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SAMMANFATTNING 

Den ökade privatiseringen i samhället har lett till en lagförändring inom primärvården. Lagen 

om Valfrihetssystem har öppnat upp för nya vårdgivare på primärvårdsmarknaden. Den här 

fallstudien har undersökt vilka olika institutionella förutsättningar landstingsdrivna och 

privata vårdgivare har och hur det påverkar dem i utformningen av deras affärsmodeller. 

Studien har till syfte att undersöka vilka olika resurser de olika vårdgivarna lägger fokus på i 

och med dessa olika förutsättningar. Empirin har primärt samlats in genom intervjuer med 

utvalda vårdgivare på både den landstingsdrivna och privata sidan i primärvården i 

Norrbotten. De landstingsdrivna och privata vårdgivarnas olika förutsättningar utmynnar även 

i att dessa lägger tyngdpunkten på olika resurser i respektive verksamhet. En tydlig distinktion 

kan ses när de privata vårdgivarna trycker mer på ett hälso- och helhetsperspektiv och de 

landstingsdrivna vårdgivarna lyfter kontinuitet och den långa relationen de har med kunderna, 

samtidigt som de försöker anpassa sin verksamhet mot ett större kundfokus.  Resultatet visar 

vidare att eftersom marknaden förändras så tyder det på att de tidigare vårdgivarna på 

marknaden förändrar sig efter de nya förutsättningarna som en konkurrenssituation medför. 

Detta indikerar på att de landstingsdrivnas och de privatas affärsmodeller kommer att likna 

varandra mer och mer till dess att en ”optimal” affärsmodell utvecklas för de olika typerna av 

vårdgivare efter deras individuella förutsättningar.  

Nyckelord: LOV, affärsmodell, resurser, institutionella faktorer, hälsa, primärvård, 

konkurrensfördelar 

 

  



ABSTRACT 

The increasing privatization of society has lead to a new bill that has passed, that concerns 

primary health care. The new law (LOV) gives consumers the opportunity to choose their own 

health care provider and thereby letting private enterprises to the market. This case study has 

researched which institutionalized conditions that effect public and private health care 

providers in their development of a business model. The purpose of the study is to determine 

what kind of resources that is in the focal point for the different kind of health care providers, 

considering their different prerequisites. The primary empiricism has been acquired by 

interviews with selected members of both public and private health care providers in the 

county of Norrbotten in Sweden. The study will also conclude that the different 

institutionalized prerequisites have lead to different opportunities. A clear distinction can be 

seen in the private health care providers focus on health and an all inclusive package in their 

approach and the public health care providers focuses more on continuity and the fact that 

they have a long standing relation with the customer. The public provider is also trying to play 

“catch-up” with their private competitors, when they are shifting to a more customer 

orientated approach. This study will also show that with the changes that occur on the market, 

the old participants will be forced reevaluate their strategy to remain competitive. This will in 

turn drive the public and private health care providers business models to resemble each 

other’s more and more as the market matures, within their specific prerequisites. 

Key words: LOV, business model, resources, institutionalized conditions, health, primary 

health care, competitive advantages 

  



  



BEGREPPSFÖRKLARINGAR 

 
ABL = Aktiebolagslag 

 

ACG = Adjusted Clinical Group 

 

CNI = Care Need Index 

 

FaR = Fysisk aktivitet på recept 

 

HSL = Hälso- och sjukvårdslag 

 

Kapitering = Vårdcentral får en viss ersättning per patient som är listad, vanligtvis viktad med 

hänsyn till ålder, socioekonomisk situation och diagnos (ne.se, 2012). 

 

Listning = En patient blir listad på den vårdcentral som denne väljer till sin fasta vårdcentral. 

För personer som avstår att aktivt lista sig, så tillämpas ”passiv” listning (ne.se, 2012) 

 

LOU = Lag om Offentlig Upphandling 

 

LOV = Lagen om Valfrihetssystem 

 

NLL = Norrbottens Läns Landsting 

 

NPM = New Public Management 

 

Primärvård = Den första instansen inom hälso- och sjukvård som inte kräver sjukhusens 

kompetens och resurser eller annan särskild kompetens (ne.se, 2012) 

 

SKL = Sveriges Kommuner och Landsting 

 

Vårdpeng = En ersättning som vårdgivarna får för varje patient, vilket i dagsläget är uträknat 

efter dennes ålder och CNI. 
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1. INTRODUKTION 

 

Inledningsvis beskrivs ämnesvalet för studien som handlar om vårdgivarna inom 

primärvården och den nya situation som nyligen uppkommit och öppnat för privata 

vårdgivare att etablera sig, i och med införandet av lagen om valfrihetssystem (LOV). En 

diskussion kring privatiseringstrenden utförs samt vilka skillnader som finns mellan privata 

och offentliga vårdgivare. Tidigare studier från WHO tas upp och beskriver hur det ser ut i 

världen idag. Problemdiskussionen utmynnar i syftet för uppsatsen och avslutningsvis 

beskrivs dispositionen.  

 

1.1 Bakgrund 

 

Under en verksamhetsförlagd utbildning påtalades olika problem som uppkommit i 

primärvården i och med att den nyligen blivit öppen för privata vårdgivare att etablera sig. 

Efter ett möte med personer inom landstinget uppkom olika förslag på vinklingar av denna 

uppsats, av vilket ett konkurrensperspektiv utifrån primärvården föll sig mest intressant. Det 

är en ny situation vilket gör att vårdgivare på marknaden anpassar sina resurser utifrån dess 

olika förutsättningar. Få har skrivit kring detta ämne på ett nationellt plan, vilket gjorde det 

mer intressant att utforska detta område. Studien kommer identifiera de skillnader som finns 

mellan privata samt offentliga vårdgivare på marknaden och fokusera på de resurser som är 

väsentliga samt de institutionella skillnader som påverkar vårdgivarna. 

1.2 Från privatiseringstrend till vårdval 

 

Privata och offentliga organisationer har likheter, men även sådant som skiljer dem åt. 

Offentliga organisationer lägger sitt huvudfokus på sådant som hög löne- och 

sysselsättningspolitik i specifika företag, sektorer och liknande, samt att de omfördelar 

resurser som gynnar sina intressegrupper. Privata organisationer driver verksamheten främst 

för att maximera sin vinst. Vinst är en del av den sociala välfärden i samhället och företaget i 

sin tur kan vara med och påverka välfärden i samhället i form av att ge ut en god vård. I en 

konkurrensmarknad är förutsättningarna olika för privata och offentliga organisationer. De 

privata ser sig ha mer fördelar i och med att offentliga organisationer oftast har förutbestämda 

agendor som de följer, vilket de privata inte har i samma utsträckning (Vickers & Yarrow, 

1991). Vickers och Yarrow (1991) tar vidare upp olika typer av privatisering varav en är att 

lägga ut offentligt finansierade verksamheter på tjänstekontrakt eller franchiseavtal, som då 

uppstår med en privat organisation. Att lägga ut till kontrakt innebär främjande för konkurrens 

och att driften av verksamheten flyttas ut från den offentliga sektorn till den privata sektorn 

(Vickers & Yarrow, 1991). 

Argumenten som förespråkare för privatisering och konkurrensutsättning vanligtvis tar upp är 

förväntningen om en ökad effektivitet, bättre kvalitet, bättre tillgänglighet och minskad 

byråkrati. Motståndarna brukar hävda det motsatta, att privatiseringen kommer medföra högre 

kostnader och sämre service, eftersom huvudsyftet i en privat verksamhet är att generera 
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vinst. Le Grand (2007) argumenterar att en privatisering av offentliga sektorer inte per 

automatik ger en högre effektivitet och förbättrad kvalitet. Han tar upp exempel på tidigare 

studier från England och menar på att det kan vara svårt för politiker att ta beslut att lägga ner 

olönsamma anläggningar om den publika opinionen är emot det. Det kan då leda till att de 

kostnadsminskningar och servicenivåökningar som till en början infann sig på grund av 

privatiseringen, kan dock gå tillbaka till ursprungsläget eller till en ännu sämre 

samhällsekonomisk nivå (Le Grand, 2007). 

Det begrepp som används för att beskriva dessa förändringar är New Public Management 

(NPM). NPM-rörelsen tenderar att se alternativa institutioner som förebilder och “lånar” en 

mängd idéer från näringslivet för att styra sina organisationer. Ett av de bästa exemplen som 

har fått stort genomslag är att många offentliga organisationer väljer att se och kalla sin 

omgivning för kunder. En annan vanlig influens som offentliga organisationer har fått från 

den offentliga sektorn är att använda sig av målstyrning (Almqvist 2006). I Sverige har 

diskussonen sett liknande ut och samma argument har förts inom vårdaspekten. De privata 

vårdgivarna och de borgerliga politikerna argumenterade för att de privata vårdgivarna hade 

lägre kostnader och bättre produktivitet. Under senare tid har även den förmodade bättre 

servicen samt innovationsförmågan lyfts fram som argument. Motargumenten som 

uppkommit under 1990- och 2000-talet säger däremot att en rättvis fördelning efter vårdbehov 

är svårare att uppnå i och med att de privata vårdgivarna är vinstdrivande. Denna debatt har 

handlat om hur prioriteringen ligger mellan hälso- och sjukvårdens olika mål (Anell, 2011).  

Samhället är präglat av olika institutioner i form av normer och värderingar, förändringar och 

regleringar; som påverkar hela samhällets struktur bland annat i hur vi agerar. Institutionell 

teori tar upp olika institutionella ismorfismer som ligger till grund för de förändringar sker på 

marknaden (DiMaggio & Powell, 1983) samt tre pelare som ligger till grund för samhällets 

utformning; reglerande, normativ samt kultur-kognitiv (Scott, 2001). Ett exempel på en 

reglerande pelare är lagar och regler som rör samhället. Lag om Valfrihetssystem (SFS 

2008:962) trädde i kraft i januari 2009 och blev då obligatorisk för samtliga landsting och 

regioner, som då måste konkurrenspröva sin verksamhet inom vården och tillhandahålla ett 

valfrihetssystem enligt LOV i primärvården. Det öppnade då upp för privata vårdgivare att 

etablera sig. Problem har dock uppkommit kring detta, bland annat har kommuner och 

landsting fått kritik för hur de hanterar konkurrenssituationen (Konkurrensverket, 2012). Det 

har nu uppstått en relation mellan vårdgivare på marknaden samt den nybildade offentliga 

uppdragsgivaren som tillhandahåller uppdraget primärvård. Det speglas i en principal- 

agentrelation, där vårdgivarna förbinder sig att utföra en service i form av vård och den 

offentliga uppdragsgivaren är den som definierar uppdraget och har till uppgift att se till att 

vårdgivarna utför sitt uppdrag på ett tillfredställande sätt (Jensen & Meckling, 1976).   

WHO gjorde ytterligare en rapport 2008 som då omfattade just specifikt primärvården i 

världen. Omorganisationer och reformer har gjorts för att bli mer lyhörda för samhället och 

människors behov samt förväntningar. Även för att skapa ett friskare samhälle genom 

hälsoförebyggande åtgärder i form av offentlig hygien och förebyggande av en viss sjukdom 

eller hälsofrämjande åtgärder. Primärvård handlar om mer än att korta ner väntetider, ha 
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längre öppettider eller ha trevlig personal. Fokus flyttas från sjukdom och behandling, till 

hälsa och förebyggande arbete för att skapa bättre och mer hållbar hälsovård. Vidare 

fokuseras det mer på att skapa bra relationer med patienterna och personlig hjälp; till skillnad 

från en relation vid det enskilda sjukdomstillfället och endast hjälp med den aktuella 

sjukdomen. Fokus sätts mer på helheten, än på enstaka delar (WHO, 2008). 

Resursbaserad teori framhäver att det gäller att skapa resurser som är specifika för ett företag 

och lyfta fram det i sin konkurrensstrategi. En resurs som är sällsynt och värdefull är svår att 

kopiera av andra och kommer generera ekonomiska fördelar i framtiden (Olalla, 1999). 

Shafer, Smith och Linder (2005) menar att även om ett företag har ett bra strategiskt alternativ 

så innebär det inte någon garanti för ett företags framgång. En affärsmodell kan vara ett 

effektivt verktyg för att analysera, implementera och vidarebefordra strategiska val inom 

organisationen. Intresset och diskussionerna kring affärsmodeller har mångdubblats sedan 

mitten av 1990-talet, idag finns ingen allmänt vedertagen definition av hur en affärsmodell ser 

se ut (Shafer et al, 2005). Denna studie kommer bygga på Osterwalder, Pigneur och Tuccis 

(2005) framtagna affärsmodell som bygger på olika komponenter. Förändringar på marknaden 

gör att vårdgivarna inom primärvården nu anpassar sig efter den nya situationen. 

Konkurrensverket (2012) har gjort en rapport kring hur vårdvalet har förankrats i Sverige. I 

rapporten framkommer det att vårdcentralerna konkurrerar med sådant som patienterna ser 

och upplever; exempelvis genom bemötandet, tillgänglighet, kompetens och ”det lilla extra”. 

En annan aspekt som framkommer i rapporten är att vårdvalet har lett till en 

kvalitetskonkurrens, vilket innebär att kvalitén som patienter upplever är högre i sådana 

områden som fått fler nyetableringar. Det är då inte bara de privata som håller högre kvalitet, 

utan även offentliga vårdcentraler, vilket kan förklaras i att konkurrensen har ökats. Den 

ovanstående problemdiskussionen utmynnar slutligen i uppsatsens syfte. 

1.3 Syfte 

 

Huvudsyftet med föreliggande uppsats är att skapa förståelse för landstingsdrivna och privata 

vårdgivares olika förutsättningar på primärvårdsmarknaden. Studien fokuserar därmed på 

följande:  

 Beskriva relationen mellan den offentliga uppdragsgivaren samt de landstingsdrivna 

och privata vårdgivarna. 

 Identifiera affärsmodeller för landstingsdrivna och privata vårdgivare. För att sedan 

jämföra dessa affärsmodeller och skapa förståelse för skillnaderna. 

 Identifiera vilka värdeskapande aktiviteter och resurser vårdgivarna lägger sin 

tyngdpunkt på. 

 Skapa förståelse för hur vårdgivarnas förutsättningar påverkar konkurrensen på 

marknaden.  
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1.4 Disposition 
 

Uppsatsens disposition presenteras i figur 1.

 
Figur 1: Uppsatsens dispostion 

 Kapitel 1: Inledningsvis beskrivs bakgrunden kring privatiseringstrenden med dess 

konsekvenser. En problemdiskussion diskuteras och mynnar ut i syftet för uppsatsen. 

Dispositionen för uppsatsen läggs fram. 

 Kapitel 2: Metod beskriver hur studien har genomförts i form av intervjuer samt vilka 

metodval som ligger till grund för studien. 

 Kapitel 3: Referensramen som studien stödjer på byggs upp. New Public 

Management och affärsmodeller beskrivs och teorier som institutionell teori och 

resursbaserad teori lägger grunden för studien. 

 Kapitel 4: Här redovisas det insamlade materialet i form av konkurrensverkets 

rapport, intervjuer med den offentliga uppdragsgivaren samt aktörerna på 

primärvårdsmarknaden. Avslutningsvis redovisas en Nvivoanalys. 

