har vi i så stor utsträckning som möjligt använt oss av 

primärkällor, det vill säga material som utgörs av förstahandsrapporteringar.
47

 Texter från 

exempelvis konkurrensverket, Sveriges Rikes Lag samt Statens Offentliga Utredningar är 

exempel på primärkällor som vi använt oss av.  

 

Vi gavs möjligheten att delta på Region Skånes Ekonomidag den 20 november 2008, vilket 

resulterade i att vi kom i kontakt med kunniga personer inom det valda området. 

Ekonomidagen är en heldag som anordnas av Region Skåne där årets syfte var att informera 

om Hälsoval Skåne samt hur det ska fungera utifrån ett ekonomiskt perspektiv. På denna dag 

föreläste Christina Nordqvist Falk, Pål Svensson, Benny Stålberg och Anders Anell, vilka vi 

presenterar noggrannare i nästkommande avsnitt. Dagen gav oss, förutom möjligheten till 

nätverkande, en hel del intressanta infallsvinklar kring hur Region Skåne väljer att genomföra 

denna förändring. Vår förhoppning är att uppsatsen ska bidra till den diskussion som fördes 

under dagen.  
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Som vi tidigare nämnt har vi valt att genomföra intervjuer för att få en djupare insikt i ämnet 

samt som stöd för de iakttagelser vi gjort när vi granskat publicerat material. För oss blir 

intervjuer ett viktigt redskap för att samla information. Detta eftersom Region Skåne är en av 

de första att införa en valfrihetsmodell i primärvården, näst efter Stockholm, Västmanland och 

Halland, vilket gör att mängden tillgängligt material är begränsat. 

 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer men med en semistrukturerad form. 

Fördelen med en sådan intervju är att vi kan vara mer flexibla och interagera med 

intervjupersonen på ett bra sätt. En semistrukturerad intervju, till skillnad från en 

ostrukturerad, är mer ordnad men ändå inte helt styrd av det manus som en strukturerad 

intervju kännetecknas av. Vi gjorde en lista med teman i förväg som vi avsåg att behandla 

under intervjun. Genom att använda oss av Patel och Davidssons bok Forskningsmetodikens 

grunder
48

 hoppas vi ha utformat vår lista med intervjufrågor så korrekt och användbar som 

möjligt.  

 

Vid en ostrukturerad intervju använder sig forskaren endast av lösa minnesanteckningar och 

låter intervjupersonen svara och associera fritt.
49

 Vid användning av en semistrukturerad, 

kvalitativ intervju används således inte ett standardiserat frågeformulär utan endast ett 

formulär med vissa teman som ska behandlas, en så kallad intervjuguide. Vid kvalitativa 

intervjuer utövas inte någon styrning mot respondenten, utan den som utför intervjun ska 

istället försöka låta respondenten styra samtalets utveckling. Denna form kan därför liknas 

med ett vanligt samtal där intervjuaren är fri att ställa följdfrågor.
50

 Genom att använda oss av 

denna semistrukturering hoppas vi ha genomfört intervjuer där det fanns möjlighet för 

respondenten att själv styra samtalet och berätta sådant som denne tyckte var viktigt. Vår 

förhoppning är att en semistrukturerad intervju skapade en större samhörighet till 

respondenten och en högre kvalitet på intervjuerna som helhet. Dessutom menar Kvale att det 

öppna samtalet ger den bästa möjligheten till lärdomar från respondenten.
51
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Det är av stor vikt att intervjua ”rätt” personer och det är därför inte frågan om vare sig 

slumpmässigt eller tillfälligt urval. Valet av intervjupersoner måste göras systematiskt, vilket 

innebär att urvalet sker utifrån formulerade kriterier. Det är även viktigt att få en så stor 

variationsbredd på intervjuerna som möjligt, det vill säga att inte välja respondenter med 

samma kunskaper.
52

 Vi har därför valt att intervjua personer som representerar olika aktörer 

och roller i hälsovalet.  

 

Då vi inte hade någon direkt kunskap i ämnet samt om den modell Region Skåne ska 

implementera valde vi att i ett tidigt skede genomföra en intervju med Carina Nordqvist Falk, 

just för att få en djupare förståelse i ämnet. Carina Nordqvist Falk är chef för 

Hälsovalskontoret, hon är ansvarig och därmed sakkunnig om den modell Region Skåne 

kommer att implementera. Carina Nordqvist Falk är producentneutral (lika villkor oavsett 

driftsform
53

) och uppdragsgivare åt Region Skåne. Vi träffades på hennes kontor på UMAS 

den 18 november 2008.  

 

Två dagar senare deltog vi på den ekonomidag som Region Skåne anordnat för att informera 

om hälsovalet. Under ekonomidagens föreläsningar fick vi kontakt med två av våra 

nästkommande respondenter, Pål Svensson och Benny Stålberg. Pål Svensson är ägare av 

NOVA-klinikerna och har kunskaper kring hur de privata verksamheterna kommer att agera 

när valfrihetssystemet träder i kraft. Han har bidragit med kunskap om hur de privata 

aktörerna ser på den nya marknadssituationen som uppstår när konkurrens skapas. Han har 

även gett sin syn på huruvida han tror att denna konkurrenssituation kommer att bli neutral, 

utifrån en privat aktörs perspektiv. Det vill säga om de konkurrerar på lika villkor med de 

offentliga verksamheterna.  

 

Vidare sökte vi någon som kunde ge oss de offentliga enheternas syn på den nya situationen, 

valet av representant från den offentliga producenten föll sig ganska givet på Benny Stålberg. 

Eftersom han är primärvårdschef i Region Skåne har han den kunskap vi sökte kring hur de 

offentliga verksamheterna kommer att förhålla sig till den nya marknadssituationen. Han har 
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informerat oss om vilka hinder de offentliga verksamheterna står inför i den nya 

konkurrenssituationen.  

 

Nästa steg var att intervjua Region Skånes andra roll, nämligen finansiärrollen, vilket naturligt 

blev Harald Lindström, Region Skånes ekonomidirektör. Han har goda kunskaper kring hur 

de rent finansiellt kommer att hantera situationen. Harald Lindström har bidragit med 

information för att förstå hur Region Skåne ser på den finansiella situationen och 

finansieringen av aktörerna på marknaden. 

 

När vi hade en bra överblick om vårt teorival önskade vi få synpunkter från en oberoende 

person angående vilka inträdesbarriärer Region Skånes vårdvalsmodell kan utgöra. Vi 

kontaktade därför Staffan Lindvall, projektledare på Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL), avdelningen för ekonomi och styrning. Staffan Lindvall är kunnig om 

ersättningssystemen i vårdvalsmodeller och har därmed en mer oberoende syn på den modell 

som kommer att införas i Skåne. Intervjun gav oss en ytterligare dimension kring modellen 

och dess svårigheter. Då Staffan Lindvall är placerat i Stockholm genomfördes en 

telefonintervju med honom.  

 

Det uppstod under uppsatsens utveckling även frågor kring lagarna LOV och LOU, varvid vi 

kontaktade Bengt Guldager, jurist på Region Skåne, per email. Vi är medvetna om att 

mailkontakt kan vara en nackdel framför en personlig intervju då följdfrågor inte kan ställas. I 

detta fall ansåg vi det nödvändigt då det krävdes en utredning från Bengt Guldagers sida för 

att kunna besvara frågan. Frågan som ställdes gällde tolkning av lagar och vi anser därför att 

ett skrivet svar var lämpligt. Figuren nedan ska ge en tydligare bild av de personer vi 

intervjuat och bättre förståelse för varför just de är valda. Intervjumall till samtliga intervjuer 

kan läsas i bilagorna till uppsatsen. 
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 Figur 2. Val av intervjupersoner. 

 

Vi anser att intervjuer med dessa nyckelpersoner har skapat en god helhetsbild över den 

konkurrenssituation som uppstår när hälsovalet införs. Respondenterna har alla bidragit med 

skiljda specialistkunskaper inom området och skapar således stöd för den empiri som sedan 

kommer utmynna i analys och svar på vår frågeställning. 

 

Avslutningsvis har våra handledare, Anders Anell och Gert Paulsson, varit till hjälp för oss i 

vårt uppsatsskrivande. Båda har kunskaper om olika styrmodeller inom hälso- och sjukvård. 

Gert Paulsson har även utvärderat den vårdvalsmodell som infördes i Halland. Båda kan 

därför bidra med synpunkter kring Region Skånes vårdvalsmodell och öka vårt kritiska 

förhållningssätt. 

 

Region Skåne

Finansiär
Harald Lindström, Ekonomidirektör

Producent
Benny Stålberg, Primärvårdschef

Uppdragsgivare
Carina Nordqvist Falk,
Chef Hälsoval Skåne

Privat aktör

Pål Svensson, 
Ägre NOVA-klinikerna

Övriga

Staffan Lindvall, 
SKL

Bengt Guldager,
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2.3 Uppsatsens tillförlitlighet 

Två kriterier kan användas vid bedömningen av en kvalitativ undersökning; trovärdighet samt 

äkthet. Begreppet trovärdighet innefattar tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

möjlighet att styrka och bekräfta. Begreppet äkthet innefattar i sin tur bland annat att ge en 

rättvis bild av de åsikter och uppfattningar hos de personer som vi intervjuat.
54

 För att 

uppsatsen ska bli trovärdig är det grundläggande att vi som författare har ett kritiskt 

förhållningssätt. Därför är det viktigt att ta hänsyn till när, var och hur ett material har 

tillkommit samt av vem.
55

 För att skapa en god trovärdighet för vår uppsats har vi därför 

utgått från Thuréns fyra källkritiska principer när vi samlat in relevant teoretiskt och empiriskt 

material. Dessa fyra källkritiska principer hanterar huruvida källan är äkta, när källan skapats, 

om den är oberoende samt att den inte påverkats av intressen som skulle kunna vara 

personliga, politiska eller ekonomiska.
56

 Med dessa principer som utgångspunkt hoppas vi att 

den information vi insamlat kan räknas som riktig och trovärdig.  

 

Uppsatsens teoretiska material har sitt ursprung främst i artiklar samt böcker av forskare inom 

det ämne vi belyser i denna uppsats. Vi har även använt oss av välkända organisationers 

hemsidor såsom konkurrensverket för att skapa ett så trovärdigt underlag som möjligt för vår 

analys. Information från Internet uppdateras ständigt. Eftersom kriterier och förutsättningar 

kring det valda ämnet ständigt förändras har hemsidor varit en viktig källa till information. I 

övrigt har vi använt oss av ELIN (Electronic Library Information Navigator), Lunds 

universitets artikeldatabas, för att finna relevanta vetenskapliga artiklar som vi anser är 

tillämpningsbara på det valda ämnet. 

 

Det empiriska materialet har vi hämtat från egna undersökningar och jämförelser av redan 

publicerat material, samt intervjuer med nyckelpersoner. Inför intervjuerna har vi därför 

studerat källkritikslitteratur som belyser intervjun som metod. Kvale menar att det är 

respondenten tillsammans med de som intervjuar som bidrar till hur resultatet av intervjun 

blir. Vidare beskriver Kvale hur olika faktorer hos oss som intervjuar kan påverka 

respondenten. Sådana faktorer skulle exempelvis kunna vara i vilken miljö som intervjun 
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genomförs.
57

 Vi anser att genomförandet av våra intervjuer har utförts på ett sätt som 

minimerar dessa påverkansrisker. Vi har vid samtliga intervjutillfällen befunnit oss på 

respondentens arbetsplats vilket torde vara en plats där respondenten känt sig trygg för att 

svara på frågor. Vi har försökt att ställa så objektiva frågor som ämnet tillåtit, detta för att 

minimera risken av att respondentens egna åsikter skulle speglas i de svar denne ger. 

Intervjuerna har använts för att öka uppsatsens trovärdighet då de ger stöd åt övrigt insamlat 

material.  