 Kapitel 5: Detta avsnitt är en empirinära analys i enlighet med Osterwalder et al’s 

(2005) affärsmodell. Studiens resultat sammanställs och redovisas i två 

affärsmodeller; landstingsdrivnas och privatas. 

 Kapitel 6: Referensramen och studiens resultat vävs ihop och en analys växer fram. 

Huvudsakligen identifieras skillnaderna i de landstingsdrivna samt privatas 

affärsmodeller och ställs mot referensramen och skapar förståelse de institutionella 

skillnaderna. 

 Kapitel 7: Slutligen besvaras syftet i det avslutande kapitlet och förslag till framtida 

studier ges.  

Kapitel 1  

Inledning 

Kapitel 2 
Metod 

Kapitel 3 
Referensram 

Kapitel 4 
Empiri 

Kapitel 5 
Affärsmodeller 

Kapitel 6 
Analys 

Kapitel 7 
Slutsatser 
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2. METOD 

 

För att skapa förståelse för vårdgivarnas olika förutsättningar och identifiera deras 

affärsmodeller så utfördes intervjuer med landstingsdrivna samt privata vårdgivare. I 

metodkapitlet redogörs hur insamlingen av studiens resultat har gått tillväga samt hur urvalet 

av vårdgivare har gjorts. Det analytiska synsättet har använts som utgångspunkt för 

uppsatsen. Avslutningsvis diskuteras de metodproblem uppstått i och med datainsamlingen. 

 

2.1 Metodsynsätt 

 

Introduktionen lyfter en aspekt som idag saknas när det gäller att påvisa vad för slags 

förutsättningar som finns idag hos vårdgivarna på primärvårdsmarknaden samt vilka 

värdeskapande aktiviteter och resurser de lägger tyngdpunkt på. Uppsatsen antar en induktiv 

ansats eftersom den skapar en förståelse för hur vårdgivare på primärvårdsmarknaden agerar 

på primärvårdsmarknaden i och med de förutsättningar som finns (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2007). Det är ett relativt nytt problem som uppstått när marknaden öppnades upp 

för konkurrens i januari 2010. Uppsatsen börjar med en referensdel som ligger till grund för 

arbetet. Den bygger på referensramar som rör konkurrens, offentliga myndigheter, 

affärsmodeller, institutionell samt resursbaserad teori. Vidare bygger den på sekundärdata då 

denna främst är hämtad utifrån litteratur samt artiklar. Därefter byggs empiridelen upp utifrån 

datainsamlingen och visar vidare vilka referensdelar som behöver förstärkas. Empiridelen 

bygger delvis på sekundärdata i form av lagrum och konkurrensverkets rapport samt 

primärdata i form av intervjuer med den offentliga uppdragsgivaren samt landstingsdrivna och 

privata vårdgivare  (Saunders et al, 2007). 

Uppsatsen utgår från ett analytiskt synsätt för att skapa en djupare förståelse i hur vårdgivarna 

formar sitt arbetssätt på primärvårdsmarknaden. En verklighet i denna situation skapas med 

hjälp av objektiva och subjektiva fakta. Objektiva fakta i form av rapporter och lagrum, samt 

subjektiva fakta i form av intervjuer med berörda vårdgivare. En dialog har förts med de 

berörda vårdgivarna för att få fram de faktorer som är viktiga för att bedriva verksamheten. 

Det är viktigt att visa andras verklighet och uppfattning (Arbnor & Bjerke, 2009). Se bilaga 4 

för hur arbetsgången för uppsatsen har tagit form. 

2.2 Datainsamling 

 

Information har samlats in i form av litteraturstudier samt empiriska studier. De empiriska 

studierna baseras på vårdgivare som agerar inom Norrbottens län. Norrbottens läns landsting 

har ett antal privata vårdgivare samt landstingsdrivna vårdcentraler. Andel av köpt primärvård 

från privata vårdgivare under 2011 uppgår för NLL till 10,8 %. Det kan jämföras med 

Stockholms läns landsting som har den högsta siffran i detta urval, där siffran uppgår till 50,5 

% (anpassad från kolada.se). 

Denna uppsats bygger på en kvalitativ teknik och analys, vilket innebär att större delen av den 

empiriska data som samlas in, fås genom intervjuer (Saunders et al, 2007). Kvalitativa 
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intervjuer har skett med vårdgivarna i primärvården samt den offentliga uppdragsgivaren. I de 

kvalitativa intervjuerna har semistrukturerade intervjuer använts, vilket innebär att vi har 

utgått från formulerade teman med löst formulerade frågor som besvaras under intervjun (se 

bilaga 1 och 2) (Bryman, 1997). 

Vi genomförde även en fokusintervju. Utifrån fokusintervjuer fångas mer information och 

åsikter från de individer som är med i intervjun. Just en fokusintervju har ett klart definierat 

ämne, vilket i vårt fall var konkurrenssituationen i primärvården. Fokus låg därmed på att 

fånga den interaktiva diskussionen mellan deltagarna. Interaktionen och responsen i en 

fokusintervju skiljer sig från vanliga intervjuer eftersom fler är mer delaktiga och var och en 

har sina egna tankar och erfarenhet och kan då dela med sig av den, medan fokus hålls på ett 

specifikt ämne (Saunders et al, 2007).  

Till hjälp i litteraturstudien har vi använt oss av universitetsbibliotekets databaser; Lucia och 

Libris för att hitta relevant litteratur. För artikelsökning har vi använt oss av databaserna 

Google Scholar samt Scopus. Med hjälp av dessa har vi funnit litteratur samt artiklar med 

sökord som: offentlig sektor, konkurrens, privatisering, konkurrens i vård, vårdval, 

konkurrensutsättning, affärsmodeller. Samtliga ord söktes även på engelska. 

2.3 Urval 

 

Studien har utförts i primärvården inom Norrbotten. Fallstudie innebär empiriska 

undersökningar i form av intervjuer med vårdgivare inom primärvården. 

Undersökningsprocessen har sökt en förståelse för de skillnader som finns mellan 

landstingsdrivna och privata organisationer samt hur de skapar värden utifrån sina 

förutsättningar. Fallstudier söker främst svar på frågan “varför?” men även frågor som “vad?” 

och “hur?”. I denna uppsats har vi främst sökt svar på frågan “hur?”; hur vårdgivarna arbetar 

för att skapa värde i sin verksamhet och hur respektive affärsmodell är uppbyggd (Saunders et 

al, 2007).  

Urvalet av vårdgivare har gjorts genom att ta sådana vårdgivare, landstingsdrivna och privata, 

som är geografiskt nära till varandra eftersom de är mest utsatta för konkurrens av varandra. 

Vi valde ut respondenter från nio olika vårdgivare på marknaden; fyra landstingsdrivna och 

fem privata vårdgivare. De flesta av respondenterna för de landstingsdrivna vårdgivarna har 

varit verksamhetschefer mellan 5 och 14 år. Under de senaste drygt två åren har några blivit 

verksamhetschefer för fler än en vårdcentral. Hos de privata vårdgivarna har vi intervjuat 

verksamhetschefer eller annan ledningspersonal. Samtliga är nya i sina roller i och med att 

LOV nyligen har införts, men de flesta har arbetat även tidigare med liknande befattningar. 

Vidare har vi intervjuat personer från division primärvård samt beställarenheten på NLL som 

är den offentliga uppdragsgivaren. Sammanlagt har 12 intervjuer utförts med 14 respondenter. 

Antalet respondenter är högre än antalet utförda intervjuer eftersom vi utförde en 

fokusintervju med en av de privata vårdgivarna där flera ledningsmedlemmar deltog. 

Respondenternas roller och verksamma år i sin nuvarande position presenteras i följande 

tabell 1. 
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Tabell 1 Sammanställning över deltagande respondenter 

Landstingsdrivna vårdgivare 

Befattning: 

  

Antal verksamma år 

 

Verksamhetschef 4 st Upp till 5 år - 

(Verksamhetschef på fler än 1 

vårdcentral) 

(2 st) Över 5 år 2 st 

Annan ledningsposition 2 st Över 10 år 2 st 

Totalt 6 st   
 

Privata vårdgivare 

Befattning  

  

Antal verksamma år  

 

Verksamhetschef 4 st Upp till 5 år 7 st 

Annan ledningsposition 3 st Över 5 år - 

  Över 10 år - 

Totalt 7 st   
 

Uppdragsgivare 

Befattning  

  

Antal verksamma år  

 

Beställarchef 1 st Upp till 5 år 1 st 

Totalt 1 st   

 

Som första kontakt gjorde vi telefonsamtal till de berörda respondenterna där vi inledningsvis 

informerade om vad studien handlade om. Vi frågade därefter om de var villiga att ställa upp 

på en intervju på cirka en till två timmar. Därefter tog respondenterna ställning till detta och 

samtliga tackade ja till medverkan under samtalets gång. Tid och plats bestämdes och 

samtliga intervjuer skedde på eller i anslutning till respektive respondents arbetsplats. En 

intervju utfördes via videolänk i och med det geografiska avståndet. För att ge respondenterna 

all uppmärksamhet från oss, så tillfrågades de vid intervjuns början om det gick bra att spela 

in intervjun med en ljudinspelare, vilket gick bra för samtliga respondenter. Därefter 

transkriberades intervjun snarast för att ha samtalet i färskt minne och fånga större del av 

samtalet på bästa sätt. Vid intervjuns början informerades respondenterna i att deras svar och 

roll kommer anonymiseras i uppsatsen, med undantag för beställarchefen som var väl 

införstådd med att hans bidrag skulle anses komma från honom. Vid intervjuerna framkom 

det att vårdgivarna föredrog att kalla sina kunder för patienter, vilket det kommer benämnas 

för i empiriavsnittet. I referensdelen samt analys och slutsatser  benämns vårdgivarnas 

patienter, för kunder istället eftersom den termen används i teorier, litteratur och andra källor 

som har använts för att bygga referensrammen. 

2.4 Analys 

 

Analysen delas in i tre delar; relation och uppföljning, under ytan samt på ytan. Relation och 

uppföljning beskriver den relation som förhåller sig mellan vårdgivarna på marknaden och 

den offentliga uppdragsgivaren Under ytan är sådant som framkommit i de identifierade 

affärsmodellerna som i sin tur bygger på resultatet från empirin. Materialet som samlats in i 

intervjuerna sammanställdes och kodades genom att specificera upp frågorna samt respektive 

vårdgivare. Därefter skrevs nyckelord som uppkommit i intervjumaterialet och en mer samlad 

bild skapades för att sedan skapa affärsmodeller för landstingsdrivna och privata vårdgivare. I 
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analysen identifieras de typiska affärsmodellerna för respektive vårdgivare, vidare identifieras 

de skillnader som framkommit samt kopplas till referensramen. Analys på ytan behandlar det 

som framkommit i de beskrivningar som respektive vårdgivare har gjort på sina hemsidor. För 

att analysera dessa texter har ett analysprogram använts, Nvivo. Nvivoanalysen syftar till att 

lyfta var vårdgivarnas fokus ligger, utåt mot kunderna, vilka ord som dessa trycker extra på. I 

Nvivoanalysen har vi använt oss av en ordfrekvensanalys för att ta reda på vilka ord som 

vanligast förekommer i beskrivningen av landstingsdrivna samt privata vårdgivares hemsidor. 

Samtliga landstingsdrivna vårdgivares beskrivningar har samlats i ett dokument och 

detsamma för privata vårdgivare. Ordfrekvensanalysen har tagit ut de 25 mest frekventa orden 

med minst fyra bokstäver som finns i texterna (se bilaga 3). Denna analysdel ställs sedan mot 

det som framkommit  under ytan. I referensramens sammanfattning kommer en analysmodell 

att presenteras. 

2.5 Metodproblem 

 

För att hålla en tillförlitlig studie så behöver den ha validitet samt reliabilitet. För vår studie 

innebär validitet att vi har samlat data för att uppfylla vårt huvudsyfte; att skapa förståelse för 

landstingsdrivna och privata vårdgivares olika förutsättningar på primärvårdsmarknaden. Data 

har således samlats in genom intervjuer samt genom artiklar och litteratur. Bjereld, Demker 

och Hinnfors (2002) uttrycker det vidare på ett tekniskt sett att validitet utgör “graden av 

överensstämmelse mellan den teoretiska och den operationella definitionen” (Bjereld, Demker 

och Hinnfors, 2002). Studien skapar validitet genom att ha triangulering och studera i olika 

synvinklar. En synvinkel är intervjuerna med vårdgivarna; en annan synvinkel är 

Nvivoanalysen som visar på hur vårdgivarna framställer sig själva. I analysdelen kommer på 

ytan och under ytan att visa på denna triangulering. Vidare syftar triangulering till att skapa 

högre processvaliditet för studien (Bjereld et al, 2002). Genom att ha en stark processvalitidet 

genom att ha triangulering, får även resultatet en stark validitet. 

Reliabilitet innebär i sin tur att de som intervjuas eller den data som samlats in utför stabila 

mätutslag oberoende av när och vem som samlar in datan. Om denna insamling blir felaktigt 

genomförd kan det leda till en svagare reliabilitet (Bjereld et al, 2002). Risker med 

reliabiliteten kan visa sig i att respondenten ger olika synpunkter eller åsikter beroende på när 

denne intervjuas. Vi har valt att söka efter en neutral tid med några veckors varsel och låtit 

respondenten boka en passande tid. En annan risk är att respondenterna ger svar som de tror 

att en överordnad vill att de ska svara. Vi har i ett tidigt skede av intervjun informerat 

respondenten om att denne anonymiseras i uppsatsen. I och med att samtliga respondenter 

varit positiva till att ställa upp i intervjun så ser vi materialet som tillförlitligt. Det finns även 

risker från författarnas sida; en risk är att olika personer intervjuar på olika sätt och svar kan 

tolkas olika. Vi har undvikit detta genom att ha en intervjuguide (se bilaga 1 och 2) samt gjort 

samliga intervjuer tillsammans och spelat in intervjuerna (Saunders et al 2007). Tre av de 

privata vårdgivarna som intervjuats är del av samma koncern, vilket kan komma att påverka 

att deras svar är liknande. Däremot kommer förmodligen även svaren från de landstingsdrivna 

vårdgivarna vara liknande eftersom även de är del av samma koncern. Fokus kommer dock att 

ligga i att identifiera vårdgivarnas olika förutsättningar.  
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3. REFERENSRAM 

 

Följande avsnitt tar upp de referensramar som kommer användas vidare i analysavsnittet. De 

referensramar som tas upp rör privata och offentliga företag, institutionell teori, 

resursbaserad teori samt agentteorin. Ett ramverk utvecklas för att identifiera de 

förutsättningar som privata och offentliga vårdgivare har, teorierna kopplas på olika sätt, 

direkt eller indirekt i analysen. 