 

Genom att källkritiskt tillvägagångssätt är vår förhoppning att uppsatsens trovärdighet ska 

vara god. Vi är medvetna om att vi inte kan ge några absoluta sanningar men hoppas ändå att 

resultatet kan ses som tillförlitligt.
58
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3. Teori 

 __________________________________________________________________________________  

I det teoretiska avsnittet utgår vi från Porters teorier kring de inträdesbarriärer som kan 

påverka möjligheten till en konkurrensneutral marknad. Kapitlet syftar till att presentera för 

ämnet relevant teori samt att ge läsaren en bättre förståelse kring den teori som kommer att 

analyseras senare i uppsatsen. Genom att komplettera med teoretiskt material med fokus på 

hälso- och sjukvård hoppas vi kunna skapa ytterligare djup i kapitlet och öka förståelsen för 

det empiriska materialets relevans.  

 ______________________________________________________________________________________________________________  

 

3.1 Inträdesbarriärer 

Michael E Porter har utvecklat en modell där han beskrivit fem krafter som påverkar 

konkurrensen och lönsamheten i en bransch, ”Five forces”. Krafterna i modellen består av 

kundernas förhandlingsstyrka, leverantörernas förhandlingsstyrka, hot från potentiella 

etablerare, hot från substitut samt den inbördes konkurrens som råder på marknaden. Ju 

starkare dessa krafter är, desto sämre blir lönsamheten.
59

 För att besvara vår frågeställning är 

det relevant att undersöka möjligheterna för nya aktörer att etablera sig på marknaden för att 

skapa den valmöjlighet som ska finnas för att konkurrensen ska fungera. Vi har därför valt att 

fokusera på hot från potentiella etablerare eftersom vi anser att denna kraft är av särskilt 

intresse för vårt syfte.  

 

Hur stort hotet är från potentiella etablerare på en marknad beror på svårigheten för dem att 

etablera sig, vilket förklaras genom branschens inträdesbarriärer.
60

 Höga inträdesbarriärer kan 

bidra till minskad konkurrens på en marknad.
61

 I sin artikel från 1979 beskriver Porter sex 

typer av inträdesbarriärer; (1) stordriftsfördelar på grund av skalekonomi, (2) 

produktdifferentiering (3) kapitalkrav, (4) innehavarens fördelar oberoende av storlek, (5) olik 

tillgång till distributionskanaler och (6) statliga restriktioner.
62

 I senare artiklar har Porter 

utvecklat dessa inträdesbarriärer och benämner även (7) kundens omställningskostnader som 

en inträdesbarriär för potentiella etablerare.
63

 Förändring i någon av de sju inträdesbarriärerna 
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kan höja eller sänka kraven för inträde och därmed möjligheten för nya aktörer att etablera 

sig.
64

 För att underlätta för läsarens fortsatta förståelse i empiri och analys kommer vi att 

beskriva de inträdesbarriärer som vi anser vara av särskild relevans för analysen, av vårt 

empiriska material, mer ingående nedan.  

 

Stordriftsfördelar till följd av skalekonomi för befintliga aktörer kan utgöra ett hinder för nya 

etablerare som då tvingas starta sin verksamhet i stor skala för att inte drabbas av 

kostnadsnackdelar.
65

 Ett sätt att fördela risken och dra nytta av stordriftsfördelar är att 

samarbeta med andra aktörer.
66

 Uppsatsens bakgrund har beskrivit hur valfrihetsmodellen 

som införs i Region Skåne ska bidra till ökade samarbeten mellan aktörer. Kuhn menar att det 

finns ett flertal ekonomiska fördelar för allmänläkare som väljer att samarbeta. Genom 

samarbete kan fasta kostnader såsom exempelvis hyra av lokal, administration, medicinsk 

utrustning etcetera fördelas på fler intäktsgenererande läkare.
67

 Om intäkterna delas lika kan 

detta även medföra en minskad ekonomisk risk för enskilda läkare eftersom slumpmässiga 

intäktsvariationer hos läkaren kan jämnas ut.
68

 Dock menar Bojke att det i stora organisationer 

kan vara svårt att bibehålla de anställdas engagemang och deltagande i 

kvalitetsförbättringar.
69

 

 

Produktdifferentiering kopplas ofta till styrkan kring ett varumärke samt dess identitet och 

innefattar problematiken kring hur nya etablerare ska kunna överkomma den kundlojalitet 

som kan finnas till vissa aktörer på marknaden.
70

 Eftersom primärvården ska fungera som 

befolkningens första kontakt med hälso- och sjukvården bör primärvårdens innehåll anpassas 

till befolkningens krav och önskemål.
71

 Anell menar att det blir allt viktigare att ta hänsyn till 

”/…/preferenser hos befolkning och patienter när det gäller kvalitativa egenskaper som 

tillgänglighet, information, dialog och inflytande”.
72

 Genom att ta hänsyn till de preferenser 

som finns hos befolkningen kan enheter differentiera sig för att möta befolkningens krav och 
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önskemål. Redan etablerade enheter bör därför ha ett försprång då de redan har ett 

kundunderlag och en uppfattning om vilka önskemål patienterna har. 

 

Kapitalkravet belyser problematiken som uppstår när det krävs mycket kapital för att ha 

möjligheten att etablera sig på en ny marknad. Kapital är en förutsättning för att kunna köpa 

grundläggande utrustning och inventarier för verksamheten, kunna absorbera förluster 

relaterade till den nystartade verksamheten, kundkrediter etcetera och skapar således en 

inträdesbarriär.
73

 Det ideala är ett ersättningssystem där finansiären ger vårdgivaren 

incitament att handla i finansiärens intresse. Även om det kan låta enkelt i teorin har det visat 

sig vara mycket svårt i praktiken.
74

 Den vårdvalsmodell som vi valt att undersöka använder 

sig av kapitering för att ersätta vårdgivarna. Enligt Robinsson kan kapitering bidra till att 

vårdenheter undviker patienter med stort behov av vård, kroniskt sjuka blir åsidosatta och en 

underprioritering av vård.
75

 Han menar vidare att även avancerade kapiteringssystem bortser 

från patienter vars tillstånd försämras vilket leder till kostnadsnackdelar för läkaren som 

behandlar denne.
76

 För att minimera dessa risker måste finansiären komplettera sitt 

ersättningssystem med krav och uppföljning.
77

  

 

Innehavarens fördelar oberoende av storlek belyser hur redan etablerade verksamheter kan ha 

andra fördelar än rent ekonomiska.
78

 Bojke et al. menar att det finns andra faktorer som 

påverkar en organisations kostnader och effekter än de kopplade till organisationens storlek. 

Sådana faktorer kan exempelvis vara styrningen i en organisation, hur den förvaltas, implicita 

och explicita incitamentsprogram etcetera. Vissa av dessa faktorer går att påverka, såsom 

exempelvis en bra arbetsmiljö, medan andra faktorer är opåverkbara, såsom geografiska och 

befolkningsmässiga förutsättningar. Bojke et al. menar att en organisation även påverkas av 

hur den arbetar med andra organisationer.
79

 Det tycks alltså spela roll vilka relationer en 

organisation har med andra, för att kunna utveckla fördelaktiga samarbeten. 
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Statliga restriktioner belyser hur politiska beslut kan ligga bakom och öka svårigheten för nya 

etablerare att ta sig in på vissa marknader. Politiken kan ställa krav på etablering av vissa 

typer av verksamheter.
80

 En skillnad mellan traditionella marknader och marknader som 

finansieras med offentliga medel är att i det senare fallet har även staten ett intresse och ett 

ansvar för hur skattebetalarnas pengar används.
81

 På en marknad som finansieras med 

offentliga medel kan staten ses som en koordinationsmekanism, det vill säga en funktion för 

att fördela resurser och önskningar så som de anser att resurserna gör mesta möjliga nytta för 

allmänheten.
82

 När politiken står till svars för kvaliteten på servicen som utbjuds tenderar de 

att införa vissa regleringar och konsekvenserna blir höjda inträdesbarriärer.
83

 För att staten 

ska kunna försäkra kvaliteten på servicen används antingen certifiering, som vid en 

valfrihetsmodell, eller kontrakt, som vid entreprenadmodellen, för att styra servicekvaliteten 

till önskat resultat. Eftersom vi fokuserar på valfrihetsmodellen är det därför certifieringen 

som kan skapa potentiella hinder för etablerare. Certifiering innebär att staten inför ett antal 

regler för att en aktör ska få lov att etablera sin verksamhet och verka på en marknad.
84

 Dessa 

regler verkar således som ytterligare förstärkningar av de inträdesbarriärer som redan finns. 

Konkurrensverket har dock konstaterat att inträdesbarriärerna är större när 

entreprenadmodellen används och Lag om offentlig upphandling (LOU) tillämpas, än när 

valfrihetsmodellen används. Detta beror på att det regelverk som gäller vid upphandling är 

komplext och ställer mycket höga krav på de enskilda aktörerna, det vill säga anbudsgivarna. 

Därför försvåras situationen för mindre aktörer som vill etablera sig på marknader som styrs 

av entreprenadmodellen.
85

  

 

Den sjunde inträdesbarriären berör kundens omställningskostnader och kan kopplas till de 

transaktionskostnader som en kund utsätts för då denne växlar bland utbudet på marknaden. 

Ju högre omställningskostnader det är för kunden, desto mindre tenderar kunden att växla 

bland utbudet.
86

 Undersökningar av primärvårdspatienter i Sverige visar att äldre värdesätter 
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läkare som känner till deras tidigare besvär,
87

 vilket kan bidra till en ökad lojalitet i denna 

grupp. Det blir således svårt för nya etablerare att konkurrera om dessa kunder eftersom de 

redan har en etablerad kontakt med vården.  

 

3.2 Sammanfattning av kapitlet 

Utifrån ovan skrivet kan vi dra vissa teoretiska slutsatser. Spelreglerna på en marknad 

fungerar som inträdesbarriärer för potentiella etablerare. För höga inträdesbarriärer leder till 

färre nya etablerare, vilket i sin tur bidrar till minskade möjligheter för konkurrensneutralitet. 

Kapitlet har informerat läsaren om hur Porters inträdesbarriärer kan uttrycka sig inom det 

valda ämnet. Läsaren har blivit införstådd i; 

 att stordriftsfördelar kan genereras genom exempelvis samarbeten och riskfördelning  

 att produktdifferentiering ställer krav på anpassning till befolkningens krav och 

önskningar för att uppnå lojala patienter 

 att kapitalkravet ställer krav på en bra ersättningsmodell som minimerar risken för att 

vårdenheter undviker patienter med stort behov av vård, att kroniskt sjuka blir 

åsidosatta etcetera 

 att innehavarens fördelar oberoende av storlek både kan vara påverkbara faktorer 

såsom arbetsmiljön, och opåverkbara faktorer såsom exempelvis demografiska 

förhållanden. Dessutom spelar förhållandet till andra organisationer in. 

 att restriktioner från regeringen skapar hinder i form av certifiering, för att de ska 

kunna stå till svars för kvaliteten på den vård som utbjuds. 

 att kundens omställningskostnader kan mätas i andra mått än rent ekonomiska. Om 

kunden upplever att omställningskostnaderna är för höga tenderar de att stanna kvar 

på den enhet de är listade. 
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4. Organisatoriska och legala förutsättningar 
 ___________________________________________________________________________  

I detta kapitel avser vi att redogöra för de organisatoriska och legala förutsättningar som 

finns på den marknad vi beskriver i denna uppsats. Kapitlet belyser de lagar som är av 

intresse för att kunna besvara vår frågeställning. Kapitlet syftar således till att utrusta 

läsaren ytterligare med kunskaper som behövs för att senare skapa en god förståelse för vår 

empiriska undersökning och analys. 

 ___________________________________________________________________________  

 

”För att uppnå konkurrens på lika villkor mellan de externa och kommunala verksamheterna 

är det viktigt att systemet är konkurrensneutralt. Regler för finansiering m.m. ska vara 

desamma oavsett vem som bedriver verksamheten.”
88 Vilka är då förutsättningarna för 

konkurrensneutralitet på den nya marknad som uppkommer genom införandet av Hälsoval 

Skåne? Nästkommande stycke kommer att behandla problematiken med offentlig finansiering 

och de barriärer som kan uppstå kopplat till detta. 

 

4.1 Organisatoriska skillnader 

Hur en organisation är uppbyggd kan skilja sig mellan olika typer av organisationer. Många 

forskare har visat på vikten av en platt organisation för att kunna fatta beslut och genomföra 

förändringar på ett fördelaktigt sätt.
89

 Hamel & Välikangas beskriver hur organisationer måste 

anpassa sig till hur dagens spelregler på marknaden hela tiden förändras och att organisationer 

måste bygga upp verksamheten för att anpassas efter dessa ständigt förändrade spelregler.
90

 

Detta torde leda till att organisationer försöker minska de hierarkiska nivåerna i organisationer 

för att platta till organisationen. Dock finns det vissa funktioner inom vårt samhälle som 

kännetecknas av byråkratiska organisationer. Byråkratier tenderar att vara kostsamma att 

starta upp och driva, samtidigt som strukturen lätt kan brista om de missköts. Vissa funktioner 

i samhället har dock en benägenhet att passa speciellt bra för denna typ av 

organisationsform.
91

 Max Weber menade att ”fullt utvecklade byråkratiska mekanismer 

förhåller sig till andra organisationer som maskinen till icke-mekaniska 
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produktionsmetoder”.
92

 En byråkratisk organisation kännetecknas av tre grundläggande drag; 

uppgifterna är klart preciserade, makten i organisationen är begränsad och hierarkisk och 

slutligen är procedurer, rättigheter och roller formaliserade.
93

 Den enskilde medarbetaren har 

sina befogenheter och arbetsuppgifter klart för sig och verkar efter överordnades direktiv.
94

 

Detta kan ställas i kontrast mot de platta organisationer som tenderar att bli vanligare på 

marknaden, allt eftersom företagsledare upptäcker fördelarna av en organisation som är 

mottaglig för förändringar och svängningar på marknaden.  

 

Byråkrati kan uttryckas på olika sätt beroende på om verksamheten är i offentlig eller privat 

regi. I demokratiska samhällen ”ägs” de offentliga verksamheterna indirekt av medborgarna.
95

 

Medborgarna röstar på politiker som genom den makt de då får arbetar med frågor gällande 

de offentliga verksamheterna. Allt eftersom verksamheten blir större krymper den enskilda 

medarbetarens makt och Donahue menar att effektiviteten försämras samtidigt som 

trögrörligheten i organisationen ökar med antalet medarbetare.
96

 Bojke et al. menar dessutom 

att stora organisationer inom vården tenderar att bli mer centraliserade och därmed mer 

hierarkiska, vilket leder till en ökad trögrörlighet.
97

 Privata verksamheter skiljer från 

offentliga eftersom ägarna har ett ekonomiskt intresse i organisationen. Eftersom äganderätten 

i en privat organisation kan köpas och säljas är det lättare att begränsa makten till ett lämpligt 

antal ägare, för att minska trögrörligheten och öka effektiviteten. Om en privat ägd 

organisation blir ineffektiv är det betydligt lättare att köpa enskilda aktieägares andelar i ett 

företag för att koncentrera ägandet till ett lämpligt antal personer.
98

 Bojke menar dessutom att 

kontrollen på de anställda minskar i takt med att organisationen blir större. Risken för 

bristande engagemang från de anställda kan öka, eftersom ansvaret fördelas på ett större antal 

personer.
99

 

 

En annan betydande skillnad mellan privatägda och offentliga verksamheter berör 

offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen är en del av vårt demokratiska samhälle och 
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innebär att all offentlig verksamhet i Sverige, det vill säga stat, kommuner samt landsting, ska 

vara öppna för insyn. Detta innebär att alla har möjlighet att se hur politiker och tjänstemän 

arbetar. Alla har rätt att ta del av de dokument och handlingar som kommer från eller skickas 

till förvaltningar och myndigheter. Det finns emellertid även en del sekretessbelagda 

handlingar som regleras i sekretesslagen.
100

 Offentlighetsprincipen skiljer offentliga och 

privata aktörer åt eftersom de privata inte innefattas av denna princip och därför har större 

möjligheter att exempelvis bevara affärshemligheter och attrahera arbetskraft med 

ekonomiska medel. 

 

4.2 Lagar 

De klagomål Konkurrensverket tar emot gällande offentlig sektor rör bland annat lagar och 

förordningar som på olika sätt förhindrar eller försvårar konkurrensen. Det kan handla om att 

olika momssatser gäller för offentlig respektive privat verksamhet eller att statliga 

myndigheter, kommuner och landsting bedriver näringsverksamhet i konkurrens med privata 

företag. En del klagomål handlar även om offentlig upphandling och stödgivning till företag. 

Olika former av offentligt stöd snedvrider konkurrensen och hindrar nya företag att komma in 

på marknaden. Resultatet kan bli samhällsekonomiska förluster till nackdel för 

konsumenterna.
101

  

 

4.2.1 Transparenslagen  

Transparenslagen ingår i EUs statsstödslagstiftning. Enligt lagen sätts konkurrensen ur spel 

när staten eller kommuner ger ekonomiskt stöd till verksamheter som agerar på den öppna 

marknaden. På grund av de finansiella relationer som finns mellan det som är allmänt och de 

offentliga företagen försvåras kontrollen av att konkurrensneutralitet upprätthålls. Därför är 

transparens i dessa relationer en förutsättning för att kontrollera konkurrensneutraliteten på 

marknader där offentlig verksamhet konkurrensutsätts. Transparenslagen ställer krav på att 

vissa uppgifter redovisas för att göra myndigheternas insyn möjlig. Det är konkurrensverket 

som har till uppgift att kontrollera att lagen efterföljs.  
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4.2.2 Hälso- och sjukvårdslagen 

I hälso- och sjukvårdslagen (HSL) beskrivs att målet för hälso- och sjukvården ska vara en 

god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Krav om god vård innefattar bland 

annat att hälso- och sjukvården ska vara lättillgänglig och främja kontinuitet i patientens 

kontakt med vården. Lagen innebär således en skyldighet för regioner och landsting att se till 

att alla individer har lika möjligheter till vård. I lagen ställs även krav på att det ska finnas 

personal, lokaler och utrustning som behövs för att bedriva hälso- och sjukvård.
102

 

 

4.2.3 Lag om offentlig upphandling 

Lag om offentlig upphandling (LOU) reglerar hur myndigheter och annan verksamhet som 

finansieras med allmänna medel ska agera vid upphandling av varor, tjänster samt 

entreprenader.  Enligt lagen är myndigheter skyldiga att annonsera alla de inköp de planerar 

att göra tillsammans med ett förfrågningsunderlag. Det ska innehålla vilken grund för 

tilldelningen av kontraktet som kommer att tillämpas, så att intresserade företag har möjlighet 

att lämna anbud. Vidare måste myndigheten utvärdera alla anbud som inkommit, vilket ska 

ske på de sakliga grunder som angivits i förfrågningsunderlaget, alla ska behandlas likvärt och 

ingen får diskrimineras. Myndigheten ska välja det anbud som är mest ekonomiskt 

fördelaktigt för just denna myndighet eller det anbud som har det lägsta priset. I ett 

tilldelningsbeslut offentliggörs utfallet av utvärderingen, det vill säga vem som får kontraktet 

med myndigheten.
103

 

 

4.2.4 Lag om valfrihetssystem (LOV) 

Som vi nämnt tidigare har regeringen lagt fram en proposition till en ny lag, Lag om 

valfrihetssystem (LOV).
104

 Lagen ska förtydliga rättsläget för de kommuner och landsting 

som väljer att införa valfrihetsmodeller. Förslaget är att lagen ska komplettera och i en del fall 

ersätta LOU.
105

 LOV innebär att det inte sker någon priskonkurrens mellan de olika 

leverantörerna, istället konkurrerar aktörerna med kvalitet. Kunderna, eller patienterna, väljer 

därför den leverantör som kan erbjuda bästa kvalitet. Enligt den föreslagna lagen är det viktigt 

att systemet är konkurrensneutralt för att offentliga och privata aktörer kan verka på lika 
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villkor. Detta innebär att exempelvis regler för finansiering ska vara lika för alla aktörer.
106

 

Om någon leverantör ser sig som förfördelade kan en ansökan om rättelse lämnas in till 

allmän förvaltningsdomstol.
107

  

 

4.2.5 Missbruk av dominerande ställning 

Konkurrenslagen behandlar Missbruk av dominerande ställning. De företag som har en 

dominerande ställning har därmed en marknadsmakt som inte får missbrukas (2 kap. 7 §). 

Enligt Konkurrensverket är ett företag dominerande när det har en stark ekonomisk ställning 

som kan användas för att förhindra möjligheten till effektiv konkurrens på marknaden, 

exempelvis genom att hindra andra företag att etablera sig på marknaden. Ett företag vars 

marknadsandelar uppgår till mellan 40 och 50 procent eller mer betraktas ha en dominerande 

ställning.
108

 

 

4.3 Sammanfattning av kapitlet 

Olika organisationsstrukturer kan påverka möjligheten för organisationer att konkurrera på 

lika villkor. Vi har upplyst läsaren om den offentlighetsprincip som finns i Sverige och hur 

denne skulle kunna påverka möjligheterna till en konkurrensneutralitet. Förutsättningarna för 

att skapa en marknad där konkurrensneutralitet råder påverkas dock av olika lagar och 

förordningar. Kapitlet avslutas med en kort beskrivning av Transparenslagen, Hälso- och 

Sjukvårdslagen, Lag om offentlig upphandling, Lag om valfrihetssystem, samt 

Konkurrenslagens del som behandlar missbruk av dominerade ställning. 
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5. Empiri och analys 

 __________________________________________________________________________________  

Detta kapitel syftar till att delge läsaren det empiriska material som vi tillgodogjort oss samt 

att redogöra för vår analys. Kapitlet består av två huvudavsnitt varvid det första avsnittet 

behandlar inträdesbarriärer och är således förankrat i kapitel 3. I det andra avsnittet 

analyseras de organisatoriska och legala förutsättningarna och har därmed sin utgångspunkt 

i kapitel 4. 

 __________________________________________________________________________________  

 

5.1 Etableringshinder 

I teorikapitlet har vi belyst hur inträdesbarriärer fungerar som hinder för etablering samt kan 

försvåra konkurrensen på en marknad. Nedan kommer vi att beskriva dessa inträdesbarriärers 

betydelse utifrån vårt empiriska material samt tolka dess relevans för uppsatsens ämne. För att 

läsaren lättare ska kunna följa resonemanget i det empiriska avsnittet kommer vi att beskriva 

barriärerna i den ordning som de står beskrivna i teorikapitlet. 

 

5.1.1 Stordriftsfördelar 

De stordriftsfördelar Porter beskriver som etableringshinder kan kopplas till hur de olika 

vårdenheternas storlek påverkar dess möjlighet att konkurrera. Region Skåne har idag cirka 

70 procent av hälso- och sjukvårdsmarknaden på primärvårdsnivå,
109

 vilket innebär en stark 

dominerande ställning som även kan föra med sig stordriftsfördelar.  

 

Harald Lindström menar att alla offentliga enheter måste ses som ett stort gemensamt företag. 