3.1 Agentteorin 

 

För att beskriva relationen mellan vårdgivarna och landstingets beställarenhet, så beskrivs 

agentteorin. Jensen och Meckling (1976) definierar ett agentförhållande som ett kontrakt där 

den ena parten (principalen) vill att den andra parten (agenten) utför en viss service som i sin 

tur innebär viss delegering av arbetsuppgifter och beslutsfattande. I denna studie ligger fokus 

på primärvården där vårdgivarna på marknaden (landstingsdrivna och privata vårdgivare) får 

auktoritet att fatta egna beslut (Jensen & Meckling, 1976). Principalen har sällan fullständig 

information om hur väl agenten presterar och exakt på vilket sätt agenten bidrar till resultatet. 

Principalen är förmodligen inte lika införstådd som agenten i uppgiften och har därmed svårt 

att avgöra prestationens vikt. Den information som agenten ensam förfogar över benämns 

”privat information” och agenten kan därför medvetet ge felaktig information för att vilseleda 

principalen, detta problem kallas moral hazard (Anthony & Govindarajan, 2007). 

Det finns två sätt att undvika informationsglappet och målsättningsskillnaden; övervakning 

och incitamentbaserat kontrakt. Övervakning innebär att en tredje part granskar agentens 

resultat som sedan skickas vidare till principalen. Ju mer välformulerat ett uppdrag är desto 

bättre fungerar övervakning som kontrollmetod. Incitamentbaserat kontrakt innebär att ju mer 

av agentens belöning bygger på resultatet, desto mer får denne i belöning. Det ger i sin tur 

agenten högre incitament att uppfylla principalens mål. Här gäller det att kontraktet är 

anpassat så även principalen får ut lika mycket, eller mer, av agentens förbättrade resultat 

(Anthony & Govindarajan, 2007). Om båda parter är ute efter att maximera sin egen vinst så 

är det inte givet att agenten kommer uppfylla det som är principalens vinst, utan uppfyller 

hellre sin egen. Därför ålägger principalen vissa incitament för att begränsa vissa av agentens 

avvikande beteenden. I och med det bindande kontraktet så gör agenten inte sådana saker som 

kan skada principalen. Om det skulle ske så blir principalen kompenserad av agenten (Jensen 

& Meckling, 1976). 

Agentkostnader uppstår vanligtvis i vilken situation som helst som har en gemensam 

prestation med två eller fler medlemmar. Detta problem finns överallt i dagens samhälle, att 

förmå en agent att handla på ett sådant sätt så denne handlar i principalens intresse (Jensen & 

Meckling, 1976). Denna teori lyfts vidare in i en beskrivning av relationen mellan den 

offentliga uppdragsgivaren och vårdgivarna på marknaden i och med den nya 

marknadsförändring som skett.  
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3.2 Konkurrens 

 

Fram till att Lagen om Valfrihetssystem (LOV) infördes har den offentliga primärvården inte 

haft konkurrens av privata vårdgivare, införandet av LOV har därmed förändrat 

förutsättningarna för vårdgivarna. Detta avsnitt belyser vad konkurrens innebär på en 

marknad. Snyder och Nicholson (2008) tar upp att offentliga myndigheter är “naturliga 

monopol” och håller sig så eftersom det är effektivare att vara ensam leverantör i vissa 

områden. Konkurrens kan ses som onödigt i större distributionsnät så som vatten och 

elektricitet och reglering anses vara lämplig för att skydda konsumenterna gentemot 

monopolens makt (Snyder & Nicholson, 2008). Vickers och Yarrow (1991) menar att 

konkurrens kan förbättra möjligheterna på marknaden när det gäller tjänsten och kan därmed 

motivera till effektivitet för den enskilda verksamheten. Vårdgivarna får mer incitament i att 

tänka till och göra bättre avvägningar kring sitt utbud och fundera kring 

fördelningseffektivitet och produktionseffektivitet (Vickers & Yarrow, 1991).  

Motsatsen till monopol är en perfekt konkurrensmarknad där alla aktörer har samma tillgång 

till information gällande kostnader för en vara, samt har samma förutsättningar gentemot 

leverantören. Det är under förutsättning att det rör sig om en standardiserad tjänst eller vara, 

exempelvis ett läkarbesök och att det råder informationssymmetri på marknaden. Om det 

skulle vara en prisskillnad för konsumenten skulle den med all sannolikhet gå till det billigare 

alternativet (Snyder & Nicholson, 2008). Perfekt konkurrens innebär alltså att pris och 

produktion uppnår balans. Då skapas en så kallad guldåder; företag kan tjäna mycket pengar, 

vilket uppstår om ett antal marknadsvillkor uppfylls; 1) lätt för nya leverantörer att komma in 

på marknaden och börja konkurrera; 2) det finns tillräckligt med producenter så ingen kan få 

kunden att betala just en vårdgivares priser samt att producenterna inte behöver samarbeta vid 

prissättning; 3) kunderna kan välja leverantör eftersom alla tar betalt; 4) de varor och tjänster 

som finns är perfekta ersättningar för varandra. I och med att det är en fri marknad så kan fler 

leverantörer lätt komma in i marknaden och priserna höjs till en början, men när tillgången 

blir högre så sänks priserna och de ineffektiva leverantörerna upphör då med sin verksamhet. 

Detta fortsätter under en tid tills ett jämviktstillstånd skapas där leverantörer och kunder får ut 

det de vill i form av pris och vinst (Flynn, 1990). 

För en offentlig sektor kan marknadsstrategin se annorlunda ut. Flynn (1990) hävdar att om 

all service som är offentlig, skulle finansieras av individer eller genom försäkringar så skulle 

ingen gratisservice erbjudas. Detta för att ingen skulle behöva bedöma behoven. Vidare om 

leverantörerna vore vinstdrivande organisationer så skulle enbart lönsam service erbjudas. Det 

i sin tur innebär service med begränsad konkurrens eftersom få kunder är villiga att betala ett 

pris som överstiger kostnaderna. Detta resulterar i att viss service inte skulle tillhandahållas 

till vissa inkomstgrupper eftersom de inte skulle ha råd att betala för den. Detta sker alltså om 

en vinstdrivande situation skulle finnas inom hälsovården. Då den offentliga sektorn inte 

försöker maximera en vinst, så sätts priser på annat sätt. Det vanligaste är att priser är 

subventionerade alternativt att en liten summa tas ut för att täcka delar av kostnaden. Ett annat 

sätt är att ta ut lite högre pris och vinsten hamnar i att finansiera något annat (Flynn, 1990).  
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Från detta avsnitt tar vi med hur en konkurrensmarknad är uppbyggd för att bättre förstå hur 

skiftningen från monopolsituation till en konkurrensutsatt marknad påverkar både de 

ursprungliga och nytillkomna vårdgivarna.  

3.3 New Public Management 

 

New Public Management (NPM) är samlingsnamnet för den reform som har genomförts inom 

den offentliga sektorn i många västländer under de sista decennierna. NPM ärt ett brett 

begrepp som används för att beskriva den samling av olika teorier och styrningsmetoder som 

används för att modernisera offentliga institutioner (Almqvist 2006). Den brittiska forskaren 

Christopher Hood (1995) menar på det finns många olika åsikter om exakt vad NPM innebär. 

Han menar dock att de olika undersökningarna överlappar tillräckligt mycket för att kunna 

identifiera sju distinkta skillnader i hur offentliga verksamheter som är influerade av NPM 

styrs jämfört med tidigare organisationer, de som inte är influerade av NPM.  

1) En uppdelning har gjorts av offentliga organisationer till mindre enheter. Detta för att 

göra organisationen mer överskådlig.  

2) Ökad konkurrens mellan offentliga och privata organisationer. Målet är att konkurrens 

ger sänkta kostnader samtidigt som service/produkt-nivån behålls eller ökas. 

3) Fokus på en styrning mer anpassad och beprövad i den privata sektorn. 

4) Ökat fokus på diciplin i användandet av resurser. Besparingar görs samtidigt som en 

aktiv sökning av alternativa sätt att bedriva verksamheten billigare, sker.  

5) Att mer aktivt styra offentliga organisationer med hjälp av tydliga ledare med en mer 

framträdande ledarstil. 

6) Ökat fokus på att använda mätbara eller kontrollerbara metoder för att utvärdera 

offentliga organisationers prestationer. Detta för att sedan jämföra prestation med 

tidigare satta mål.  

7) Driva offentliga organisationer med mer fokus på outputkontroll. 

3.3.1 NPM i Sverige 

 

För NPM-utvecklingen i Sverige så var det införandet av kommunlagen år 1991 som gav 

kommunerna möjlighet att med större frihet att organisera sin verksamhet. Det blev nu möjligt 

att implementera olika typer av organisatoriska lösningar. Många kommuner införde under 

1990-talet målstyrning och olika resultatenheter (Montin, 2007). Klausen och Ståhlberg 

(1998) beskriver NPM i Norden och listar ett antal kännetecken som har anammats i ett flertal 

svenska och nordiska kommuner. 

 Nedtoning av samhällsplanering och sociala reformer till förmån för offentliga 

kostnadsminskningar och minskad statlig styrning av ekonomin. 

 Offentliga organisationer bryts till olika beståndsdelar, exempelvis skiljs beställning 

från produktion. Syftet är att olika avdelningar kan konkurrera med varandra, vilket i 

sin tur kan generera ökad effektivitet.  
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 “Avpolitisering” i offentliga nämnder, vilket innebär mionskning av antalet nämnder 

och politiker. Den traditionella chefsrollen ersätts med en ”lagledare” som hjälper 

personalen att uppnå satta mål. Prestationsbaserad och individuell löneutveckling 

införs också för att öka effektiviteten. 

 Fokus flyttas från processkontroll till efterkontroll. Efterkontroll sker i form av olika 

uppföljningspunkter som visar på hur verksamheten har gått. Syftet är att det blir 

möjligt att bedöma en verksamhets måluppfyllelse. 

 Medborgare börjar definieras mer som kunder på en marknad. De får fler rättigheter 

som att fritt välja mellan olika serviceproducenter, samtidigt som det införs olika typer 

rättighetskataloger och rättighetslagar. 

 

Det vi tar med oss från NPM-referensramen är de bakomliggande influenser som har påverkat 

de offentliga organisationerna utveckling och därmed utvecklingen av primärvården i Sverige. 

Detta för att få en bättre bild av vilka aspekter av NPM-reformen som de landstingsdrivna 

vårgivarna har anammat och vilka aspekter som bara är typiskt förekommande ho de privata 

vårdgivarna.  

3.4 Offentliga och privata organisationer 

 

Offentliga och privata organisationer har redan från grunden stort fokus på olika områden. 

Det som främst skiljer dem åt är att det offentliga intresset ligger i att hänsyn tas till mål och 

värderingar för en bredare grupp, av vilka vägs mot varandra (Christensen, Laegreid, Roness 

& Rövik, 2004). Offentliga organisationer lägger huvudfokus på exempelvis hög löne- och 

sysselsättningspolitik i specifika företag, sektorer och liknande samt att de omfördelar 

resurser som gynnar sina intressegrupper (Vickers & Yarrow, 1991).  

Privata organisationer driver verksamheten främst för att maximera sin vinst. Vinst är en del 

av den sociala välfärden i samhället och även företaget kan ge externa effekter på välfärden. I 

båda dessa organisationer skiljer sig den sociala välfärden och målen som beslutsfattare tar. I 

en konkurrensmarknad så är förutsättningarna olika för privata och offentliga organisationer, 

för de privata är vinst och den sociala välfärden i linje med varandra. De privata ser sig ha 

mer fördelar i och med att offentliga organisationer oftast har förutbestämda agendor och mål 

som de följer, vilket de privata inte har i samma utsträckning. Offentliga organisationer har 

istället den fördelen att de inte påverkar lika lätt av externa omvärldsfaktorer. Mycket av hur 

effekterna på välfärden vid privatisering ligger i hur väl utformade regelverken är och således 

hur lätt problemen kan övervinnas (Vickers & Yarrow, 1991). 

Det som kännetecknar en offentlig organisation är främst att den har en folkvald ledning. Det 

är en demokratisk vald politisk ledning som den offentliga organisationen är ansvariga inför 

(Christensen et al, 2004). En kritik som oftast är riktat mot offentliga organisationer är att det 

finns för svaga incitament vilket ger cheferna i organisationen en större handlingsfrihet till 

fördel för deras egna önskemål. Vanligare är dock att chefer i offentliga verksamheter 

anpassar sig efter de politiska beslut som fattas, exempelvis när det gäller nedläggning av 

verksamheter som är en känslig fråga (Vickers & Yarrow, 1991). De privata organisationerna 
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är däremot ansvariga inför en styrelse som utgår från aktieägarna och privatisering förändrar 

syftet med övervakningen, det blir mer fokuserat på att företaget ska gå runt eftersom sådan 

information kan användas i framtida kontrakt mellan aktieägare och företagets ägare (Vickers 

& Yarrow, 1991). De offentliga organisationerna har helt andra krav på sig än de privata 

organisationerna, de har gemensamma nämnare vilket är att de arbetar på uppdrag från 

politiskt valda organ och styrs av ett skriftligt lag- och regelverk  och är ansvariga inför 

medborgarna (Christensen et al, 2004).  

De offentliga organisationerna har ett antal multifunktionella faktorer som de tar hänsyn till, 

vilket innebär att de är speciellt utsatta för kritik. Dessa faktorer är bland annat: politisk 

styrning, representation, medbestämmande från anställda, lyhördhet inför användare, 

offentlighet och insyn i beslutsprocesser, förutsägbarhet, neutralitet, politisk lojalitet, 

kostnadseffektivitet, bara för att nämna några faktorer. Det kan vara svårt att hitta en balans i 

hänsyn så alla blir tillfreds. De privata organisationerna arbetar oftast mot ett grundläggande 

mål till exempel inkomster, vinst och ekonomiskt överskott (Christensen et al, 2004). En 

väsentlig skillnad mellan privata och offentliga organisationer är konkurshotet. Det påverkar 

märkbart förhandlingar i frågor som rör löner och anställningar. Dock ska inte dessa hot 

framhävas alltför väl (Vickers & Yarrow, 1991). Ytterligare en faktor som skiljer de 

offentliga organisationerna från de privata är att en offentlig organisation inte bedriver 

verksamhet på en ekonomisk marknad med fri konkurrens. På senare tid har dock 

avknoppningar ökats, bolagsbildning och konkurrensutsättning ökats, vilket har lett till att en 

större marknad har tagit form. Det blir då en viktig uppgift för staten att rätta till eller 

motverka problem som skapas av marknaden eller som marknaden inte kan hantera 

(Christensen et al, 2004). I tabell 2 nedan pressenteras skillnaderna i dessa organisationer. 

Tabell 2 Sammanställning skillnader mellan offentliga och privata organisationer 

 Offentlig organisation 

 

Privat organisation 

Huvuddriv: Hänsyn till en bred grupp gällande mål 

och värderingar 

Driver verksamhet för att maximera vinst 

och den sociala välfärden. 

Huvudfokus: Löne- och sysselsättningspolitik Grundläggande mål i form av inkomster, 

vinst och ekonomiskt överskott 

Ansvar: Ledare har ansvar och är ansvariga inför 

medborgare. 

Ledare är ansvariga inför en styrelse som 

utgår från aktieägare 

Agendan: Förutbestämda agendor Privata kan göra mer som de själva vill 

Lagar och 

regler: 

Styrs av skriftliga lag- och regelverk, 

vanligtvis kommunallagen 

Tillämpar vanligtvis aktiebolagslagen 

Konkurshot: Kan ej gå i konkurs Kan gå i konkurs 

Fri marknad: Driver ej verksamhet på en ekonomisk 

marknad med fri konkurrens 

Driver verksamhet på ekonomisk 

marknad med fri konkurrens 

Uppdrag Folkvald ledning och arbetar på uppdrag Styrelse bestämmer och vill att företaget 

ska gå runt ekonomiskt 
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3.5 Affärsmodeller 

 

Oavsett om det är medvetet eller omedvetet så använder sig företag av en affärsmodell. I 

följande avsnitt presenteras den affärsmodell och dess byggstenar som uppsatsen använder 

sig av för att identifiera de värdeskapande aktiviteterna i vårdgivarnas affärsmodeller. 

En studie kring affärsmodeller har gjorts av Shafer et al (2005), de tar upp i sin studie att det 

inte finns någon accepterad definition för hur en affärsmodell skall se ut. Shafer et al (2005) 

har funnit tolv olika definitioner av affärsmodeller, som i sin tur är byggda av 42 olika 

komponenter. I studien har de lyft fram fyra komponenter som var vanligast förekommande i 

den undersökta litteraturen, vilka är: strategiska val, värdenätverk, värdeskapande och 

värdebevarande. Samtliga komponenter har även ett flertal underkategorier (Shafer et al, 

2005). Den här studien kommer att baseras på Osterwalder et al (2005) vars modell har nio 

block uppdelade på fyra hörnstenar som till stor del överstämmer med de komponenter som 

Shafer et al (2005) menar är typiska för en affärsmodell. 

För att hantera den uppkomna konkurrenssituationen så identifieras vårdgivarnas 

affärsmodeller eftersom dessa är av central betydelse för uppfyllandet av syftet. Osterwalder, 

Pigneur och Tucci (2005) har utvecklat en affärsmodell som tar upp de vanliga och mest 

grundläggande delarna i en affärsmodell. Definitionen av en affärsmodell enligt Osterwalder 

et al (2005) är följande citat: 

“A business model is a conceptual tool that contains a set of 

elements and their relationships and allows expressing the 

business logic of a specific firm. It is a description of the value a 

company offers to one or several segments of customers and of the 

architecture of the firm and its network of partners for creating, 

marketing, and delivering this value and relationship capital, to 

generate profitable and sustainable revenue streams.” 

 

En affärsmodell är således en samling av verktyg som har relationer med varandra och ger 

värde för företaget. Genom att identifiera dessa block kan en väl fungerande affärsmodell 

skapas och generera en hållbar vinst. Osterwalder et al’s (2005) fyra hörnstenar är; produkt, 

kundaspekten, infrastrukturhantering och finansiell aspekt. De nio blocken är fördelade enligt 

följande (figur 2): 

Hörnstenar Block 

Produkt Värdeerbjudande 

Kundaspekten Målkund 

Distributionskanal 

Relation 

Infrastrukturhantering Värdekonfiguration 

Kärnkompetens 

Partnernätverk 

Finansiell aspekt Kostnadsstruktur 

Intäktsmodell 
Figur 2 Anpassad från Osterwalder et al, 2005 
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Modellen är utvecklad utifrån ett antal andra studier som tagit upp olika aspekter av 

affärsmodeller. Denna modell syftar således till att skapa en generell referensmodell. 

Litteraturen föreslår olika funktioner för affärsmodellskonceptet: förståelse och delning; 

analysering; styrning; framtidsutsikter och pantentering av affärsmodeller. En bra 

affärsmodell hjälper företaget att förstå och visualisera vad målet med företaget är. Detta 

eftersom företag oftast inte har lyckats kommunicera ut sin affärsmodell rent ut. Vidare 

hjälper affärsmodellen till med att analysera hur det går för företaget genom att hitta nya sätt 

att mäta resultat, observera förändringar och att jämföra affärslogiken inom företaget över 

tiden. Genom att ha en affärsmodell går det lättare att styra företaget och företaget kan lättare 

reagera snabbare på förändringar i omvärlden  (Osterwalder et al, 2005). 

Den första hörnstenen som Osterwalder et al (2005) har i sin modell är produkt. Det viktiga är 

att skapa en produkt som kunden känner att denne behöver och skapar ett värde för kunden. 

Genom kundanpassning kan företagets föreslå en värdeanpassad produkt för varje enskild 

kund. Det viktiga är att lyckas differentiera sig bland alla företag, för att lyckas med det kan 

företag ge ett lägre pris än konkurrenten genom att exempelvis optimera infrastrukturen. 

Vidare är det viktigt för företaget att ha bra kundservice och skapa bra och hållbara 

kundrelationer (Osterwalder et al, 2005). 

Den andra hörnstenen, kundaspekten, fokuserar på kunden som företaget riktar sig mot. 

Kunden är den viktigaste delen i en affärsmodell. Utan kunden överlever inte företaget. 

Kundgrupperna kan delas in i olika grupper; vanliga behov, vanliga beteenden eller andra 

grupperingar som är relevant för företaget. Företaget tar sedan ett medvetet beslut på vilken 

grupp de ska satsa på samt inte. När de har förstått kundgruppens specifika behov kan en 

lyckad affärsmodell byggas (Osterwalder & Pigneur, 2010). Det är således viktigt att profilera 

sig i marknaden. Den kundinformation som blivit tillgänglig kan även användas för att hitta 

nya och lönsamma affärsmöjligheter och fortsätta tillfredställa kundens behov. Det är viktigt 

att företaget definierar en strategi för att på bästa sätt komma ut på marknaden och nå sina 

kunder. Det kan företaget göra dels genom att använda sig av direkta eller indirekta kanaler 

alternativt att använda sig av en tredje part, tillexempel en agent eller en mellanhand 

(Osterwalder et al, 2005). 

Infrastruktur är den tredje hörnstenen. Dess byggblock är värdekonfiguration, kärnkompetens 

och partnernätverk. Det finns infrastruktur inom och utom företaget som är viktiga för 

företagets fortlevnad. Ett partnernätverk innebär att aktiviteter i företaget är utförs av olika 

partners i företaget. Det kan vara strategiskt viktiga medverkande företag, strategiska 

allianser, joint-ventures, mångåriga köpekontrakt, med flera. En annan typ av partnernätverk 

är att outsourca sådana aktiviteter som inte hör till företagets kärnverksamhet, vilket ger 

företaget mer möjlighet att helt fokusera på kärnverksamheten (Osterwalder et al, 2005). 

Den fjärde och sista hörnstenen är den finansiella aspekten; kostnadsstruktur och 

intäktsmodell. Kostnadsstukturen är mycket relaterad till nyckelresurserna och 

nyckelaktiviteterna inom företaget. Som i de flesta andra affärsmodeller är det väsentligt att 

kostnader är så låga som möjligt för att generera högre vinst, men det är beroende på vad det 

är för företag om det är kostnadsfokuserat eller vinstfokuserat (Osterwalder & Pigneur, 2010). 
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Intäktsmodellen innebär att omsätta det värde som företaget erbjuder kunden, till monetära 

tillgångar för företaget. Ett företag kan ha olika intäktsströmmar med olika prismodeller 

(Osterwalder et al, 2005). Det vanligaste är att sälja en fysisk produkt eller en service. Det 

finns även andra modeller som att hyra ut en tjänst eller en vara under en viss period samt 

licensavgifter (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

Dessa hörnstenar samt byggblock är en affärsmodell som Osterwalder et al (2005) skapat 

utifrån andra modeller inom området. Det viktigaste i denna modell är att skapa en gemensam 

terminologi kring ämnet och att få med delar som täcker hela företagets olika strukturer 

(Osterwalder et al, 2005). Utifrån denna modell påvisas vilka delar som är viktiga för ett 

företags utveckling och framställning. Den visar vilka olika resurser som företaget 

huvudsakligen borde fokusera på för att växa sig starka på marknaden och utmärka sig 

gentemot andra vårdgivare. 

3.6 Institutionell teori 

 

I följande avsnitt presenteras institutionell teori som förklarar hur regler, normer och andra 

kulturellt betingade bestämmelser bildas och får acceptans i samhället. Institutionell teori 

kommer vidare att kopplas samman med affärsmodellen i analysavsnittet. 

Institutionella teorins grundläggande idé ligger i att institutioner är samhällets infrastruktur. 

Dessa institutioner tillhandahåller socialt beprövade, igenkända och accepterade handlingar 

som är generellt accepterade i samhället samt med normer som har bred spridning. 

Institutioner har olika omfång och räckvidd och skapas genom interaktionsprocesser där 

vårdgivares handlingar sakta men säkert blir till bestämda mönster och blir med tiden givna, 

alltså har de institutionaliserats (Lind, 1996). DiMaggio och Powell (1983) menar att 

organisationer som befinner sig på samma marknad blir mer homogena och kommer mer och 

mer att börja likna varandra ju mognare marknaden blir. Det koncept som enligt dem bäst 

förklarar det fenomenet kallas institutionell isomorfism.  

DiMaggio och Powell (1983) beskriver att det finns tre olika mekanismer som driver 

institutionell isomorfism; tvingande isomorfism, härmande isomorfism och normativ 

isomorfism. Tvingande isomorfism består av formella och informella påtryckningar från andra 

organisationer som organisationen på något sätt är beroende av. Det kan till exempel handla 

om lagändringar eller andra regleringar som gör det nödvändigt för vårdgivarna på marknaden 

att förändra sitt handlingsmönster, eller som i vårt fall; släpper in nya vårdgivare på 

marknaden. Härmande isomorfism bygger på att organisationer antingen försöker härma mer 

framgångsrika organisationers modeller eller själv genom innovation och har skapat sig 

konkurrensfördelar som andra försöker efterlikna. Härmande isomorfism behöver inte alltid 

vara medveten i den meningen att konsulter tas in för att efterlikna sin föregångare, utan den 

kan även ske omedvetet om det är stor personalströmning mellan organisationer på 

marknaden. Normativ isomorfism bygger på att professionerna inom ett visst område tar 

kontroll och ställer krav på producenter och andra inblandade om hur deras arbete bedrivs och 

vilka normer som ska gälla för deras yrkesgrupp (DiMaggio & Powell, 1983). Scott (2001) är 
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inne på samma linje när han hävdar att för ett företags överlevnad så behöver den kunna 

förändra sig eller efterlikna andra om förutsättningarna på marknaden förändras. 

Scott (2001) definierar institutioner som sociala sammansättningar med hög bevarandegrad. 

De består av kultur-kognitiva, normativa och regulativa element, som tillsammans med 

associerade aktiviteter och resurser, skapar stabilitet och syfte i det sociala livet. Dessa tre 

element benämns som de tre pelarna i institutioner, eftersom varje del hjälper till att skapa 

stabilitet i det sociala livet. Scott (2001) menar vidare att det tre pelarna styrs av olika 

faktorer, de tre pelarna presenteras i figur 3:  

 

 

Figur 3 Anpassad från Scott (2001) 

Regulativa pelaren innehåller reglerande element i form av skrivna eller oskrivna regler, 

övervakningsmekanismer och andra sanktioner som styr till ett visst beteende. Den regulativa 

pelaren följs för att den är lagstadgad eller på annat sätt reglerad med regler eller sanktioner. 

Det blir en form av tvingande mekanism att följa dessa då att motsätta sig dem oftast är straff- 

eller bötesbelagt (Scott, 2001). 

 

Scott (2001) förklarar den normativa pelaren som att den bygger på att skapa förväntningar 

som inspirerar till värderingar och normer som blir förpliktande på ett moraliskt plan i det 

sociala livet För normativa pelaren ligger fokus på vilka normer och värderingar som följs i 

företaget. Värderingar är i detta sammanhang vad organisationen vill uträtta och på vilket sätt 

det sker, så att ett tillvägagångssätt kan upprättas för de olika processerna för att kunna 

utvärdera och jämföra dem. Till exempel kan en vårdproducent vilja tillhandahålla god 

vårderfarenhet till sina patienter, genom ett gott bemötande och ett bra omhändertagande. 

Normer följs eftersom det är socialt accepterat att till exempel läkarlicensen ger rätt till ett 

visst beteende (Scott, 2001). 

 

Den kultur-kognitiva pelaren omfattar skapandet av ett gemensamt tankesätt för att 

organisationens medlemmar ska se och uppfatta saker och händelser på ett likadant sätt. Den 

kultur-kongitiva pelarens uppmärksamhet är riktad mot organisationsmedlemmarnas delade 

uppfattningar. Kultur-kognitiva pelaren är inte reglerande, utan är mer kulturellt accepterad 

och tas för givet av alla i organisationen, exempelvis att alla i Sverige har rätt till en bra 

sjukvård (Scott, 2001). 

 

Den institutionella teorin tas vidare med i analysen genom att beskriva vilka institutionella 

förutsättningar vårdgivarna på marknaden har. Affärsmodellerna som de olika vårdgivarna har 

är anpassade utefter dess olika förutsättningar; institutionell teori hjälper till att belysa och 

jämföra dessa.  

Samhällets institutioner 

Regulativ pelare Normativ pelare 
Kultur-kognitiv 

pelare 
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3.7 Resursbaserad teori 

 

Resurser kan visa sig i olika former hos ett företag. Resursbaserad teori identifierar 

konkurrenskraftiga resurser hos företag och kommer i denna studie användas för att 

identifiera värdeskapande processer hos de olika vårdgivarna. 

Penrose (1959) drog en liknelse till ett träd när det gäller företags tillväxt. Trädet växer inte 

förrän det finns rätt förutsättningar och godtagbar miljö. Ingen kan i förväg säga om trädet 

kommer att överleva med tanke på väderskiftningar eller hur det påverkar trädets tillväxt. Det 

beror således på styrkan i trädet om den kommer att överleva. På samma sätt är det i ett 

företag, det är ledningens drivkraft som driver företaget och beroende på den så kan företaget 

öka sin tillväxt (Penrose, 1959). Förutsättningar för att skapa en välfungerande affärsmodell 

är upp till företaget eller organisationen själv att utforma; det finns inga yttre omständigheter 

som utformar den. Det är ett medvetet val från vårdgivarna; vilka resurser de framhäver, 

vilket denna uppsats syftar till att identifiera. Resursbaserad teori belyser således vad en 

konkurrenskraftig resurs är. 

 

Ett företag med dess resurser definieras på olika sätt. Penrose (1959) definierar ett företag 

som både en administrativ organisation och en samling av produktiva resurser. Det är den 

administrativa organisationen som beslutar om hur resurserna inom företaget disponeras och 

den huvudsakliga uppgiften är att skapa en egen resurs. Wernerfelt (1984) beskriver att för ett 

företag så är resurser och produkt två olika sidor av samma mynt. Produkterna behöver 

resursernas service för att bli skapta och resurserna används i de flesta produkter. För Rubin 

(1973) består ett företag av en samling resurser som skapar ett värde för just det specifika 

företaget. Resursernas enskilda marknadsvärde är dock inte lika högt. En resurs kan vara 

sådant som hjälper företaget att utföra en viss uppgift, exempelvis en läkare som utför en 

undersökning på en patient. I det fallet är läkaren resursen för företaget (Rubin, 1973).  