Region Skåne blir då en mycket stor aktör, vilket kan föra med sig fördelar. Inom ramen för 

alla offentliga vårdenheter kan pengar flyttas så länge hela ”företaget”, det vill säga alla 

enheter gemensamt, inte drivs med förlust. Han menar att detta är en förutsättning för att 

Region Skåne ekonomiskt ska klara av att finnas på många platser. Han menar vidare att även 

privata aktörer med många vårdenheter ses som ett och samma företag, där en del enheter går 

sämre vilket vägs upp av de som klarar sig bättre. ”Om resultatet är negativt när samtliga 

offentliga enheters resultat läggs samman, kommer vi tvingas ta ställning till om enheter ska 
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läggas ner”
110

, säger Harald Lindström. En annan fördel av att vara den största aktören är att 

pengar inte behöver lånas från en extern långivare, som exempelvis en bank. Harald 

Lindström menar att i Region Skåne kan enskilda enheter låna pengar, om det går att påvisa 

att det är en rimlig investering som ska göras, samt kan visa att kostnader för räntor och 

avskrivningar kan bäras.
111

 Stordriftsfördelar kan således skapa hinder för mindre aktörer att 

konkurrera på lika villkor med de större aktörerna. Dock kan vi ställa oss frågan om det 

verkligen är inom de ramar, som Harald Lindström beskriver, som de väsentligaste 

stordriftsfördelarna kan skapas inom primärvården. Uppsatsens teoridel beskriver vikten av 

samarbete mellan aktörer för att minska ojämna intäktsflöden samt minska den finansiella risk 

som en enskild aktör ställs inför. Stora aktörer kan ha en större möjlighet att subventionera 

förlusttyngda enheter, men i Region Skånes vårdvalsmodell ges möjlighet till samarbete både 

för stora och små aktörer. Detta kan tyda på att stora och små aktörer har samma möjligheter 

att generera stordriftsfördelar, eftersom teorin menar att det är samarbeten och finansiell 

riskdelning som skapar stordriftfördelar snarare än storleken på organisationen. Det kan till 

och med finnas nackdelar för stora organisationer. Risken för bristande engagemang från 

anställda och minskad delaktighet i kvalitetsförbättringar skulle exempelvis vara till nackdel 

för Region Skånes primärvårdsenheter. Anställda tenderar att bli mindre engagerade i takt 

med att storleken på en organisation ökar, vilket beskrivits i teoriavsnittet. Stordriftfördelar 

som begrepp torde alltså inte kunna användas fullt ut i sin traditionella betydelse, eftersom 

teorin menar att allt för stora aktörer snarare kan bli lidande av nackdelar kopplade till dess 

storlek. Det blir därför snarare en fråga om att behålla organisationen i rimlig storlek, för att 

på detta vis skapa optimala förutsättningar för stordriftsfördelar. Detta pekar på att 

stordriftsfördelar som en inträdesbarriär inte är så hög, som vi först antagit, eftersom mindre 

enheter rent av kan dra större nytta av de fördelar som teorin kopplar till begreppet.   

 

5.1.2 Produktdifferentiering 

Enligt Region Skånes vårdvalsmodell får enskilda aktörer från och med den 1 maj 2009 

samarbeta med specialister inom andra områden än allmänmedicin.
112

 Detta skapar större 

möjligheter för aktörer att differentiera sig från sina konkurrenter. Samarbete med specialister 

inom andra områden än allmänmedicin bidrar till att vårdenheter kan rätta sig efter sina 
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patienters preferenser, önskningar och behov. Teoriavsnittet har belyst vikten av tillgänglighet 

som ett betydelsefullt kriterium när befolkningen väljer vårdenhet. Vi kan i våra intervjuer se 

hur respondenterna tagit detta till sig och arbetar för att öka tillgängligheten. Pål Svensson 

tror exempelvis att genom att ha öppet på lördagar är chansen stor att vårdenheten lockar till 

sig de äldre personerna i området, eftersom de gärna har en anhörig med sig vid besök på 

vårdcentralen, vilket underlättas om besöket kan ske en helgdag.
113

 Detta är ett sätt att rätta 

sig efter befolkningens preferenser och ta hänsyn till de önskningar och krav som ställs. För 

potentiella etablerare är denna möjlighet den samma som för redan etablerade enheter 

eftersom det går att knyta kontakter med andra aktörer och enheter. Vi kan inte heller se att 

produktdifferentiering skulle påverka konkurrensneutraliteten på marknaden eftersom det är 

upp till var och en aktör att utveckla ett samarbete med andra aktörer. 

 

5.1.3 Kapitalkravet 

Som vi beskrivit tidigare är marknaden tredjepartsfinansierad, vilket innebär att Region Skåne 

både finansierar marknaden och ackrediterar dess aktörer. För att konkurrensneutralitet trots 

detta ska råda på marknaden är det ytterst viktigt att Region Skåne lyckas skilja på dessa två 

roller. Den modell som ska användas när Hälsoval Skåne införs 1 maj 2009 kommer att ha ett 

ersättningssystem baserat på kapitering. Ett ersättningssystem med kapitering innebär att 

intäkter och antalet listade patienter är beroende av varandra. För en ny aktör kan det därför 

vara svårt att etablera en ny enhet eftersom en patient inte kan listas innan det finns en lokal 

för verksamheten och anställda som kan utföra ett arbete. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL) ställs det krav på att det finns personal, lokaler och utrustning för att erbjuda en god 

vård. Men utan intäkter är det i sin tur svårt att bygga upp en verksamhet och erbjuda 

patienterna sådana aktiviteter som gör att de vill bli listade på just den enheten. Detta innebär 

att en ny aktör har höga kostnader innan det genereras intäkter och innan den nya etableraren 

vet om verksamheten kommer att fungera i praktiken, vilket kan utgöra en inträdesbarriär till 

marknaden. 

      

Det kan tyckas att traditionella marknader fungerar på samma sätt, det vill säga att det först 

uppstår kostnader innan en vara eller tjänst kan säljas för att sedan generera intäkter. 

Skillnaden är dock att det på denna marknad gäller att erbjuda tjänsten vård. En aktör kan 
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därför inte prova att etablera en enhet och se om verksamheten fungerar för att sedan öka 

tjänsteproduktionen efterhand. Då patienterna värdesätter kontinuitet i vårdkontakterna är det 

viktigt att en etablerad enhet verkligen kan utföra det uppdrag denne åtagit sig. Vårdtjänsterna 

måste även vara kvalitetssäkrade från det att första besöket görs.  

 

”Vårdgivaren ska ha ekonomisk stabilitet och ha ekonomiska förutsättningar att fullgöra 

avtalet med uppdragsgivaren.”
114

 Region Skåne ställer krav på aktörernas finansiella 

situation. Detta innebär att en aktör måste ha en mycket god ekonomi redan innan 

verksamheten är godkänd och utan någon garanti för framtida intäkter. Pål Svensson ser inte 

något problem med kapitering som ersättningssystem eftersom han representerar en redan 

etablerad aktör, med en befintlig kundkrets. Han kan däremot förstå att det innebär stora 

svårigheter för nya mindre privata aktörer som önskar konkurrera på den marknaden.
115

 Även 

Staffan Lindvall menar att små privata aktörer ofta inte har de finansiella resurser som krävs 

och det kan vara svårt att hitta en finansiär för verksamheten.
116

 Således kan kapitalkravet för 

att bli ackrediterad ses som ett hinder för nya aktörer, vilket därför utgör en inträdesbarriär på 

marknaden.  

 

5.1.4 Innehavarens fördelar oberoende av storlek  

Innehavarens fördelar oberoende av storlek kan uttrycka sig genom vårdenheter som ligger på 

demografiskt och geografiskt fördelaktiga platser. Exempelvis kan vårdenheter redan idag 

vara strategiskt geografiskt positionerade. Pål Svensson menar att han har placerat sina 

vårdenheter så att de ska täcka in ett så strategiskt lämpligt geografiskt område som möjligt. 

Genom att placera enheter strategiskt kan han lättare få tilldelade sig de patienter som listas 

passivt.
117

 Detta eftersom passivt listade patienter, som inte gjort något besök i primärvården 

de senaste två åren, tilldelas den enhet som ligger geografiskt närmast. Det bör sannolikt bli 

svårt för nya aktörer att etablera sig med denna strategi, eftersom befintliga aktörer redan sen 

tidigare har haft denna möjlighet. En annan svårighet kopplad till detta hinder kan vara hur 

befintliga aktörer redan har lärt sig att verka effektivt på denna komplexa marknad. I 

teoridelen beskrivs exempelvis att hur en organisation styrs och förvaltas påverkar dess 
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möjligheter till att skapa fördelar oberoende av storlek. Nya aktörer kommer med all 

sannolikhet att begå vissa misstag som befintliga aktörer redan lagt bakom sig. Befintliga 

aktörer har redan hunnit begå misstag under den tid då konkurrensen varit mycket begränsad, 

och på det sättet byggt upp hållbara organisationer under en tid då marknaden varit skyddad. 

När marknaden nu konkurrensutsätts lär misstag onekligen bli mer förödande, vilket påverkar 

eventuella nya aktörer negativt.  

 

5.1.5 Statliga restriktioner 

I Teoriavsnittet har det beskrivits hur statliga restriktioner och politiska beslut kan ligga 

bakom och öka svårigheten för potentiella etablerare. I den modell Region Skåne inför ställs 

krav på att nya aktörer ska erbjuda ett bestämt basuppdrag för att bli ackrediterade.
118

 Detta 

basuppdrag kan ses som en certifiering och bidrar till att öka inträdesbarriärerna för 

potentiella etablerare. Vi anser att det kan bli svårt för nya etablerare att starta sin verksamhet 

direkt i den skala som basuppdraget kräver. Verksamheter på traditionella marknader tenderar 

att starta i mindre skala för att sedan expandera i takt med att efterfrågan på produkten eller 

tjänsten ökar. Genom basuppdraget tvingas etablerare att erbjuda en hel paketlösning för att 

ens kunna verka på marknaden (se beskrivning av basuppdraget, sid 12-13). Basuppdraget ska 

inte ställa krav på hur en aktör utformar sitt erbjudande, utan på vad som ska erbjudas.
119

 Men 

med de krav som ställs räcker det emellertid inte att en enskild person vill starta en ny enhet 

som sedan kan växa efter hand som allt fler patienter väljer att listas på enheten. Exempelvis 

ställs det krav på vårdåtagande dygnet runt, vilket naturligtvis kräver ett visst antal anställda. 

För att kunna konkurrera på marknaden blir samarbete med andra personer därför en 

förutsättning. Staffan Lindvall, projektledare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 

menar att detta utgör det största hotet mot konkurrensneutraliteten på marknaden. Han ser nya 

aktörers möjligheter till etablering som mycket små, för att inte säga obefintliga. Han anser 

vidare att redan etablerade aktörer kommer att gynnas, vilket ökar risken för en snedvriden 

konkurrens.
120

 Eftersom det krävs ett visst antal aktörer på en marknad med valfrihetssystem, 

för att konkurrensneutralitet ska uppnås, måste nyetableringar underlättas. Certifieringen, det 

vill säga basuppdraget, är således en funktion för att politikerna ska kunna säkerställa 

kvaliteten på den vård som utbjuds.  
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5.1.6 Kundens omställningskostnader 

Att det inte kostar patienterna något att byta vårdenhet och att de har möjlighet att göra det så 

ofta de vill, gör att det inte finns några ekonomiska omställningskostnader för kunden, vilket 

kan främja konkurrensen på marknaden. Men om omställningskostnader däremot undersöks i 

andra termer än rent ekonomiska, finns det svårigheter som snarare kan försämra 

konkurrenssituationen. Exempelvis värdesätter stora delar av den äldre befolkningen en läkare 

som känner till deras tidigare sjukdomshistorik, vilket leder till svårigheter för nya etablerare. 