 

Resurser kan visa sig i många olika skepnader, bland annat i företagsnamn, intern kunskap, 

personalkompetens, näringslivskontakter, maskiner och teknik, effektiva processer, kapital, 

med flera (Wernerfelt, 1984). Penrose (1959) delar upp resurser i materiella och immateriella 

resurser. Materiella resurser visar sig i form av bland annat anläggningar, utrustning och 

produkter. Hall (1993) beskriver en immateriell resurs som bland annat; personal och 

organisationsnätverk, kompetens hos anställda, rykte, företagskultur, kontrakt och licenser, 

patent, med flera (Hall, 1993). De immateriella resurserna ägs inte av företaget, men blir en 

kostsam förlust för företaget om de försvinner (Penrose 1959). Immateriella resurser kan 

klassas som tillgångar eller kompetenser. För företag är det viktigt att kunna identifiera dessa 

immateriella resurser för att skapa hållbara och långsiktiga konkurrensfördelar (Hall, 1993). 

Konkurrensfördelar kan skapas utifrån en eller flera av dessa fyra typer som Hall (1993) 

utvecklade utifrån en tidigare studie av Coyne (1986). Dessa konkurrensfördelar utvärderar 

företaget i fråga och lyfter de områden som företaget har som resurser (se även figur 4): 
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1) Reglerande förmåga. Om företaget besitter vissa juridiska enheter, exempelvis 

immateriella rättigheter, kontrakt, affärshemligheter, etc. Dessa är försvarbara inför 

lag. 

2) Positionell förmåga: Konsekvenser av tidigare ageranden och beslut, exempelvis 

skapat ett bra rykte hos kunder eller tagit fram en välfungerande värdekedja. Hotet 

mot denna förmåga är konkurrenter som kan komma och ta positionen.   

3) Funktionell förmåga: Relaterar till förmågan hos företaget hur de gör vissa saker, 

vilket är ett resultat från de anställdas kunskap, kompetens och erfarenhet och andra i 

värdekedjan.  

4) Kulturell förmåga: De värderingar, vanor, attityder och föreställningar som finns inom 

företaget, hos dess individer och grupper.  

 

De två första typerna baseras på tillgångar som ägs av företaget, exempelvis företagsnamn 

eller rykte. Dessa baseras främst på ”att göra”. De två sista baseras på de kompetenser och 

erfarenheter som finns inom företaget. Dessa baseras främst på ”innebar”. Konkurrensfördelar 

kommer inte enbart från de kompetenser som finns inom företaget, utan utmynnar även från 

de immateriella tillgångarna. Dessa två delar kan kombineras på olika sätt beroende på om de 

är människoberoende eller inte.  

 

Förmågor Kompetenser (människoberoende) Tillgångar (icke-

människoberoende) 

Funktionell Kunnande hos anställda, 

distributörer, m.fl.  

 

Kulturell Uppfattning av kvalitet. 

Förmåga att lära sig, etc. 

 

Positionell Rykte 

Nätverk 

Värdekedja 

Databas 

Reglerande  Kontrakt 

Licenser 

Affärshemligheter 

Figur 4 Anpassad från Hall (1993) 
 

Konkurrensfördelar kan skapas utifrån flera av dessa förmågor, exempelvis genom ett gott 

rykte och licenser, då har både positionell och reglerande förmågor använts (Hall, 1993). En 

resurs kan vara en konkurrensfördel om den är heterogen, oimiterbar, otillämpbar och 

oersättlig. Ett företag skapar resurser och förmågor som är sällsynta för just det specifika 

företaget, för att skapa så bra konkurrensfördelar som möjligt (Olalla, 1999).  

 

Primärvårdens vårdgivare arbetar utefter olika förutsättningar och resursbaserad teori lyfter 

vad en resurs innebär och hur den kan användas för att skapa en konkurrenskraftig strategi. En 

affärsmodell enligt Osterwalder et al (2005) kommer identifieras i en empirinära analys 

(kapitel 5) och med hjälp av resursbaserad teori så kan en resurs lättare identifieras och vad 

för slags resurser ett företag kan lyfta och använda som konkurrensfördelar. 
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3.8 En analysmodell 

 

Analysen är uppdelad i tre delar; relation och uppföljning, under ytan samt på ytan. Dessa 

delar har varsin analysmodell resultatet från studien kopplas mot referensramen. Relation och 

uppföljning beskriver den relation som förhåller sig mellan vårdgivarna på marknaden och 

den offentliga uppdragsgivaren (se figur 5). Här kopplas analysen främst till agentteorin som 

lyfter hur övervakning samt incitamentbaserade kontrakt kan ta form. I analysen beskrivs 

relationen mellan den offentliga uppdragsgivaren samt vårdgivarna på marknaden. 

 

 
Figur 5 Analysmodell Relation och uppföljning 

Under ytan  (figur 6) lyfter resultatet från sammanställningen av de landstingsdrivna samt 

privata vårdgivarnas affärsmodeller, där skillnaderna identifieras. Affärsmodellernas olika 

hörnstenar kopplas främst till två teorier; institutionell teori och resursbaserad teori. Analysen 

ser till hur de institutionella ramarna har påverkat utformandet av affärsmodellerna. Vidare 

identifierar analysen vilka resurser vårdgivarna trycker på och utformar sin affärsmodell 

utifrån. Analysen utgår främst från de skillnader som framkommit hos de landstingsdrivna 

samt privata vårdgivarna. 

 

Figur 6 Analysmodell Under ytan  

På ytan behandlar det som framkommit i beskrivningarna som respektive vårdgivare har gjort 

på sina hemridor (se figur 7). Nvivoanalysen identifierar de mest frekventa ord som 

vårdgivarna använder sig av, analysen kopplar vidare dessa ord till resultatet från intervjuerna 

med vårdgivarna. Nvivoanalysen syftar till att lyfra var vårdgivarnas fokus ligger, utåt mot 

kunderna samt var fokus ligger på dem under ytan.  

 
Figur 7 Analysmodell På ytan  
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4. LANDSTINGSDRIVNA OCH PRIVATA VÅRDGIVARE 

 

Kommande avsnitt presenterar insamlat resultat utifrån lagrum, rapporter samt intervjuer. 

Eftersom att uppsatsen utgår från ett analytiskt synsätt kommer en uppdelning ske mellan 

landstingsdrivna och privata vårdgivare. Inledningsvis presenteras en intervju med den 

offentliga uppdragsgivaren för att förstå det uppdrag som vårdgivarna arbetar utefter 

Fortsättningsvis presenteras de förutsättningar som ligger till grund för vårdgivarna i 

primärvården.. Vidare presenteras resultatet från intervjuerna med landstingsdrivna samt 

privata vårdgivare. Avslutningsvis redovisas resultatet från Nvivoanalysen. 

4.1 Uppdraget 

 

Följande material bygger på en intervju med en person från den offentliga uppdragsgivaren 

som beskriver dess uppdrag samt hur de förhåller sig till vårdgivarna på marknaden. Den 

offentliga uppdragsgivaren inom NLL består av tre personer; en kvalitetsansvarig i form av en 

läkare, en verksamhetsstrateg samt en beställarchef. Läkarens roll är att stå som medicinsk 

sakkunnig och säkrar uppdraget så det uppfyller de medicinska krav som vårdval Norrbotten 

ställer. Verksamhetsstrategen följer och utvecklar uppföljningssystemet som vårdgivarna på 

marknaden använder sig av. Denna följer därefter upp vårdgivarnas resultat. Vidare har den 

offentliga uppdragsgivaren hjälp från övriga delar på landstinget när det gäller dels den 

ekonomiska ersättningen till vårdcentralerna samt en informatör som informerar länet om 

vårdval Norrbotten. Den offentliga uppdragsgivaren framhäver att de har tre tydliga uppdrag 

som klargör vad de gör; uppdraget, ersättningssystem samt uppföljning.  

 

Uppdraget 

Den offentliga uppdragsgivaren har till uppgift att formulera uppdraget utifrån 

landstingsfullmäktiges beslut om vad som ingår i uppdraget, så de olika vårdgivarna förstår 

vad som krävs av dem för att driva primärvård i Norrbotten. Eftersom landstinget är en 

politiskt styrd organisation så är det landstingsfullmäktige och landstingsstyrelse (se figur 8) 

som fattar de beslut som rör landstinget. I juni varje år beslutar de hur uppdraget ser ut för 

nästkommande år när det gäller primärvården. 

 

 
Figur 8 Landstingets politiska uppbyggnad 

 

Förändringar i uppdraget kan ske med kort varsel och brukar införas från början av varje nytt 

verksamhetsår. Vårdgivarna har egentligen ingenting att säga till om angående dessa nya 

förutsättningar som kan dyka upp för dem och de kan bli tvungna att anpassa sin 

verksamhetsplan relativt snabbt. Nytt för 2012 var införandet av vissa bonusbaserade 

Landstingsfullmäktige Landstingsstyrelse 
Den offentliga 

uppdragsgivaren  

•Beställarchef 

•Verksamhetsstrateg 

•Kvalitetsansvarig 
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ersättningar; friskvård på recept (FaR), rökavvänjning samt handlingsplan för förebyggande 

hälsoåtgärder. Den bonusbaserade ersättningen grundar sig på att 1 % av vårdpengen dras från 

samtliga vårdcentraler och vid uppfyllandet av dessa tre olika delar får vårdcentralen en 

ersättning. Den offentliga uppdragsgivaren har även börjat mäta täckningsgraden för 

vårdcentralerna, vilket innebär att de listade patienterna gör 80 % av sina sjukvårdsbesök, på 

den vårdcentral de är listade på. Om vårdgivarna inte uppfyller en täckningsgrad på 80 % så 

kommer en viss summa pengar dras från vårdcentralen. Listningssystemet gjordes delvis om 

från den 1 januari 2012, på så sätt att de privata vårdcentralerna får en liten del av de passivt 

listade; de som flyttar in i det tilldelade geografiska området. Tidigare har landstinget haft 

samtliga passivt listade patienter. 

 

Ersättningssystemet 

Den offentliga uppdragsgivarens andra uppgift är att definiera ersättningssystemet, förklara 

för aktörerna vilka incitament som finns samt ha övergripande ansvar över rörliga och 

målrelaterade ersättningar och befolkningens vårdpeng. Detta för att vårdgivarna ska kunna 

bedöma vilken ersättning de kan få för det uppdrag de utför. För tillfället arbetar den 

offentliga uppdragsgivaren med förändringar av ersättningssystemet som förväntas införas 

från och med 1 januari 2013. De nya förändringar innebär ett tillägg, Adjusted Clinical Group 

(ACG), som ger ersättning i förhållande till vilka diagnoser en patient har. Idag är 

ersättningen endast baserad på ålder samt Care Need Index (CNI). Utifrån de satta 

diagnoserna får vårcentralen en ersättning för patienten. Införandet av ACG är tänkt att 

innebära en mer rättvis fördelning där vårdcentralerna får en högre ersättning för de patienter 

som kräver mer insatser.  

 

Uppföljning 

Den tredje uppgiften den offentliga uppdragsgivaren har är att sköta uppföljning. När det 

gäller uppföljning och utvärdering av hur väl vårdgivarna sköter uppdraget så används ett 

särskilt uppföljningssystem som samlar in data från vårdcentralernas journalsystem. Det finns 

ett 50-tal uppföljningspunkter som lämnas från vårdcentralerna och som den offentliga 

uppdragsgivaren samlar in och sammanställer. Uppföljningspunkterna kan vara bonus- eller 

avdragsgrundande, eller bara för att visa statistik på hur vårdcentralen arbetar. Uppföljningen 

bygger mycket på att journalerna görs på ett korrekt sätt via uppföljningssystemet. Den 

information den offentliga uppdragsgivaren behöver när de gör sammanställningar tas från 

journalsystemet vid tillfälle och därefter sammanställs uppföljningspunkterna. Den offentliga 

uppdragsgivaren kommer utföra sex revisioner per år på olika vårdcentraler i länet från och 

med 2013. Det innebär att den offentliga uppdragsgivarens medarbetare träffar 

vårdcentralernas ledning och går igenom journal- och resultatdelarna utifrån 

uppföljningspunkterna. 

 

4.2 På lika villkor 

 

För att få fram de förutsättningar som finns på primärvårdsmarknaden så tar följande avsnitt 

upp vad som gäller inom primärvården enligt olika lagrum. Lagen om Valfrihet, LOV (SFS 
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2008:962. Lag om valfrihetssystem) är en lag som tillämpades i januari 2010. Samtliga 

landsting och regioner är skyldiga att följa denna lag. Valfrihetssystem enligt LOV avser att 

“den enskilde har rätt att välja den leverantör som utför tjänsten och som en upphandlande 

myndighet godkänt och tecknat kontrakt med.” LOV 1§. LOV 2§ tar upp principerna för 

valfrihetssystem vilket innebär att den upphandlande myndigheten behandlar leverantörerna 

på ett likvärdigt och icke diskriminerande sätt (SFS 2008:962). Genom tillämpningen av LOV 

flyttades ansvaret för valet av utförare av primärvården över till brukaren, då det tidigare inte 

funnits några alternativ (SOU 2008:15). Det är införandet av LOV som gör att privata 

vårdgivare nu tillåts på primärvårdsmarknaden och därmed har konkurrensutsatt de 

landstingsdrivna vårdgivarna. 

 

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (SFS 1982:763. Hälso och sjukvårdslag) innehåller krav 

samt åtgärder gällande hälso- och sjukvård. Målet med lagen är en god hälsa och god vård 

som är likvärdig över hela landet. Det finns ett antal krav i HSL 2§ som gäller hur hälso- och 

sjukvård ska bedrivas så den uppfyller kraven för god vård. I HSL § 2b står det att patienten 

ska ges information och möjlighet i att välja vårdgivare och utförare inom den offentligt 

finansierade hälso- och sjukvården. HSL 3§ författar vilket ansvar landstinget har i hälso- och 

sjukvården (SFS 1982:763).  

 

Kommunallagen (SFS 1991:900) definierar vad kommun och landsting är, samt vad de har för 

skyldigheter och befogenheter. De landstingsdrivna vårdgivarna lyder under denna lag. Den är 

anledningen till deras begränsade möjligheter till att bedriva liknande sidoverksamheter som 

de privata använder sig av. Kommunallagens 2:a kapitel 7§ säger att offentliga verksamheter 

endast får bedriva näringsverksamhet om den ej är vinstdrivande och är till för verksamhetens 

medlemmar i allmännyttigt syfte (SFS 1991:900). De landstingsdrivna vårdgivarna kan därför 

inte bedriva vinstdrivande träningsverksamhet, men de får tillhandahålla träningsverksamhet 

till sin personal. De privata vårdgivarna lyder i sin tur under aktiebolagslagen (ABL), 

eftersom samtliga vårdgivare i den här studien drivs som ett aktiebolag. ABL gör inga 

inskränkningar i vilken näringsverksamhet som får bedrivas, utan reglerar i första hand hur 

aktiebolagen skapas, hur ägandeförhållandet ser ut och vilka skyldigheter ett aktiebolag har 

(SFS 2005:551). De privata vårdgivarna som lyder under denna lag vilket gör att de har 

möjlighet att bedriva inkomstbringande sidoverksamheter. De olika förutsättningarna 

illustreras i tabell 3. 

Tabell 3 Sammanställning vårdgivarnas förutsättningar 

Påverkansfaktorer: Offentliga vårdgivare Privata Vårdgivare 

LOV X X 

Kommunallagen X  

Aktiebolagslagen  X 

HSL X X 

 

Konkurrensverket fick i uppdrag av regeringen under 2011 att göra en rapport där de skulle 

följa landstingens arbeten med vårdvalssystemen. I samtliga landsting säger sig både 
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beställare och vårdgivare att det är viktigt att villkoren är likvärdiga för landstingsdrivna och 

privata vårdgivare. Det framkommer även att de arbetar för att åstadkomma en likvärdig 

behandling. En vanlig kritik från privata vårdgivare har varit att landstingen ger den egna 

regimen fördelar i form av ersättningar vid sidan av vårdvalssystemen samt att de tillåts gå 

med underskott. I rapporten framgår det att fler än hälften av landstingens vårdcentraler gick 

med underskott under 2011. Detta kan enligt konkurrensverket tyda på att ersättningsnivåerna 

är för låga eller att verksamheten inte är tillräckligt effektiv. De flesta landsting har inte 

enskilda balansräkningar för primärvården i egen regi, vilket innebär att varken underskott 

eller överskott förs över till nästkommande år. Rapporten menar på att de finns en stor 

misstänksamhet mot landstingen från de privata vårdgivarnas sida och det finns en 

uppfattning om att de inte får samma information som de landstingsdrivna vårdgivarna 

(Konkurrensverket rapport 2012:2). 

 

Vidare tar rapporten upp att den ursprungliga listningen som infördes när vårdvalssystemet 

startade, gör att det är stora inträdeshinder för att ta sig in på marknaden. Listningen som då 

nästan alla landstingsdrivna vårdcentraler hade, gjorde att de dåvarande vårcentralerna 

automatiskt tog över alla patienter. I Norrbotten fanns inga privata vårdcentraler som var 

godkända för primärvård när LOV infördes, vilket innebar att de landstingdrivna fick behålla 

alla sina listningar. För NLL gäller från och med den 1:a januari 2012 den så kallade 

närhetsprincipen när det gäller passiv listning, vilket innebär att nyinflyttade listas till den 

vårdgivare som är tilldelade det område dit personen flyttar om inget aktivt val görs. Det är 

den princip som är vanligast förekommande i landet och innan den infördes fick de privata 

vårdgivarna i Norrbotten inga passivt listade överhuvudtaget. Det innebar att nyetableringar 

börjar med noll listade, samtidigt som ersättningen för listade betalas ut i efterskott. För en 

nystartad vårdgivare kan det innebära att de får vänta upp till två månader innan den första 

ersättningen kommer in (Konkurrensverks underlagsrapport 2012:2). 

4.3 Vårdgivare på marknaden 

 

I följande avsnitt redovisas resultat som samlats in i de intervjuer som genomförts med 

landstingsdrivna samt privata vårdgivare. Eftersom uppsatsen antar ett analytiskt synsätt så 

redovisas landstingsdrivna och privata vårdgivare var för sig i löpande text. 

4.3.1 Landstingsdrivna vårdgivare 

 

För att underlätta förståelsen av de begrepp som används för antalet vårdgivare så beskrivs 

begreppen som följande: 

 

”Samtliga”: Alla fyra vårdgivare 

”Ett flertal” eller ”De flesta”: Två till tre vårdgivare 

”Enstaka”: En vårdgivare 
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Hur landstingsdrivna vårdgivare förhåller sig till patienter 

Samtliga vårdgivare riktar sig mot hela befolkningen i frågan om de riktar sig mot någon 

specifik patientgrupp. Enstaka vårdgivare funderade på att eventuellt i framtiden rikta sig mer 

mot exempelvis pensionärsföreningar. Detta motiverades med att det är en ny situation de har 

hamnat i dagsläget i och med konkurrenssituationen. Gemensamt för ett flertal vårdgivare är 

att dess erbjudande för att få patienter till just sin vårdcentral är främst kontinuitet och en fast 

läkarkontakt, att de får träffa samma läkare så långt det är möjligt. Andra saker som flertalet 

vårdgivare erbjuder patienterna är den mångåriga kompetens de erhåller samt kvalitet på den 

vård de utför. Vidare erbjuds ett gott omhändertagande samt att behandla och att bli 

behandlad med respekt. Samtliga vårdgivare har service till patienter i form av telefonsamtal, 

mottagningsbesök samt hembesök; i enlighet med det som står i uppdraget. Vidare tog 

samtliga upp att de har jourverksamhet gemensamt med de privata vårdgivarna. Ett flertal 

vårdgivare hänvisar även patienter till hemsidan där mycket information finns. Flertalet 

vårdgivare inbjuds att vara med på träffar där de kan hålla föreläsningar eller vara med på 

möten hos olika föreningar eller förbund. Enstaka vårdgivare funderade på att i framtiden ha 

öppna föreläsningar för allmänheten. 

 

Samtliga vårdgivare har en central informationsavdelning på landstinget som sköter 

marknadsföring samt styr hur marknadsföringen ska se ut. Vårdgivarna får göra egen till viss 

del, dock under vissa regler och riktlinjer. Enstaka vårdgivare uttryckte en önskan att få göra 

lite mer egna annonser. Andra enstaka vårdgivare undrar vilken egentlig genomslagskraft 

marknadsföring har, alla människor kanske inte vill läsa om just vårdcentraler förrän de 

känner ett behov av att gå dit. Enstaka vårdgivare nämnde att marknadsföring är en känslig 

fråga eftersom det är skattepengar som finansierar marknadsföring, så det gäller att vara 

försiktig. Gemensamt för samtliga vårdgivare är att marknadsföringen finansieras av 

vårdpengen, en summa dras och går till en gemensam marknadsföringspott för landstingets 

samtliga vårdcentraler. 

 

För att bygga en bra relation med patienterna har samtliga vårdgivare en gemensam nämnare; 

att ha ett gott bemötande. Vårdgivarna framhöll även att det är viktigt att lyssna, respektera 

och skapa förtroende sinsemellan. Patienten ska alltid vara i fokus. Flertalet vårdgivare 

erkände dock att det fanns stora brister i de här områdena och ett flertal vårdgivare nämnde att 

den nationella patientenkäten hade hjälpt dem att fått upp ögonen på saker som patienterna 

tycker de kan förbättra. En vårdgivare förklarade det med att förr så tjänade de på att 

patienterna besökte dem så sällan som möjligt, idag behöver de istället så många listade och 

besök som möjligt. Det blev därmed en helomvändning för hur de arbetar mot patienten. En 

annan vårdgivare hade precis avslutat en två dagar lång workshop där de bland annat hade 

diskuterat de förändringar som behöver göras för bemötandet med patienter. Vidare 

framhäver flertalet vårdgivare även att för att bygga en bra relation med patienten så gäller det 

att ge och ha en hög medicinsk kvalitet, att de har den kompetens och kunskap som patienter 

behöver. 
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Hur landstingsdrivna vårdgivare förhåller sig till verksamheten 

Samtliga vårdgivare beskriver sin verksamhet som en full primärvård, ”från vaggan till 

graven” som en vårdgivare beskrev det som. Enstaka vårdgivare beskriver det som att de 

bedriver hälso- och sjukvård enligt beställningen och är väldigt ”omfattande och 

mångfasetterad”. Andra vårdgivare beskriver det som komplext. Genomgående tycker 

samtliga vårdgivare att det är ett brett uppdrag och innehåller en mångsidig kompetens. 

Verksamhetens viktigaste aktiviteter är för samtliga att ta hand om patienten i rätt tid och så 

bra som möjligt. Flertalet framhåller även en god tillgänglighet och ett gott bemötande. 

Viktiga aktiviteter hos ett flertal är det förebyggande hälsoarbetet, till exempel 

mödravårdscentral (MVC) samt barnavårdscentral (BVC). En vårdgivare förklarar att ”för att 

landstinget ska ha råd med primärvården i framtiden är det oerhört viktigt att vi satsar på 

förebyggande åtgärder för att minska sjukvårdsbehovet på lång sikt”. Verksamhetens 

viktigaste resurser är personal för samtliga vårdgivare. Andra nyckelresurser hos flertalet är 

ekonomin; den vårdpeng de får per listad, teknisk utrustning, lokaler och andra hjälpmedel. 

 

I samtliga vårdgivares verksamheter ligger kärnkompetensen hos läkare. De är den centrala 

delen i vårdcentralen. Samtliga framhöll även att annan personal så som sjuksköterskor, 

diabetessköterskor, beteendevetare, sjukgymnaster, läkarsekreterare, arbetsterapeuter, 

labbpersonal, MVC/BVC-personal är alla lika viktiga för att verksamheten ska fungera. 

Enstaka vårdgivare jobbade med att kunna utnyttja all personals kompetenser till max. Det 

innebär att exempelvis läkarna bara utför uppgifter som kräver deras kompetens och mindre 

komplicerade uppgifter får skötas av annan personal.  Andra enstaka vårdgivare beskrev sin 

kärnkompetens som ”en nyanserad förmåga att kunna möta alla förekommande hälsoproblem 

initialt” och enstaka andra vårdgivare framhöll kärnkompetensen som ”en helhetssyn krävs 

för att kunna se igenom hela patienten och dennes situation.” Dock upplevde de flesta 

vårdgivarna att det är svårt att få fasta läkare till vårdcentralerna. ”En stafettläkare är 

dessutom dubbelt så dyr i drift” som en vårdgivare uttryckte sig. 

 

Kompetensnätverk kan vara ett samarbete, arbetsplatsgrupper eller möten som syftar till att 

utveckla den egna kompetensen. Kompetensnätverk är något som samtliga vårdgivare har i 

form av kollegiala grupper som landstinget tillhandahåller. Flertalet vårdgivare har även andra 

former av kompetensgrupper i form av egna grupper, dels gemensamt över några kommuner, 

dels i form av gemensam utbildning på den egna vårdcentralen för att stärka trivsel och 

gemenskap. Samarbeten med andra företag eller verksamheter förekommer hos flertalet 

vårdgivare, dock sker det främst med olika leverantörer via landstingets upphandlingar 

alternativt internt mellan vårdcentralerna. Andra enstaka vårdgivare hoppas på ett samarbete 

med ett externt företag i framtiden. Flertalet av vårdgivarna framhäver att de har en 

gemensam vikarieresurs inom landstinget vilket de tycker är positivt. Divisionsstaben för de 

landstingsdrivna vårdcentralerna påtalade att största skillnaderna mellan privat och 

landstingsdriven vårdgivare är lagstiftningen. De offentliga vårdgivarna är bundna av 

kommunallagen, vilket inte de privata är. Det som främst binder dem är att de inte kan köpa 

upp ett friskvårdsföretag och gå samman med dem och skicka patienter dit på friskvård. De 

får inte heller bedriva konkurrerande verksamhet med företagsverksamheten, alltså de 
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offentliga vårdgivarna får inte bedriva företagshälsovård. När det gäller samarbeten med 

företag så görs en upphandling enligt LOU, därefter kan vårdcentraler utveckla ett samarbete 

med externa företag, exempelvis i medicinsk fotvård.  

 

När det gäller företagspolicy och värderingar är samtliga vårdgivare samstämmiga i att 

landstinget har en verksamhetsplan och en värdegrund som de följer. Den består i tre ord; 

respekt, helhetssyn och professionellt. De arbetar med fokus på patient och bemötande. En 

vårdgivare tog upp ett uttryck som landstinget arbetar utefter; ”vård på lika villkor för hela 

befolkningen.” 

 

Landstingsdrivna vårdgivare om den ekonomiska delen 

Fördelningen av kostnaderna är liknande hos samtliga vårdgivare, personal är den största 

kostnaden och på andra plats kommer läkemedel och sedan kommer övriga kostnader. 

Divisionsstaben lade fram en kostnadsfördelning på 70 % personal och 30 % övrigt som de 

flesta vårdgivare höll med om. Några vårdgivare påtalade problemet att få läkare till sig, 

vilket innebär att de använder sig av stafettläkare som är desto dyrare i drift och gör det svårt 

för patienterna att få kontinuitet.  

 

Huvudfinansieringen av verksamheten ser även den likadan ut hos samtliga vårdgivare, vilket 

är den vårdpeng de får per listad patient. Vidare tar de ut patientavgifter för patienters besök. 

De flesta lyfter att de även får annan ersättning som dock är av ringa betydelse så som 

utomlänspatienter samt vaccinering. De får en prestationsersättning om de uppfyller vissa 

prestationer som den offentliga uppdragsgivaren har tagit fram. De prestationer som de kan 

uppfylla är Friskvård på recept (FaR) och rökavvänjning. Denna prestationsersättning som 

den offentliga uppdragsgivaren håller är huvudsakligen för att få igång ett hälsofrämjande 

arbete på vårdcentralerna. Genom att vårdcentralerna aktivt börjar arbeta med detta så får de 

en viss summa per utfört FaR och påbörjad rökavvänjning. Den offentliga uppdragsgivaren 

har som krav på vårdgivarna att 80 % av besöken ska ske i första hand genom primärvården. 

Flertalet vårdgivare tog upp sina problem med att uppfylla täckningsgraden, de framhöll att 

det är svårt att uppfylla täckningsgraden och att det är problematiskt i de städer som har 

närhet till ett sjukhus. Om inte täckningsgraden på 80 % uppfylls så görs ett avdrag vid slutet 

av året, vilket enstaka upplevde som ett slags ”straff”. En av vårdgivarna förklarar vad han 

tycker om täckningsgraden; “jag är uttalat icke positiv till täckningsgraden.” 

 

Vid uppfyllandet av kapacitetsmax så ligger vårdgivarna olika till. De flesta vårdgivare har 

överkapacitet på sina lokaler, alltså för lite resurser i förhållande till arbetsmängden. Samtliga 

vårdgivare anpassar personal efter kapiteringen och enstaka har fått börja skära ner personal i 

och med att patienter gått över till privata vårdgivare. Ersättningssystemet som idag är byggt 

utifrån hur många listade varje vårdcentral har, är av delade meningar hos vårdgivarna. De 

flesta ser idag inget problem med det i dagsläget och enstaka tycker att det är lätt att förhålla 

sig till och är förståeligt. Enstaka vårdgivare tycker dock att ersättningssystemet inte är riktigt 

rättvist idag, men att det kanske jämnar ut sig i slutändan. Dock tror de flesta att det nya 

ersättningssystemet, ACG, som är på gång kan öka rättvisan och de flesta vårdgivare tror att 
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det kommer gynna dem då de har många äldre och multisjuka patienter. De flesta är positiva 

till förändringen. Samtliga vårdgivare har skickat personal till den diagnosskola som den 

offentliga uppdragsgivaren har tillhandahållit till samtliga vårdgivare på primärvårdens 

marknad.  