Carina Nordqvist Falk menar att många patienter värdesätter kontinuitet av sina 

vårdkontakter. När de väl valt, aktivt eller passivt, krävs det därför en förhållandevis stor 

missnöjdhet för att omval ska bli aktuellt.
121

 Denna lojalitet skapar en trögrörlighet vid omval 

av vårdenhet och utgör en inträdesbarriär eftersom det bli svårare för nya aktörer att etablera 

en kundkrets. Redan idag är cirka 85 procent av Skånes befolkning listade på en vårdenhet.
122

 

Eftersom vårdvalsmodellen beräknas införas 1 maj innebär det att ännu fler patienter hinner 

lista sig och andelen listade patienter vid den tidpunkten kommer således att vara ännu högre.  

 

Det finns även en risk för att många patienter väljer den vårdenhet som ligger geografiskt 

närmast, och inte den som de anser erbjuder det bästa utbudet av vård med bäst kvalitet. 

Dessa patienters val leder inte till att förbättra kvaliteten på marknaden, vilket är ett av syftena 

med en valfrihetsmodell. Sådan trögrörlighet försvårar för aktörer som vill etablera enheter i 

områden där det redan finns ett utbud av primärvård. I dessa områden är det viktigt att nya 

enheter etableras för att öka kvaliteten på vården. Men, är antalet patienter som gör aktiva val 

stort underlättas nyetableringar i tätbefolkade områden eftersom storleken på kundunderlaget 

är viktigt. På samma sätt försvåras nyetablering för en aktör i mer glesbefolkade områden. 

Detta gör att konkurrensens omfattning kommer att variera i mellan olika geografiska 

områden. I en del områden kommer patienterna att ha stora möjligheter att välja vårdenhet. I 

andra områden kommer det att råda ett geografiskt monopol, där endast ett alternativ är 

rimligt. Valfriheten i modellen är därför begränsad då en del patienter kan välja och andra 

inte. För de patienter som vill välja, men inte har några alternativ, leder inte valet av enhet till 

att premiera kvalitet; istället gynnas geografisk närhet. Patienters missnöjdhet återspeglas 

därför inte i glesbefolkade områden eftersom omval av vårdenhet inte är möjligt. 
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5.1.7 Inträdesbarriärernas betydelse 

Som vi beskrivit tidigare är en mångfald av aktörer en förutsättning för att 

konkurrensneutralitet ska bli möjligt på en marknad. Vi har ovan visat på en del faktorer i 

Region Skånes vårdvalsmodell som kan leda till inträdesbarriärer. Höga inträdesbarriärer gör 

att få nya aktörer kan etableras på marknaden. Ett litet utbud av aktörer minskar patienternas 

valmöjligheter och konkurrenssituationen påverkas. Pål Svensson menar att den nya modellen 

inte leder till någon konkurrens utöver den mellan de redan befintliga aktörerna på 

marknaden.
123

 ”Det är för svårt för helt nya aktörer att etablera enheter.”
124

 Han tror snarare 

att större befintliga aktörer köper upp de mindre,
125

 vilket skulle innebära att 

konkurrenssituationen snedvrids ytterligare. Nedanstående figur tydliggör de inträdesbarriärer 

för nya aktörer i Hälsoval Skåne som har beskrivits ovan. 

 

   

  Figur 3. Inträdesbarriärer i Hälsoval Skåne. 
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5.2 Organisatoriska och legala förutsättningar 

I denna del av kapitlet analyseras de organisatoriska och legala förutsättningar som 

presenterats i kapitel 4. Det är viktigt att ta hänsyn till dessa förutsättningar för att avgöra 

huruvida konkurrensneutralitet kan uppnås på marknaden.  

 

5.2.1 Organisatoriska skillnader  

De privata vårdenheterna kännetecknas ofta av platta organisationer medan de offentliga är 

mer byråkratiska och därmed mer hierarkiskt byggda. I offentlig verksamhet torde därför 

förändringsarbete ta längre tid då beslut ofta är politiska och ska godkännas på flera nivåer i 

organisationen innan de kan genomföras. Detta gör att det uppstår en trögrörlighet i denna typ 

av organisation, som ökar med antalet anställda. Pål Svensson menar dock att det inte endast 

är den offentliga verksamheten som är reglerad, utan även den privata, då det finns avtal med 

regionen som måste följas. De privata aktörerna är inte fria att göra som de vill då även de får 

betalt av finansiären Region Skåne. Priset för patienterna är ett exempel på något de inte kan 

påverka. Den enda gången som en aktör helt kan styra och själv bestämma är som helt privat, 

säger Pål Svensson. Privata vårdgivare är också reglerade vid vårdavtal, de måste lämna pris, 

tillgänglighet vid upphandling etcetera.
126

 Således påverkar den byråkratiska strukturen, som 

kännetecknar de offentliga aktörerna, även de privata aktörerna i viss mån.  

 

Privata ägare har i regel ett ekonomiskt intresse och kan begränsa makten till ett fåtal 

individer, vilket ger en effektivare organisation med större frihet vid beslutsfattande. Pål 

Svensson menar att beslutsvägen är kort och många beslut är decentraliserade i hans 

verksamhet.
127

 Detta utgör således en skillnad mellan offentliga och privata aktörer. De 

privata aktörernas organisationsform borde utgöra en fördel när konkurrensen släpps fri och 

aktörerna tvingas rätta sig efter förändringar på marknaden.  

 

Det finns även betydligt större frihetsgrader hos de privata aktörerna vad det gäller styrning 

och ledning av verksamheten. En privat aktör kan till exempel i större utsträckning erbjuda 

finansiella fördelar till sina anställda, såsom högre lön. En offentlig aktör kan inte ta sådana 

beslut eftersom en höjning av enskilda personers löner skulle ses som orättvis behandling av 

                                                      

126
 Pål Svensson, intervju 081127 

127
 Ibid 



J. Borisson, K. Lindström, M. Nilsson 

 

 

 

 45 

övriga anställda.
128

 Benny Stålberg menar att det finns stora nackdelar för offentliga aktörer 

eftersom de är reglerade av offentlighetsprincipen, han anser därför att offentliga aktörer 

konkurrerar med ett handikapp.
129

 ”Eftersom de anställdas löner är offentliga kan vem som 

helst ta reda på vad var och en tjänar, som är anställd inom offentlig sektor. Detta kan en 

privat aktör utnyttja genom att sedan konkurrera med högre löner”,
130

 fortsätter Benny 

Stålberg. Pål Svensson menar att offentlighetsprincipen utgör en av hans stora fördelar i 

konkurrensen. Genom att ta reda på vad en anställd i en offentlig enhet har i lön kan han 

erbjuda personen en så pass stor löneökning att denne väljer att arbeta för honom istället. Men 

han menar också att man måste visa solidaritet mot de andra, exempelvis har alla läkare trots 

allt genomfört likvärdig utbildning.
131

  

 

Det är inte endast löner som ska vara öppet för offentlig insyn, utan även exempelvis olika 

enheters resultat. ”Offentligt är offentligt”
132

, säger Benny Stålberg. Detta är något som 

regleras i transparenslagen. Att en aktör känner att denne konkurrerar med ett handikapp 

menar vi visar på bristen av konkurrensneutralitet på marknaden.  

 

5.2.1.1 Nedläggning av verksamheter – Lika för alla? 

Pål Svensson tror inte att några offentliga vårdenheter kommer att läggas ner. Han menar att 

det finns en oro för att Region Skåne utnyttjar sin gynnsamma ställning som finansiär av 

marknaden. Han tror att ekonomiska subventioner i form av omställningskostnader kommer 

att förekomma, det vill säga kostnader som uppstår i samband med införandet av hälsovalet. 

Sådana extraintäkter är endast något som de offentliga enheterna får ta del av, vilket skulle 

missgynna de privata aktörerna, menar Pål Svensson. Han menar att detta är ett finansiellt 

stöd till de enheter som behöver extra resurser för att klara den nya konkurrenssituationen. 

Men ett sådant finansiellt stöd kommer inte han och hans enheter att få ta del av.
133

 

Exempelvis finns en del vårdcentraler i offentlig regi i lokaler med långa och dyra 

hyreskontrakt.
134
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”Enda gången vi kommer få se offentliga vårdenheter läggas ner är när pengarna är slut och 

politikerna då istället måste flytta pengar från andra verksamheter”
135

, menar Pål Svensson. 

Han tycker vidare att detta är något som bör regleras i modellen för hälsovalet. ”Den nya 

marknadssituationen är ett steg i rätt riktning, men jag tror inte att fullständig 

konkurrensneutralitet kommer att råda.”
136

 Frågan är om enskilda offentliga enheter kommer 

att få finansiell hjälp med sådana kostnader som det tagits beslut om tidigare, och som 

enheterna själva inte kunnat påverka? Eller ska det ses som en del av spelreglerna i 

konkurrenssituationen? Svaret varierar givetvis beroende på om man frågar en privat eller 

offentlig aktör. För att konkurrensneutralitet ska anses råda bör varje enhet vara ekonomiskt 

självständig och det bör då inte förekomma något direkt eller indirekt offentligt stöd. 

 

Enligt Harald Lindström kommer det inte att finnas några så kallade omställningskostnader 

som tillfaller de offentliga enheterna. Däremot kommer såväl privata som offentliga 

hälsovalsenheter få ta del av ett ökat bidrag till det nya hälsovalet.
137

  

 

Vi menar att modellen måste ställa tillräckligt stora krav på Region Skåne så att tvivel om 

orättvis resursallokering kan reduceras. Alla möjligheter för Region Skåne att stödja eller 

rädda sina egna vårdenheter bör tas bort genom regleringar i valfrihetsmodellen. På så sätt 

ökar de privata aktörernas förtroende för konkurrensneutraliteten i modellen. Benny Stålberg 

menar i sin tur att de offentliga enheterna behöver extra resurser som kan täcka enheternas 

omställningskostnader, då de inte kan låna pengar för att klara omställningen på annat sätt. De 

privata aktörerna har betydligt större möjligheter att hitta utomstående finansiärer, exempelvis 

genom banklån.
138

  

 

Frågan om man kommer att lägga ner en olönsam offentlig enhet kan inte Benny Stålberg 

svara på, eftersom det inte är han som fattar sådana beslut. Det krävs politiska beslut vid en 

sådan nedläggning.
139

 Men att under flera års tid driva ekonomiskt olönsamma enheter i 

denna situation, där offentlig verksamhet är utsatt för konkurrens, överrensstämmer inte med 

konkurrensneutralitet. Ett exempel på att organisationen är trögrörlig är att beslut om 
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exempelvis nedläggning är politiska vilket gör att sådana beslut tar lång tid och är förenat 

med kostnader. Återigen är den byråkratiska strukturen i den offentliga verksamheten en 

försvårande faktor i konkurrenssituationen. Benny Stålbergs befogenheter i organisationen är 

i och med detta begränsade, vilket är ett typiskt exempel för den organisation han verkar i. 

Han säger dock att för att skapa en konkurrenskraftig offentlig primärvård vill han bland 

annat skapa en mer platt organisation, snarare än den hierarkiska vi ser idag. Detta för att bli 

mer mottaglig för förändringar på marknaden, samt för att lättare kunna anpassa sig till 

sådana förändringar.
140

 Vi ser förändringen från styrning via prestationer till styrning mot 

önskat resultat som ett steg i rätt riktning för att minska byråkratin i organisationen. Detta 

eftersom förändringen innebär att färre centrala direktiv ges och de enskilda enheterna 

utformar vårdutbudet samt får ett större ansvar. 

 

Vi menar att det är grundläggande att vårdenheter, som inte är ekonomiskt lönsamma, läggs 

ner för att konkurrensen ska fungera. Byråkratin i den offentliga verksamheten skapar dock en 

trögrörlighet för detta. Detta kan utgöra ett hinder, då invanda mönster kan vara svåra att 

bryta. Att lägga ner en enhet är dessutom förenat med en rad kostnader, vilket givetvis alla 

organisationer vill undvika.
141

 Trots detta finns det alltså krav på transparens som gör det 

mycket svårt för Region Skåne att subventionera offentliga vårdenheter som inte klarar sig i 

konkurrensen. För marknaden ska anses vara konkurrensneutral måste det finnas utrymme för 

nedläggning av olönsamma vårdenheter, av offentliga såväl som privata.  