 

De flesta vårdgivare har ingen direkt samverkan med den offentliga uppdragsgivaren som 

tillhandahåller information kring beställningen. Enstaka vårdgivare upplever relationen som 

problematisk eftersom den offentliga uppdragsgivaren lägger ut order till vårdgivarna som de 

inte kan påverka, vårdgivaren menar vidare att fler och fler uppföljningspunkter läggs ut utan 

dialog eller samtal.  De flesta tycker att de för övrigt har en bra relation med den offentliga 

uppdragsgivaren och att de ibland är delaktiga på möten och kommer med information samt 

är med vid tillsättning av utbildningsläkare. 

Målet med verksamheten är olika för vårdgivarna, enstaka har som mål att behålla sina listade 

patienter och därmed medarbetarna samt att utvecklas. De flesta vårdgivare har som mål att 

hålla en bra hälso- och sjukvård utifrån de förutsättningar som finns och att hålla bra 

tillgänglighet. En vårdgivare berättar om den slogan som landstinget har; ”God hälsa på lika 

villkor för hela befolkningen”. Finansiella mål är främst för de flesta att gå med nollresultat 

och gärna lite på pluskanten. Samtliga vårdgivare har incitament och mål i form av den 

prestationsbaserade ersättningen där de får en summa pengar för varje utfärdande. Dessa 

pengar är sedan tidigare tagna från vårdpengssumman som sedan betalas tillbaka till 

vårdgivarna mot att de presterar. Enstaka vårdgivare tycker att det är ett steg i rätt riktning till 

att börja arbeta med ett mer hälsofrämjande arbete. Vidare tog några vårdgivare även upp att 

en handlingsplan om livsstilsförändringar ska upprättas och att de då får en engångsersättning 

när de kan uppvisa att denna handlingsplan finns.  

Information tillhandahålls av samtliga vårdgivare till den offentliga uppdragsgivaren genom 

ett antal uppföljningspunkter som insamlas automatiskt genom ett journalsystem. 

Informationen tillhandahålls inte aktivt av vårdgivarna, utan den finns att hämta vid behov. 

Enstaka vårdgivare tycker det är bra med fullständig transparens, så samtliga vårdgivare kan 

se varandras resultat genom programmet. Ingen av vårdgivarna tycker att någon information 

saknas från den offentliga uppdragsgivaren, dock uppstår det ibland frågor för de flesta 

vårdgivare om vad den offentliga uppdragsgivaren egentligen är ute efter när det gäller 

beställningen. Dessa frågor åtgärdas dock vid kontakt. Enstaka vårdgivare ville ha snabbare 

information när det gällde uppföljningen av uppföljningspunkterna, så de effektivare kan se 

vad som kan och behöver förbättras i enheten. Enstaka vårdgivare tycker att de får för mycket 

information när det gäller beställningen, främst när det gällde antalet uppföljningspunkter. 

 

Hur landstingsdrivna vårdgivare förhåller sig till konkurrensen 

De flesta vårdgivare ser inte konkurrenssituationen som de idag befinner sig i, som neutral. 

Detta eftersom konkurrenterna har kört med en tuff marknadsföring och riktar sig mot 

specifika grupper för att locka patienter att lista sig. Enstaka anser att de inte har samma 

förutsättningar trots samma uppdrag. Detta för att de landstingsdrivna inte har samma frihet 

och möjligheter exempelvis gällande personalförmåner så som friskvård och tandläkarbesök. 
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De flesta känner sig lite bakbundna av landstinget. Enstaka vårdgivare menar på att division 

primärvård inte borde ha ett samband med landstinget i övrigt eftersom det innebär att de ska 

ta del av andra gemensamma arbeten som sker över landstinget, som privata vårdgivare inte 

behöver vara med i. Det tar tid och resurser från primärvården vilket inte ses som 

konkurrensneutralt.  

 

Enstaka vårdgivare ser ingen fördel med konkurrenssituationen, andra vårdgivare ser det som 

att de är gynnade på olika sätt. Detta genom att de privata har större handlingsfrihet och inte 

den bakgrund och bagage som landstinget har, exempelvis att de inte kan gå i konkurs och då 

säga bort patienter. Enstaka vårdgivare tycker att de långa beslutsvägarna och det politiska 

inflytandet är en nackdel för landstingsdrivna verksamheter, då det är politiker som beslutar 

om exempelvis nedläggning av en vårdcentral. En annan nackdel är lagstiftningen när det 

gäller uppsägning av personal, vilket även divisionsstaben påtalade kring de problem som 

uppstår. Om en vårdcentral behöver säga upp en anställd så måste de först säga upp den sist 

anställda enligt den gemensamma LAS-listan som de delar med hela landstinget. 

 

De fördelar med att vara en landstingsdriven vårdcentral är för samtliga vårdgivare att de är 

stora och har ca 90 % av marknaden. Landstinget är en stor och stabil organisation och 

vårdcentralerna kan lättare samarbeta och nätverka sinsemellan och ge tips och råd till 

varandra. Flertalet vårdgivare tycker det finns fördelar i att de kan hjälpas åt med 

journalskrivning och att låna medicin och vaccin om det behövs. Enstaka vårdgivare ser även 

fördel i att de har en gemensam resursfördelning med vikarier. Andra enstaka vårdgivare 

tycker det är fördel att de har gedigen erfarenhet av primärvård eftersom de har utfört det i så 

många år och är därmed kända och har ett gott rykte. Enstaka vårdgivare tycker även det är en 

fördel att de inte har finansiärer bakom ryggen som vill ha sin del av vinsten vid årets slut.  

 

Att privata vårdgivare har kommit in på marknaden ser enstaka vårdgivare som att det är bra 

för patienterna, att de har ett val om vart de vill gå. Det ger även en fundering för den egna 

vårdgivaren om de ger bra hälso- och sjukvård, vilket flertalet vårdgivare ser som positivt. 

Enstaka vårdgivare ser inte snett på att privata vårdgivare har kommit in på marknaden, det 

viktigaste är att det sker på lika villkor. Andra enstaka vårdgivare är inte särskilt bekymrade 

eftersom konkurrensen i den staden är svag. Enstaka vårdgivare anser att eftersom privata 

vårdgivare har kommit in på marknaden så kan det innebära att landstingsdrivna måste läggas 

ner. En enskild vårdgivare tycker inte att det ska finnas något som helst samarbete med de 

privata vårdgivarna. Vårdgivaren säger vidare att det är ju samma pengar det handlar om och 

det säger sig självt att ”dessa vårdcentraler inte kan vara lika eftersom de har olika 

förutsättningar”. Enstaka vårdgivare tycker LOV är bra men det som är sämre är den fria 

etableringsrätten som finns, vilket är en politisk fråga. Just NLL har ingen gräns för hur ofta 

en person får byta vårdcentral, vilket enstaka vårdgivare upplever att patienter utnyttjar. 

Samtliga vårdgivare har påverkats av att privata vårdgivare har kommit in på marknaden i 

form av tapp på patienter, vilket för samtliga innebär ett tapp på ekonomin samt för flertalet 

att de har fått skära ner på personal. 
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Flertalet vårdgivare framhåller att det är sällan de svårt sjuka som byter vårdcentral eftersom 

dessa redan har en relation till vårdcentralen. De som byter är främst yngre och de som inte 

har haft kontakt med vårdcentralen eller är missnöjd med den kontakt de haft. Enstaka 

vårdgivare upplever dock att de har tappat främst äldre och multisjuka patienter. Enstaka 

vårdgivare märker att det är mer rörelse kring patienterna eftersom de har ett nära geografiskt 

avstånd till privata vårdgivare, vilket gör det lättare för patienterna att byta vårdcentral. 

Enstaka vårdgivare har även tappat personal till privata vårdgivare i och med 

nyetableringarna. Flertalet vårdgivare har fått tänka om och försöka arbeta på andra sätt, bland 

annat genom att hitta arbetssätt som inte bara utgår från läkaren, utan istället utnyttjar 

personalens kompetenser till max. 

 

Samtliga vårdgivare framhåller att de inte kan arbeta på samma sätt som tidigare. Tidigare var 

allt anpassat efter när vårdcentralen kunde ta emot patienten och de kunde säga ”återkom 

imorgon” om det inte fanns tider. Då ville vårdcentralen helst inte ha patienter från andra 

vårdcentraler eftersom det sågs som en belastning. Det tankesättet finns inte kvar idag, det är 

mer fokuserat kring patienten för när denne kan komma till vårdcentralen och idag vill de 

gärna få fler patienter från andra vårdcentraler. Enstaka vårdgivare arbetar mer med det som 

genererar pengar till vårdcentralen och flertalet satsar mer på förebyggande hälsovård. 

Gemensamt för flertalet aktorer är att de arbetar mer på bemötandet idag än de har gjort 

tidigare. 

4.3.2 Privata vårdgivare 

 

Samtliga privata vårdgivare är nya producenter av primärvård, den första privata 

vårdcentralen som lyder under LOV öppnades i Norrbotten under 2010 och i skrivande stund 

finns det totalt fem privata vårdgivare. De intervjuade är antingen verksamhetschef eller har 

en annan ledande befattning inom företaget. 

För att underlätta förståelsen av de begrepp som används för antalet vårdgivare så beskrivs 

begreppen som följande: 

”Samtliga”: Alla fem vårdgivare 

”Ett flertal” eller ”De flesta” eller ”Några”: tre till fyra vårdgivare 

”Enstaka”: En eller två vårdgivare 

 

Hur privata vårdgivare förhåller sig till patienter 

Samtliga vårdgivare trycker på att de har ett brett uppdrag och måste finnas tillgängliga för 

alla kundgrupper. Utöver det så riktar ett flertal vårdgivare in sig eller har planer på rikta in 

sig på speciella områden. De områden som nämnts är idrottsmedicin och mödrahälsovård.  

Gemensamt för samtliga vårdgivare är att de framhåller sin förmåga att erbjuda patienterna en 

fast läkarkontakt, vilket innebär att de får träffa samma läkare vid varje besök när det handlar 

om planerade besök. Ett flertal vårdgivare tar även upp helhetskonceptet och att de utöver 

vården och viss specialistverksamhet, även kan erbjuda patienten träning eller sjukgymnastik 

inom samma hus eller på ett bekvämt avstånd. 
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Uppdrag primärvård specificerar vilken typ av service som vårdgivarna måste tillhandahålla 

sina patienter. Därför erbjuder alla vårdgivare telefonrådgivning, mottagningsbesök och 

hembesök till sina patienter. Alla vårdcentraler är dessutom skyldiga att stå för 

jourverksamheten och där bedriver samtliga vårdgivare samarbete med de andra 

landstingsdrivna och privata vårdcentralerna på orten som de är verksamma i. De flesta 

vårdgivare har även hållit i öppna föreläsningar inom vissa områden, exempelvis 

rehabilitering och förebyggande hälsovård. 

 

Samtliga vårdgivare använder sig av någon form av marknadsföring. En vårdgivare säger sig 

ha annonserat väldigt lite under den sista tiden efter att ha haft en hård marknadsföring under 

etableringsfasen och ytterligare en vårdgivare säger sig ligga lågt med annonseringen just nu 

inför ett stundande namnbyte. Gemensamt för samtliga vårdgivare är att de har använt sig av 

lokaltidningar för annonsering, de flesta har även visat upp sig på mässor och andra event. En 

enskild vårdgivare använder sig av koncentrerade annonsperioder för att stimulera listningen 

och säger sig tydligt kunna läsa av hur listningen stiger under dessa perioder. De flesta 

vårdgivare jobbar även utifrån tesen ”att nöjda kunder sprider sina goda erfarenheter 

vidare”, vilket också lockar fler kunder. En vårdgivare påtalar dock att samma sak även gäller 

för missnöjda kunder och att det bara förstärker hur viktigt det är med ett gott bemötande och 

att lyssna på patienten. De flesta vårdgivare säger sig använda sig av riktad marknadsföring, 

framförallt genom att annonsera om de anställer viss specialkompetens. 

 

Samtliga vårdgivare pratar om hur viktigt bemötandet är för kundrelationen och att 

tillgängligheten då är en viktig faktor. Några vårdgivare har valt att göra sig mer tillgänglig 

för patienterna genom att försöka hålla personalmöten och sådant som inte är direkt relaterat 

till vården, utanför de ordinarie öppettiderna. Detta för att ”patienten ska ha det maximala 

fokuset”. Enstaka vårdgivare har dessutom planer på att börja ha kvällsöppet för att öka 

tillgängligheten. Att sätta kunden i fokus eller att få kunden att känna att den är lyssnad till är 

också något som flera vårdgivare tar upp, enstaka vårdgivare tar dock upp att de måste bli 

bättre på att informera kunden om och varför vissa förseningar sker på vårdcentralen, så 

patienten inte känner sig bortglömd. Ett flertal vårdgivare har även som policy att låta alltid 

låta patienterna få en läkartid om de vill, även om den som besvarar samtalet inte tycker att 

det är aktuellt just det tillfället. En vårdgivare menar att ”människor är förnuftiga och om de 

vet att resursen finns, så minskar överanvändandet”.  

Hur privata vårdgivare förhåller sig till verksamheten 

Samtliga vårdgivare menar på att primärvård är deras huvuduppdrag och att ”vårdval 

Norrbotten är ett stort och brett åtagande”. Eftersom LOV inte infördes i Norrbotten förrän 

den 1:a juni 2010 så är alla vårdgivare fortfarande rätt nya på primärvårdsmarknaden och 

samtliga har fortfarande en positiv listning om än i olika takt. Ett flertal vårdgivare pratar 

också om vikten att helhetstänk kring patienten och att kunna tillhandahålla alla de tjänster 

som patienten kan behöva i form av förebyggande åtgärder, ren sjukvård och rehabilitering 

samt tillgång till en egen träningsverksamhet. Flera vårdgivare tar även upp att de jobbar med 

hälsa, enstaka vårdgivare vill förena frisk- och sjukvård där målet är hälsa. En annan 
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vårdgivare har fått tillstånd av länsstyrelsen att kalla sig hälsocentral istället för vårdcentral. 

Den viktigaste aktiviteten i verksamheten beskriver de flesta vårdgivare som den vardagliga 

vården, om det så gäller nyfödda ända fram till livets slutskede. 

Samtliga vårdgivare framhåller att deras personal är den viktigaste resursen och där är de 

flesta vårdgivare samstämmiga i att det är allmänläkarna som är den absoluta 

kärnkompetensen i verksamheten. ”Att ha tillgång till fasta allmänläkare är hörnstenen i 

primärvård” enligt en av vårdgivarna. Samtliga vårdgivare är enligt egen utsago nöjda med 

rekryteringen av personal och menar att de har lyckats bra med att knyta till sig allmänläkare 

då det är en brist i Norrbotten. Enstaka vårdgivare har använt sig av stafettläkare under 

uppstartsfasen, men i dagsläget har de lyckats få fasta läkare. Andra nyckelkompetenser som 

nämns är specialister inom vissa områden; barnmorska, idrottsmedicin, diabetessköterskor 

och distriktssköterskor. En annan tendens som ses hos de privata vårdgivarna är att de i 

mindre utsträckning använder sig av undersköterskor, enstaka vårdgivare hade inga 

undersköterskor alls. En av vårdgivarna förklarade det med att de ”vill ligga i ett visst 

kompetensområde och därför enbart har sjuksköterskor med specialistkompetens och inga 

undersköterskor”. 