 

5.2.2 Motstridig lagstiftning?  

Vi kan identifiera en målkonflikt mellan Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Lagen om 

valfrihetssystem (LOV). Enligt HSL har Region Skåne ett befolkningsansvar och måste ge 

alla invånare i Skåne samma möjligheter till vård. Detta gör att Region Skåne kan tvingas 

etablera enheter i områden där efterfrågan är liten men där det ändå finns ett visst behov av 

primärvård. Exempel på detta är glesbefolkade områden. Således är det i dessa fall inte 

tillgång och efterfrågan av vård som styr utbudet. Enligt HSL kan alltså inte heller offentliga 

enheter läggas ner i områden där det i övrigt inte finns någon vårdenhet, även om de inte är 

ekonomiskt lönsamma. Detta skulle innebära en reglering av marknaden eftersom det inte är 
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konkurrens och marknadens krafter som styr, vilket är oförenligt med konkurrensneutralitet. 

Samtidigt ställer LOV krav på att konkurrensneutralitet ska råda på marknaden, alla enheter 

ska få lika finansiering och patienterna ska ha makten. Det är konkurrensen och patienternas 

val som ska avgöra vilka enheter som ska finnas kvar.  

 

Vårdvalsmodellen som ska implementeras i Region Skåne ska gynna samarbete mellan olika 

aktörer för att nå en ökad kvalitet av vården.
142

 För att konkurrensneutralitet ska råda på 

marknaden måste alla aktörer, privata som offentliga, konkurrera på lika villkor. Efter att ha 

undersökt vad som står i Lag om offentlig upphandling (LOU) och i Lag om valfrihetssystem 

(LOV) är vår tolkning att offentliga enheter som vill samarbeta med privata, måste göra detta 

genom upphandling och då rätta sig efter LOU.
143

 Region Skånes jurist, Bengt Guldager, 

bekräftar att LOU ska användas vid all offentlig anskaffning. ”En offentlig aktör är alltid en i 

LOUs mening "upphandlande enhet".”
144

 Han menar vidare att LOV inte fullständigt kan 

ersätta LOU vid användning av valfrihetsmodeller. ”LOV ersätter LOU endast vid 

anskaffning av den i valfrihetsmodellen beskrivna tjänsten som sådan. Så fort en offentlig 

aktör inom ramen för ett valfrihetssystem för egen del önskar anskaffa något måste LOU 

tillämpas.”
145

 Detta innebär att villkoren för samarbete ser olika ut för offentliga och privata 

aktörer vid samarbete.  

 

Utifrån vår tidigare beskrivna definition av konkurrensneutralitet gör kravet om 

upphandlingar, enligt LOU, att konkurrensneutralitet försvåras på den nya marknaden. Som 

beskrivits tidigare ska det anbud som erbjuder det lägsta priset eller är mest ekonomiskt 

fördelaktigt antas, enligt LOU.
146

 Direktupphandling, det vill säga upphandling utan krav på 

anbud,
147

 får endast ske om synnerliga skäl föreligger.
148

 Men ett samarbete som sker med 

förbehåll om ekonomisk fördelaktighet anser vi inte ökar kvaliteten i vården, vilket är en av 

grunderna till att valfrihetsmodellen införs. Att ställa krav om att en del aktörer måste 

upphandla samarbete enligt LOU borde minska valfrihetsmodellens genomslagskraft och vi 
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menar att det skapas en trögrörlighet av konkurrensen på marknaden. När samverkan 

försvåras är det naturligt att dessa blir färre. Färre samarbeten kan försämra kvaliteten av 

tjänsten vård för patienterna. Tanken med möjlighet till samarbete är att göra primärvården 

effektivare med bättre kvalitet och flytta vårdkontakterna till primärvården istället för 

specialistvården på sjukhusen.
149

 Att försvåra möjligheten till samarbete försämrar de 

offentliga aktörernas konkurrenskraft på marknaden, vilket inte är i enlighet med LOV. Det 

tycks därför som att LOU och LOV står i motsats till varandra. Utifrån det 

konkurrensneutralitetsperspektiv som denna uppsats har, kan vi inte se hur olika aktörers 

skilda skyldigheter gynnar konkurrenssituationen på marknaden, utan snarare tvärtom.  

 

Vi kan utöver de tidigare nämnda se en del andra svårigheter med kravet på samarbete enligt 

upphandling, även för privata aktörer. Beslut om vem de offentliga enheterna kommer att 

samverka med är tidskrävande. Det är även en kostsam process att samla in och utvärdera alla 

anbud som inkommit. Med LOU uppkommer även en del hinder för de privata aktörer som 

vill samverka med en offentlig enhet. De intresserade aktörerna måste ta fram samt lämna in 

anbud med vad de erbjuder, vilket deras pris är etcetera. Detta är en kostsam process för dem 

och det är inte självklart att just de får samverka. Det är oftast under en kort tid som anbud 

kan lämnas, vilket gör att anbudsgivarna är under tidspress när de tar fram sitt anbud. Olika 

upphandlande enheter väljer olika utvärderingsmodeller, vilket gör det svårt att veta hur man 

ska utforma sitt anbud. En anbudsgivare är bunden till sitt inlämnade anbud, och kan således 

inte ändra sig på någon punkt.
150

 

 

5.3 Sammanfattning av kapitlet 

Vi har funnit att det finns ett flertal hinder för att konkurrensneutralitet ska råda på denna 

marknad. De inträdesbarriärer som Porter utvecklat får ses som relevanta för vårt val av ämne 

då de påverkar möjligheten att skapa en konkurrensneutral marknad. Kapitlet har belyst 

problematiken och de olika förutsättningarna som skapas med olika organisationsstrukturer. 

De privata och de offentliga organisationernas strukturer skiljer sig åt, och vi har funnit att de 

offentligas byråkratiska struktur bromsar effektiviteten i beslutsfattandet. Slutligen har vi 
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klarlagt hur olika lagar och förordningar kan hämma utvecklingen mot den 

konkurrensneutralitet som eftersträvas.  

 

Avslutningsvis har vi valt att presentera resultatet av vår analys i en figur. I modellen har vi 

sammanfattat vilka möjligheter och framförallt svårigheter som vi menar finns för att 

konkurrensneutralitet ska råda när Hälsoval Skåne införs. Modellen fungerar således även 

som en sammanfattning av kapitlet empiri och analys.  

 

Figur 4. Sammanfattning 
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6. Lärdomar från Landstinget Halland och  

Stockholms läns landsting 
 ___________________________________________________________________________  

Som vi nämnt tidigare har Landstinget i Halland, Stockholms läns landsting och Landstinget 

Västmanland redan infört vårdvalsmodeller. I teorikapitlet redogjorde vi för möjliga 

inträdesbarriärer på den marknad som skapas av Region Skåne. Det blir därför intressant att 

undersöka hur inträdesbarriärerna har påverkat etableringen i de tre landsting som tidigare 

infört vårdvalsmodeller. Avsnittet syftar till att ge stöd åt uppsatsens slutsatser. 

 ___________________________________________________________________________  

 

Då det inte gjorts någon utvärderingsrapport av Vårdval Västmanland behandlar detta avsnitt 

de lärdomar som finns från de övriga två landstingen. De uppgifter som används är tagna från 

utvärderingsrapporter som presenterats ett år efter det att vårdval införts inom primärvården i 

respektive landsting. Vi vill dock poängtera att vårdvalsmodellerna har utformats olika i de 

olika landstingen, vilket försvårar en fullständig generalisering av lärdomarna. 

 

6.1 Landstinget Halland 

1 januari 2007 infördes vårdval inom primärvården i Halland. Tabell 1 visar att det totala 

antalet vårdenheter ökade mellan åren 2006 och 2007. Tabellen visar även att det endast var 

privata enheter som ökade i antal, antalet landstingsdrivna enheter förblev 25 stycken.
151

 Det 

finns emellertid en skillnad mellan etablerade vårdenheter och etablerade aktörer på 

marknaden. I utvärderingsrapporten av Vårdval Halland beskrivs att många större aktörer 

såsom Carema, Capio, Praktikertjänst och Hälsoringen står för ökningen av de privata 

enheterna, men även mindre aktörer har etablerat enheter.
152

 I rapporten nämns däremot ingen 

helt ny aktör som lyckats etablera sig på marknaden.
153

 Det är således redan etablerade aktörer 

som står för ökningen av privata vårdenheter, såväl stora som mindre aktörer. Redan 

befintliga aktörer är inte påverkade av de inträdesbarriärer som finns på marknaden när de 

väljer att etablerar ytterligare enheter. Därmed säger inte tabellen något om hur många nya 

aktörer som etablerat sig inom primärvården i Halland sen Vårdval Halland infördes, utan hur 
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många nya vårdenheter som etablerats. Vidare visar tabellen även att inga enheter lades ner i 

Halland under perioden.  

 

Tabell 1, antal vårdenheter, Halland
154

  

Antal vårdenheter i vårdval  

 
Landstingsdrivna Privata Totalt 

2006 25 12 37 

2007 25 20 45 
  

 

Tabell 2 visar att de privata aktörernas marknadsandelar har ökat i förhållande till de 

landstingsdrivna aktörernas. Eftersom marknadens aktörer är antingen privata eller offentligt 

drivna innebär en ökning av de privata aktörernas marknadsandelar en motsvarande 

minskning av de landstingsdrivna.  

 

Tabell 2, marknadsandelar (i andel invånare)
155

 

Marknadsandelar 

 
Landstingsdrivna Privata Totalt 

2006 72,70% 27,30% 100% 

2007 66,70% 33,30% 100% 
  

 

Vi ser följaktligen att det etablerats fler privata vårdenheter i Halland sedan Vårdval Halland 

införts. Eftersom det inte etablerats några nya vårdenheter i offentlig regi, har de privata 

aktörernas marknadsandelar ökat från 27,3% 2006 till 33,3% 2007. Vi ser att det är främst de 

stora privata aktörerna som etablerar nya enheter. Vi kan dock konstatera att inga helt nya 

aktörer har lyckats etablera sig på primärvårdsmarknaden i Halland.  

 

6.2 Stockholms län landsting 

I Stockholm infördes vårdval i primärvården den 1 januari 2008. Tabell 3 visar att även i 

Stockholm har totala antalet enheter ökat på marknaden, från 161 till 177 stycken under 

perioden 2007 till 2008. En skillnad är att antalet offentliga vårdenheter har minskat med två 

stycken, från 85 till 83. Redan under Vårdval Stockholms första år har alltså två offentliga 

vårdenheter lagts ner. Det är således de privata aktörerna, som i likhet med i Halland, står för 
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ökningen av antalet vårdenheter, från 76 till 94 stycken.
156

 Vi kan följaktligen konstatera att 

nya enheter etablerats efter det att en vårdvalsmodell införts, men det står inte att utläsa i 

rapporten huruvida några helt nya aktörer etablerat sig på marknaden.  

 

Tabell 3, antalet vårdenheter, Stockholm
157

 

Antal vårdenheter i vårdval 

 
Landstingsdrivna Privata Totalt 

2007 85 76 161 

2008 83 94 177 
  

 

Tabell 4 visar hur de privata respektive offentliga aktörernas marknadsandelar har förändrats i 

Stockholms läns landsting mellan 2007 och 2008. Att de privata aktörernas andel ökat från 

48% till 53% beror dels på att fler privata enheter etablerats och dels på att en del offentliga 

enheter har ombildats.
158

 I Stockholm utgör således de privata aktörerna nu mer än hälften av 

marknadens totala aktörer inom primärvården. 

 

Tabell 4, marknadsandelar (i andel vårdenheter)
 159

  

Marknadsandelar 

 
Landstingsdrivna Privata Totalt 

2007 52% 48% 100% 

2008 47% 53% 100% 
  

 

6.3 Sammanfattning av kapitlet 

Lärdomarna från Stockholms läns landsting blir främst att det är möjligt att lägga ner 

offentliga enheter när en vårdvalsmodell används. Vi ser även, i likhet med i Halland, att det i 

en vårdvalsmodell är de privata aktörerna som ökar sina andelar av marknaden. Vi kan även 

konstatera att inträdesbarriärerna för nya potentiella etablerare tycks vara höga då vi inte sett 

några nya aktörer etablera sig. Enligt Porters teori om inträdesbarriärer visar detta på en 

bidragande orsak till försämrad möjlighet till rivalitet och fungerande konkurrens på 

marknaden. 
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7. Diskussion 
 __________________________________________________________________________________  

Under uppsatsens gång har tankar väckts, vilka vi passar på att diskutera och resonera kring 

här. Kapitlet syftar till att skapa ytterligare en dimension till analysen av det empiriska 

materialet. Genom diskussionen vill vi synliggöra aspekter som vi anser spelar in för att 

implementeringen av Hälsoval Skåne ska bli så bra som möjligt. Avslutningsvis ger vi förslag 

på vidare forskning i ämnet.  

 __________________________________________________________________________________  

 

Analysen har framhävt att de inträdesbarriärer som beskrevs i teoriavsnittet kommer att 

påverka möjligheten till konkurrensneutralitet på marknaden som skapas. Frågan är huruvida 

dessa inträdesbarriärer kommer att skapa problem för att mål såsom ökad effektivitet och 

kvalitet ska uppfyllas. Är inträdesbarriärerna för höga kan det sannolikt ge konsekvenser för 

konkurrensneutraliteten på marknaden. Det går att diskutera huruvida det är möjligt för 

Region Skåne att sänka dessa inträdesbarriärer och därmed dess relevans för konkurrensen på 

marknaden. Å ena sidan är en sänkning av inträdesbarriärerna högst relevant för att 

konkurrensen ska fungera. Vi menar att detta är grundläggande för att nya aktörer ska kunna 

ta sig in på marknaden och skapa den konkurrensen som Region Skåne eftersträvar med 

modellen. Om inte detta lyckas, kommer vi sannolikt att få se en marknad med ett fåtal stora 

aktörer. Å andra sidan finns det ett flertal svårigheter med att sänka vissa inträdesbarriärer. 

Det skulle kunna bli lättare för exempelvis oseriösa vårdgivare att ta sig in på marknaden om 

inträdesbarriären gällande statliga restriktioner sänktes. Vidare skulle en sänkning av kraven i 

basuppdraget kunna äventyra kvaliteten på vården. Det är av högsta prioritet att de enheter 

som finns uppfyller de kvalitetskrav som ställs. Kanske måste därför vissa av de barriärer som 

finns kvarstå, medan andra måste sänkas.  

 

Vi kan se hur organisatoriska skillnader kan skapa snedvridningar i konkurrensen. 

Uppenbarligen konkurrerar inte de privata aktörerna på lika villkor som de offentliga 

aktörerna. Det finns inga klara svar ännu, men allt tyder på att förlusttyngda offentliga enheter 

kommer att finnas kvar tills det att ett bättre alternativ finns. Region Skåne kan inte lägga ner 

olönsamma vårdenheter på platser där inget annat alternativ till vård finns. Sålunda tvingas de 

att fortsätta driva olönsamma enheter. Vi förstår att det politiskt kan vara svårt, om ens 

möjligt, att lägga ner olönsamma offentliga vårdenheter i områden där det inte finns några 
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alternativ och där ett fåtal invånare inte har någon annan valmöjlighet. Region Skåne har 

skyldighet enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) att erbjuda likvärdig vård till Skånes alla 

invånare, oavsett var de är bosatta. Detta åtagande medför att Region Skåne kan tvingas 

subventionera en del enheter, vilket innebär att konkurrensneutralitet inte alltid kan 

garanteras. Detta illustrerar en svårighet med den marknad vi valt att studera. Det 

övergripande ansvaret för att vården som erbjuds är likvärdig gör att situationen blir komplex 

för Region Skåne. Kraven om konkurrensneutralitet kan inte uppnås och styrning genom 

tillgång och efterfrågan och enbart ekonomiska faktorer blir på den här marknaden 

underordnat. I den här uppsatsen har vi valt att beskriva hinder för konkurrensneutralitet 

utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Vi förstår att alla de hinder vi redogjort för inte kan 

förebyggas i realiteten, på grund av marknadens särskilda karaktär och förutsättningar. Vi 

menar däremot att användning av valfrihetsmodeller är rätt väg att gå och ett steg i rätt 

riktning för primärvården i såväl Skåne som i övriga landet.  

 

Syftet med hälsovalet är bland annat en ökad tillgänglighet och kvalitet i vården, men vid 

upphandling enligt LOU måste det mest ekonomiskt fördelaktiga eller det billigaste anbudet 

väljas. Hur ska då god kvalitet kunna uppnås? Vi diskuterade ovan vikten av att patienterna 

prioriteras, men hur kan då priset tillåtas att styra vid upphandling av vårdtjänster? Vi menar 

att tillämpningen av LOU inte är förenlig med de krav som ställs i LOV. Vi anser att vi i 

denna uppsats visat att om LOU ska tillämpas parallellt med LOV kommer hälsovalets 

genomslagskraft att minska. Trots detta är vi medvetna om att det är svårt att genomföra 

lagändringar. 

 

I en valfrihetsmodell har medbogarna stor makt, då det är de som genom sina val avgör vilka 

aktörer som ska finnas på marknaden. Det är därmed av vikt att alla berörda medborgare får 

likvärdig information, för att de ska kunna fatta så rationella beslut som möjligt. Här kan det 

ligga en svårighet i att individer kan ha svårt att ta till sig alternativ samt att bedöma de 

valmöjligheter som finns, något som måste minimeras om konkurrensneutralitet ska bli 

möjlig. 

 

En rapport av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), en så kallad 

öppen jämförelse, visar på lågt förtroende för primärvården i Skåne. Endast 52 procent har 

stort eller mycket stort förtroende för den skånska primärvården, vilket är näst lägst i 
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landet.
160

 Vi tror att det låga förtroendet för primärvården kan försvåra implementeringen av 

den nya modellen för hälsoval. Efter Husläkarreformen 1994 och Familjeläkarreformerna 

2002 och 2006 är dessutom risken stor för reformtrötthet bland de anställda. Det blir då extra 

viktigt med ett lyckat genomförande av hälsovalet, med en tydlig kommunikation av 

modellen samt dess innebörd. Det låga förtroendet för primärvården i Skåne, samt en 

reformtrötthet, kan öka risken för att antalet personer som gör ett aktivt val av vårdenhet 

minskar. Därför menar vi att om Region Skåne satsar på att öka förtroendet hos medborgarna 

borde det i sin tur leda till att en större del av medborgarna gör ett aktivt hälsoval. 20 procent 

av invånarna i Skåne förväntas inte göra ett aktivt hälsoval och därmed bli passivt listade.
161
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8. Slutsatser 
 ___________________________________________________________________________  

I detta kapitel avser vi att sammanfatta huvudinnehållet av analysen samt besvara uppsatsens 

frågeställning. Vi kommer att redogöra för våra slutsatser och presentera de hinder vi ser för 

att uppnå konkurrensneutralitet samt ge förslag på åtgärder för att öka 

konkurrensneutraliteten på marknaden. 

 ___________________________________________________________________________  

 

Ett av målen med införandet av valfrihetsmodellen Hälsoval Skåne är att skapa konkurrens på 

marknaden för primärvård och därmed även nå en ökad effektivitet samt kvalitet av vården. 

Region Skåne vill med modellen som utgångspunkt skapa konkurrensneutralitet på 

marknaden för all offentligt finansierad primärvård i Skåne. Vi har dock kommit fram till 

några faktorer som vi anser förhindrar konkurrensneutralitet på marknaden, vilka vi redovisar 

nedan. 

 

Genom analysering av insamlad empiri, med stöd i Porters teori om inträdesbarriärer, är 

resultatet att inträdesbarriärerna är för höga för att vi ska kunna säga att konkurrensneutralitet 

är möjligt. Det har även mynnat ut i slutsatsen att vi troligtvis inte kommer se några helt nya 

aktörer etablera sig efter det att Hälsovalet träder i kraft den 1 maj 2009. Vi menar snarare att 

befintliga aktörer kommer att öka sina marknadsandelar genom uppköp av mindre aktörer. Vi 

ser en möjlighet till fler enheter på marknaden, men menar att de etableras av redan befintliga 

aktörer. Vi kan även finna stöd i det empiriska material där vi undersökt utfallen av vårdval i 

Hallands landsting och Stockholms läns landsting. På dessa platser har inte några helt nya 

aktörer etablerat sig. Marknaden kommer troligtvis på några års sikt att betecknas av 

oligopolistisk konkurrens, där ett fåtal men stora aktörer konkurrerar på marknaden. Detta 

innebär att modellen, i motsats till dess syfte, försvårar nyetableringar och att därmed 

försvåras även valfriheten för invånarna. För att valfrihet ska finnas för befolkningen krävs 

det valmöjligheter. En mångfald av aktörer är en grundförutsättning för att modellen ska 

fungera då den bygger på val, som utan valmöjligheter naturligt nog inte blir möjliga. Vi ser 

det inte som möjligt att uppnå konkurrensneutralitet när antalet aktörer är för få. Vi vill 

således poängtera att konkurrensneutralitet och valfrihet inte infinner sig automatiskt när en 

valfrihetsmodell, i detta fall Hälsoval Skåne, används. Dock menar vi att viss konkurrens 

kommer att skapas mellan de redan befintliga aktörerna. 
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Eftersom Region Skåne kontrollerar marknaden anser vi att en helt fri etablering inte är 

möjlig för privata vårdgivare, så som modellen är utformad. Det är svårt att etablera en enhet i 

områden där det redan finns ett antal befintliga aktörer. Samtidigt är det i dessa områden 

viktigt att få konkurrensen att fungera, så att befintliga aktörer tvingas förbättra sina 

vårderbjudanden. Etableringarna måste således underlättas i så stor utsträckning som möjligt 

för att konkurrensen ska förbättras. En alltför stor etableringskontroll från Region Skåne utgör 

ett etableringshinder, vilket därmed gör det än svårare att uppnå konkurrensneutralitet. 

 

Offentliga och privata aktörer kommer att konkurrera på så olika villkor att inte heller i detta 

avseende kommer konkurrensneutralitet att uppnås. De offentliga enheterna är betydligt mer 

reglerade och lyder under lagar såsom HSL och LOU samt offentlighetsprincipen. Region 

Skånes skyldighet att erbjuda samma möjligheter till vård åt alla invånare är ett sådant 

exempel. Region Skåne måste med andra ord styra tillgången på vård om inget rimligt 

alternativ finns för en grupp medborgare, vilket vi anser strider mot vår uppfattning av 

begreppet konkurrensneutralitet. Att endast de offentliga enheterna måste begära anbud när de 

vill samverka med privata aktörer är ett annat exempel. Att enbart löner från de offentliga 

verksamheterna är öppet för offentlig insyn är ett tredje exempel. Lönerna blir ett viktigt 

verktyg i konkurrensen för de privata aktörerna, men inte för de offentliga. De privata 

organisationerna är överlag plattare och beslutfattandet är mer decentraliserat, vilket gör deras 

beslutsprocesser snabbare och effektivare. 

 

Vi har kunnat identifiera två konflikter, där lag står mot lag, vilket begränsar möjligheten till 

konkurrensneutralitet. Det är dels en konflikt mellan HSL och LOV och dels en mellan LOU 

och LOV.  

 

Våra förslag för att öka konkurrensneutraliteten blir därmed; 

- Inträdesbarriärerna som hindrar nya etablerare att ta sig in på marknaden måste ses över. Om 

Region Skåne vill ha en marknad där konkurrens skapar större möjligheter för effektivitet och 

kvalitet, måste nya etablerare få större möjlighet att ta sig in på marknaden. 

 

- Offentliga vårdcentraler, som år efter år redovisar förlustresultat, bör läggas ner. Att Region 

Skåne ses som ett enda stort företag, där pengar kan flyttas från lönsamma till olönsamma 

enheter är inte rimligt då de utgör en mycket stor del av marknaden. Denna dominerande 
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ställning gör att konkurrensneutraliteten försvåras och möjligheten för att tillgång och 

efterfrågan ska råda sätts ur spel.  

 

- Trovärdigheten i modellen skulle öka om Region Skåne åläggs restriktioner utifrån sin 

dominerande ställning. Detta för att privata aktörer ska känna sig trygga och förstå att 

ekonomisk subventionering inte ges till offentliga enheter i större utsträckning än till de 

privata.  

 

- En annan viktig aspekt för att nå konkurrensneutralitet är att medborgarna tar till sig 

hälsovalsreformen och gör ett aktivt val. Då är det givetvis en förutsättning att det finns ett 

antal enheter att välja mellan. Det är även viktigt att de patienter som vill göra ett val, eller 

omval, har tillgång till den information som behövs för att fatta ett rationellt beslut. Olika 

människor har olika behov i vården och därför blir det viktigt att alla får relevant information 

för att hitta den vårdenhet som passar individen bäst.  

 

- LOU begränsar de offentliga enheternas möjligheter till samverkan, varför vi anser att lagen 

inte bör gälla inom ramen för LOV. Vi föreslår att endast LOV ska gälla vid tillämpning av 

valfrihetsmodeller för att nå en ökad effektivitet samt kvalitet. Genom detta tror vi att 

möjligheten för konkurrensneutralitet ökar.  

 

- Det är viktigt att det sker en löpande anpassning av vårdvalsmodellen. Det är i idag, innan 

modellen är införd, svårt att förutse utfallet och därför bör Region Skåne, som ansvarig för 

modellen och för finansieringen, vara beredd att vidta nödvändiga korrigeringar. 

 

8.1 Förslag till fortsatt forskning 

Det valda ämnet är nytt och relativt outforskat vilket gör att det finns flertalet inriktningar 

som vi inte har haft möjlighet att undersöka i denna uppsats. Det vore högst intressant och 

relevant att fortsätta forskningen genom att utvärdera utfallet av den valfrihetsmodell som nu 

införs i Skåne. Vår uppsats har baserats på vad som kan komma att hända när Hälsoval Skåne 

träder i kraft den 1 maj 2009. Genom en uppföljning av resultatet kan vi utvärdera relevansen 

av de slutsatser som vi presenterat i den här uppsatsen.  
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8.2 Vårt bidrag 

Vi hoppas att med denna uppsats ge vägledning för andra landsting än Region Skåne. Genom 

att peka på hinder i Hälsoval Skånes modell vill vi bidra till att förbereda andra landsting och 

regioner som ska införa en valfrihetsmodell inom primärvården. Vi är medvetna om att det 

finns stora skillnader mellan de olika landstingen i Sverige men tror ändå att slutsatserna kan 

vara tillämpliga i stor utsträckning.  
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Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. (SFS 2005:590)  

 

Lag om offentlig upphandling (SFS 2007:1091) 
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2008. 

 

Rapport; Vårdval Stockholm 2008, första kartläggningen, Hälso- och sjukvårdsnämndens 

förvaltning, juni 2008.  

 

SOU 2007:37, Vård och omsorg – möjligheter och hinder, betänkande från Delegantionen för 

mångfald inom vård och omsorg. 

 

SOU 2008:37, Vårdval i Sverige – Delbetänkande av Utredningen om patientens rätt. 

 

Vårdval Skåne, Utredningsgruppens förslag till styr- och ersättningsmodell, Augusti 2008:15 

Proposition 2008/09:29, Lag om valfrihetssystem. 

 

Elektroniska källor  

Konkurrensverket: 

www.konkurrensverket.se 

 

Regeringen: 

www.regeringen.se 

 

Sveriges Kommuner och Landsting: 

www.skl.se 

 

 

Intervjuer 

Guldager, Bengt – Jurist, Region Skåne, 081218. 

 

Lindström, Harald – Ekonomidirektör, Region Skåne, 081222. 

 

Lindvall, Staffan - Projektledare, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), avdelningen för 

Ekonomi och styrning, 081202. 

 

Nordqvist Falk, Carina - Chef för Hälsoval Skåne, 081118. 

 

Stålberg, Benny – Primärvårdschef, Region Skåne, 081211. 

 

Svensson, Pål – Ägare NOVA-klinikerna, 081127. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor - Carina Nordqvist Falk 081118 

 

- Vilken är din ställning? Oberoende? 

 

Modellen 

- Hur kommer modellen att se ut? 

- Hur ersätts aktörerna? 

- Vilka ackrediteringskrav finns? 

- Vem får etablera en enhet? 

 

Konkurrens 

- Tror du att många nya aktörer kommer att försöka etablera sig på den nya marknaden? 

- Tror du att vi kommer att få se nya former av primärvård? 

- öppettider, samarbete, inte bara allmänläkare etc. 

- Kommer konkurrensneutralitet att uppnås?  

- Vad är modellens förutsättningar för det? 

- Ser du att det finns några risker med modellen? 

 

Trögrörlighet 

-  Hur ska vi få folk att byta vårdenhet och att aktivt välja? Är man kvar i invanda mönster? 

- Value migration – kommer värdet att flyttas? 

- Tror du att det är realistiskt med hänsyn till ”survival of the fittest”? Bra blir bättre och dåliga 

blir sämre? 

- Kommer man låta vårdcentraler att läggas ner? Kvar i invanda mönster? 

- Konkurrerar aktörerna på lika villkor? 

 

- Har du något förslag på vidare intervjuer? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor – Pål Svensson 081127  

 

- Vilka fördelar/nackdelar ser du att offentliga respektive privata aktörer får när modellen 

införs?  

- Vilka fördelar/nackdelar anser du att privata aktörer har i den nya konkurrenssituationen? (ex. 

konkurrensen om arbetskraften) 

- Ser du några problem/svårigheter med att implementera modellen (stor organisation, 

information osv.)? 

- Ser du att det finns några inträdesbarriärer nu när du ska etablera en ny enhet? 

- Är barriärerna större för helt nya aktörer (än redan etablerade)? 

- Är barriärerna annorlunda för privata/offentliga? 

- Ser du Region Skånes etableringskontroll som ett hinder för nya etablerare/privata aktörer? 

Något som gynnar Region Skåne i konkurrensen? 

- Vilken vikt ser du att aktiva val av patienterna har? (om ej aktiva val listas de automatiskt, 

fördel eller nackdel för privata aktörer?) 

- Anser du att patienterna har tillräcklig information för att kunna göra rationella val? 

- Hur tror du att barriärerna för att välja kan sänkas (minst 20% beräknas att inte göra aktiva 

val, vilket modellen bygger på)? 

-  Ser du att det innebär något problem/hinder/svårighet för dig som privat aktör, med att 

Region Skåne har två roller (som finansiär/skapar marknaden och aktör/producent)? 

-  Finns det en risk för att dessa roller kan vara oförenliga när konkurrensneutralitet är ett mål? 

-  Ser du en risk för att Region Skåne utnyttjar sin dominerande ställning? (de skapar(finansierar 

marknaden och ackrediterar aktörerna) 

- Ser du en risk för att offentliga enheter inte kommer att läggas ner, när de inte lyckas uppnå 

kraven? (räddas eftersom det ex. är förenat med kostnader + krävs politiska beslut)  

- Vilka krav ställer du, som privat aktör, på Region Skåne som skapar marknaden? 

- Vad tror du krävs av Region Skåne för att konkurrensneutralitet ska upprätthållas på 

marknaden på lång sikt? (några förutsättningar som måste vara uppfyllda? Något som måste 

ändras i modellen) 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor – Benny Stålberg 081211 

 

- Vilka fördelar/nackdelar ser du att offentliga respektive privata aktörer får när modellen 

införs?  

- Vilka fördelar/nackdelar anser du att offentliga aktörer har i den nya konkurrenssituationen? 

(ex. konkurrensen om arbetskraften) 

- Ser du att det finns några inträdesbarriärer för nya offentliga enheter? Kommer vi se nya 

offentliga enheter? 

- Är barriärerna större för helt nya aktörer (än redan etablerade)? 

- Är barriärerna annorlunda för privata/offentliga? 

- Ser du Region Skånes etableringskontroll som ett hinder för nya etableringar? Något som 

gynnar Region Skåne i konkurrensen? 

- När en offentlig enhet vill samarbeta med en privat måste det upphandlas enligt LOU, ser du 

detta som ett hinder för konkurrensneutraliteten på marknaden? 

- Vilken vikt ser du att aktiva val av patienterna har? (om ej aktiva val listas de automatiskt, 

fördel eller nackdel för offentliga aktörer?) 

- Anser du att patienterna har tillräcklig information för att kunna göra rationella val? 

- Hur tror du att barriärerna för att välja kan sänkas (minst 20% beräknas att inte göra aktiva 

val, vilket modellen bygger på)? 

-  Ser du att det innebär något problem/hinder/svårighet med att Region Skåne har två roller 

(som finansiär/skapar marknaden och aktör/producent)? 

-  Finns det en risk för att dessa roller kan vara oförenliga när konkurrensneutralitet är ett mål? 

-  Ser du en risk för att Region Skåne utnyttjar sin dominerande ställning? (de skapar/finansierar 

marknaden och ackrediterar aktörerna) 

- Ser du en risk för att offentliga enheter inte kommer att läggas ner, när de inte lyckas uppnå 

kraven? (räddas eftersom det ex. är förenat med kostnader + krävs politiska beslut)  

- Vilka krav ställer du på Region Skånes andra roll (som skapar marknaden)? 

- Vad tror du krävs av Region Skåne för att konkurrensneutralitet ska upprätthållas på 

marknaden på lång sikt? (några förutsättningar som måste vara uppfyllda? Något som måste 

ändras i modellen) 
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Bilaga 4 

Intervjufrågor – Harald Lindström 081222 

 

- Vilka fördelar/nackdelar ser du att offentliga respektive privata aktörer får när modellen 

införs?  

- Vilka fördelar/nackdelar anser du att offentliga aktörer har i den nya konkurrenssituationen? 

- Ser du några problem/svårigheter med att implementera modellen (stor organisation, 

information osv.)? 

-  Ser du att det innebär något problem/hinder/svårighet med att Region Skåne har två roller 

(som finansiär/skapar marknaden och aktör/producent)? 

-  Finns det en risk för att dessa roller kan vara oförenliga när konkurrensneutralitet är ett mål? 

- Vad tror du krävs av Region Skåne för att konkurrensneutralitet ska upprätthållas på 

marknaden på lång sikt? (några förutsättningar som måste vara uppfyllda? Något som måste 

ändras i modellen) 

- Finns det en risk för att offentliga enheter inte kommer att läggas ner, när de inte lyckas uppnå 

kraven? (räddas eftersom det ex. är förenat med kostnader + krävs politiska beslut)  
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Bilaga 5 

Intervjufrågor – Staffan Lindvall och Bengt Guldager 

 

Staffan Lindvall 081202 

- Vad anser du är den största inträdesbarriären i den modell för hälsoval som införs i Skåne? 

 

Bengt Guldager 081218 

- Vi har förstått att det är Lagen om Valfrihetssystem (LOV) som ska gälla när 

valfrihetsmodeller används. Men vi har uppmärksammat att det verkar som att offentliga 

aktörer som vill samarbeta med privata måste göra detta genom upphandling enligt LOU, 

stämmer detta? Eller ska LOV helt ersätta LOU vid sådana kundvals-/valfrihetsmodeller? 