När vårdgivarna får chansen att beskriva vad de tycker är viktigt i verksamheten förutom 

personalen får vi däremot lite olika svar. Enstaka vårdgivare svarar att det viktiga är 

tillgången till patienter och att de kan fortsätta göra en positiv listning. Ett fåtal menar att det 

viktigaste är att tänka på helhetskonceptet som de kan erbjuda sina kunder, några är även inne 

på samarbetet inom det egna ”huset”, att det finns tillgång till det patienterna behöver i 

samma hus från sjukvård till träningsanläggning. En vårdgivare har ett speciellt upplägg där 

både läkare och sjuksköterskor jobbar från ett gemensamt kontorslandskap och de menar på 

att det nära samarbetet är en av deras viktigaste tillgångar.  

Vilka nätverk de olika vårdgivarna har tillgång till varierar. Samtliga har tillgång till vissa av 

landstingets utbildningar. Vidare har många av de olika professionerna egna kollegiala träffar 

och nätverk. De flesta vårdgivarna ingår på olika sätt i en större organisation och dessa 

bedriver även egna nätverk inom dessa koncerner och kooperativ.  Endast en vårdgivare står 

utan stöd från en större organisation, dock har de ett nära samarbete med majoritetsägaren till 

ett företagshälsovårdsföretag på orten. Samtliga vårdgivare har någon form av samarbete med 

andra företag eller organisationer, det rör sig om allt från samarbete med lokala idrottslag, 

konsultverksamhet till att sköta sjukvården för enskilda evenemang. 

När det gäller värderingar och policys, så har de flesta vårdgivare framtagna och uppsatta 

värderingar som de visar utåt mot patienterna. De flestas mål är att kunder ska kunna 

rekommendera vårdcentralen till nya potentiella patienter. Vidare framkommer ord som 

bemötande, hälsa och respekt. Flertalet vårdgivare arbetar utefter ett häfte som ger vägledning 

i hur de ska förhålla sig i sina värderingar och även visa upp det mot sina patienter.  

Privata vårdgivare om den ekonomiska delen 

De flesta vårdgivare har en likande fördelning av kostnaderna, där personalkostnader är den 

klart största delen. Ingen vårdcentral får neka en patient som vill lista sig hos dem och 
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samtliga privata vårdgivare har fortfarande en positiv listning. De flesta av vårdgivarna säger 

att de nu ligger på mellan 60 % och 85 % av sitt kapacitetsmax. Enstaka vårdgivare säger att 

de jobbar på nästa maxkapacitet, båda måste anställa mer personal om listningen forsätter att 

öka och en av dem måste på något sätt öka sin lokalyta.  

 

Intäkterna som vårdgivarna får kommer i första hand från vårdpengen, som de får månadsvis 

av landstinget för varje listad patient. Utöver det tar de ut en besöksavgift för varje besök som 

patienten gör, har patienten högkostnadsskydd eller gratis sjukvård så går landstinget in och 

betalar avgiften. Landstinget har även vissa bonusbaserade incitament för samtliga 

vårdgivare, som gör att de får en extra bonuspeng för varje FaR de skriver ut, för varje patient 

som går ett program för rökavvänjning och om vårdgivaren gör en godkänd handlingsplan för 

hälsoförebyggande åtgärder. Samtliga vårdgivare jobbar mot att uppfylla dessa mål. Det finns 

även ett avdrag ifall vårdgivarna inte klarar av att nå upp till en 80 % täckningsgrad, med det 

menas att 80 % av deras listade patienters vårdbesök sker i deras vårdcentral. Några 

vårdgivare nämner även att de får in lite extra pengar på utskrivning av intyg och genom 

vaccinering, men den ska vara av ringa betydelse. De flesta vårdgivare tycker att 

ersättningssystemet som det ser ut idag är missvisande eftersom just åldern säger väldigt lite 

om vilket vårdbehov en patient har. Samtliga vårdgivare i stort positivt inställda till införandet 

av ACG. De flesta vårdgivarna tror att ACG kommer att öka deras intäkter och av dessa så 

tror de flesta att den kommer att göra det eftersom de har en vårdtung patientgrupp. En 

vårdgivare säger att ACG kommer att ha ett positivt utslag för dem eftersom de enligt en 

mätning, var en av de bästa vårdgivarna i länet på att diagnostisera. Endast en vårdgivare 

trodde den skulle få mindre ersättning med ACG. 

När det gäller de finansiella målen som vårdgivarna nämner så är de ganska blygsamma. Det 

handlar om nystartade verksamheter för samtliga och de flesta vårdgivare har i dagsläget som 

mål att bära sina kostnader. Kommande mål är att kunna börja gå med lite mer vinst och börja 

betala av sina lån, ge avkastning till ägare och andra vinstdispositioner. Som ickefinansiella 

mål nämner de flesta vårdgivarna att bedriva en bra vård samt ha en bra miljö för sina 

anställda. Enstaka vårdgivare har som mål att komma upp i ett visst antal listade, ligga topp 3 

i landstingets vårdvalsmätning eller ha 100 % telefontillgänglighet. Utöver det så har 

landstinget vissa mål som de vill att vårdgivarna ska uppfylla, dessa mäts på ett 50-tal 

indikatorer som landstinget hämtar från vårdgivarnas journalsystem. 

Hur privata vårdgivare förhåller sig till konkurrensen 

Överlag tycker merparten av vårdgivarna att relationen med den offentliga uppdragsgivaren 

fungerar bra. Reservationer som framförs är att de inte får vara med och påverka uppdragets 

upplägg. En enskild vårdgivare tycker även att det vara mycket som landstinget inte var 

beredd på skulle ske när LOV infördes men att problematiken består i att allting fortfarande är 

nytt hellre än illvilja från landstingets sida och att det hela tiden blir bättre. Andra klagomål 

från enstaka vårdgivare som framförs är landstinget är dåliga på att meddela beslut som tas 

under löpande verksamhetsår. 
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Ett flertal vårdgivare tycker inte konkurrenssituationen är neutral idag på grund av den 

passiva listningen. En enskild vårdgivare menar på att de skulle ha fått de som bor i ett visst 

område automatiskt listade hos sig. En annan tycker det är orättvist att deltidsanställda hos 

landstinget ej får jobba extra privat, vilket försvårar vikarierekryteringen avsevärt. En enskild 

vårdgivare tycker att konkurrenssituationen är ganska neutral och deras enda invändning är att 

de får betala mer för landstingets utbildningar. Samtliga vårdgivare menar på att en av 

fördelarna med att jobba privat är de kortare beslutsvägarna. Bättre arbetsmiljö och att kunna 

ha ett helhetskoncept runt patienten nämner även många vårdgivare. Det finns ingen direkt 

samstämmig röst bland de privata vårdgivarna om nackdelar med att jobba privat, men saker 

som tas upp är att de inte får tillgång till landstingets informationsavdelning eller 

upphandlingar; som de landstingsdrivna vårdgivarna får. Det är tufft och medför stora risker 

att starta upp egna och nya verksamheter. 

4.3.3 Sammanfattande slutsatser 

 

De landstingsdrivna vårdgivarna har begränsade möjligheter att påverka sin situation på 

marknaden. De kan inte aktivt locka kunder till sin vårdcentral på samma sätt som sina privata 

konkurrenter, genom vare sig aktiv marknadsföring eller sidoverksamheter. De vill därför 

lyfta fram sin långvariga relation med patienten och den mångåriga erfarenhet de har inom 

primärvården, vilket är deras främsta styrka. Fokus läggs på att göra rätt saker i rätt tid och på 

förebyggande åtgärder. De landstingsdrivna vårdgivarna kan utnyttja gemensamma resurser 

inom landstinget som vikarieresursen eller få hjälp av andra vårdgivare. Eftersom deras 

möjligheter att påverka intäkterna är väldigt begränsade, så har de ett kostnadsfokus där det 

handlar om att verksamheten skall gå runt ekonomiskt genom att minska kostnader. 

 

Det som är typiskt för de privata vårdgivarna är att de bedriver ett helhetskoncept där olika 

sidoverksamheter tillsammans med viss specialistvård ökar produktens värde för kunden. 

Detta samtidigt som det ökar lönsamheten för vårdgivaren.  De privata vårdgivarna är även 

mer öppna mot allmänheten och nya potentiella kunder; de bedriver en aktiv marknadsföring 

och visar upp sig i olika offentliga sammanhang. Fokus ligger på hälsa och att erbjuda 

patienten en bra service och bemötande. De privata vårdgivarna utnyttjar vissa av landstingets 

kurser och möjligheter till kollegiala träffar, men har även någon form av annan organisation 

som de är medlem i. De har ett intäktsfokus eftersom de vill fortsätta öka sina intäkter, främst 

genom att öka sin listning av patienter och därmed växa på marknaden. 

4.4 En ordfrekvensanalys 

 

En analys har gjorts med analysverktyget Nvivo för att skrapa på ytan i vårdgivarnas 

framställning av sin verksamhet. Med Nvivo så har en ordfrekvensanalys gjorts utifrån 

information som finns tillgänglig för allmänheten på respektive vårdgivares hemsidor. 

Studiens resultat är samlat i två olika delar, landstingsdrivna samt privata vårdgivare. I bilaga 

3 redovisas den information som kommit fram samt i figur 9 och 10. Analysen är begränsad 

till de 25 mest frekventa orden med minst fyra bokstäver (se metod 2.4).  
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Det bidrag denna analys ger är att landstingsdrivna vårdcentraler trycker främst på orden 

vårdcentral, livets, finns, primärvård, erbjuder samt olika. Ordet välkommen är inte så 

frekvent i sammanhanget, liksom orden hälsa, erfarenhet, verksamhet med flera. De privata 

vårdgivarnas använder främst orden hälsa, välkommen, vårdcentralen, alltid, känner samt 

läkare. Orden alla, gedigen, bästa med flera är inte lika frekventa i analysen (se figur 9). 

 

 
Figur 9 Landstingsdrivnas Nvivoanalys 

 

En empirinära slutsats kan dras i att de privata vårdgivarna trycker mer på positivt betonade 

ord så som hälsa, välkommen och erbjuder. Det är mer säljande ord för att locka potentiella 

kunder. De landstingsdrivna vårdgivarna har mer trygga ord i sin beskrivning så som livet, 

vårdcentral, primärvård, men de har även ordet erbjuder som även det är ett säljande ord. Det 

finns skillnader i dessa som kopplas i analysen till det resultat som samlats in. De privata 

vårdgivarnas mest förekommande ord är hälsa, motsvarande ord hos de landstingsdrivna 

vårdcentralerna är vårdcentral (se figur 10). Redan här utmärker sig skillnaderna i dessa två 

olika verksamheter, vilket framförallt visar sig på ytan av verksamheterna. 

 

 
Figur 10 Privatas Nvivoanalys  
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5. AFFÄRSMODELLER 

 

I detta kapitel görs en empirinära analys genom att bygga två affärsmodeller. Resultatet från 

studien tillämpas i affärsmodellen enligt Osterwalder et al (2005) och identifierar de 

affärsmodeller som är typiska för landstingsdrivna samt privata vårdgivare. Genom denna 

identifiering av affärsmodellerna uppfylls ett av delsyftena för uppsatsen. Förklaringen kring 

affärsmodellerna kan tyckas upprepa varandra, författarnas bakomliggande tanke är att 

fristående personer ska kunna läsa och förstå affärsmodellen vid en första anblick. 

 

5.1 Affärsmodell för landstingsdrivna vårdgivare 

 

Figur 11 nedan illustrerar de landstingsdrivna vårdgivarnas affärsmodell utifrån det som 

framkommit i intervjuerna som presenteras i resultatet från studien, som kopplas till den 

affärsmodell som presenterats av Osterwalder et al (2005). En annan figur har skapats för att 

underlätta förståelsen kring den utvecklade affärsmodellen, som sedan följer med i analysen.  

Produkt: 

Värdeerbjudande 

 Fast läkarkontakt & 

kontinuitet 

 Mångårig erfarenhet & 

kompetens 

 Tillgänglighet 

 

Kundaspekt: 

Målkund 

 Alla patienter 

Distributionskanal 

 Telefonrådgivning 

 Mottagningsbesök 

 Hembesök 

 Jourverksamhet (samarbete) 

 Begränsad marknadsföring 

Relation 

 Långvarig relation 

 Förändringsarbete utifrån den 

nationella patientenkäten. 

 Bemötande 

 

Infrastruktur: 

Värdekonfiguration/ 

Nyckelaktiviteter 

 Uppdrag primärvård 

 Fokus: Göra rätt saker i rätt tid 

 Förebyggande åtgärder 

Kärnkompetens/ 

Nyckelkompetens 

 Fasta allmänläkare 

Partnernätverk 

 Kollegiala träffar & nätverk 

 Landstingets utbildningsträffar 

 Gemensam resursfördelning 

med vikarier. 

 Samarbete mellan 

vårdcentraler 

Finansiell aspekt. 

Kostnadsstruktur 

  Störst kostnad: Personal, runt 70 % 

  Nästkommande: Övrigt (Hyra, material m.m.) 

  Extrakostnad för rekrytering av stafettläkare 

 Jobbar på kapacitetsmax. 

 Kostnadsfokus 

 

Intäktsmodell 

 Vårdpeng 

 Besöksavgifter 

 Incitamentbaserad ersättning 

 Viss annan ersättning 

 Avdrag för bristande täckningsgrad 

Figur 11 Affärsmodell för landstingsdrivna vårdgivare 
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Produkt 

Produkt är den första hörnstenen i den affärsmodell som Osterwalder et al (2005) använder 

sig av för att skapa ett värde åt kunden. Osterwalder et al (2005) tar upp tre strategier som är 

viktiga; att kunna differentiera sig, ha en bra kundservice samt skapa bra och hållbara 

kundrelationer. Möjligheten till att differentiering för landstingsdrivna vårdgivare är precis 

som det har framkommit tidigare i denna studie, väldigt begränsad. Därför ligger det i de 

landstingsdrivnas vårdgivares intresse att utnyttja de övriga två medlen; bra kundservice samt 

bra och hållbara kundrelationer, för att skapa en värdefull produkt åt kunden. Detta gestaltar 

sig genom att de landstingsdrivna vårdgivarna prioriterar att skapa en kontinuitet för sina 

patienter, genom att i så stor utsträckning som möjligt erbjuda sina patienter fasta kontakter. 

Det handlar i första hand om att får träffa samma läkare som vid tidigare besök, dock 

garanteras det inte när det rör sig om akutbesök. Kontinuitet innebär också att patienten får 

komma till samma vårdcentral som den kan ha gått till hela sitt liv och det kan de 

landstingsdrivna vårdgivarna erbjudna då de har bedrivit primärvård under mycket längre tid 

än de privata vårdgivarna. Vidare trycker landstingsdrivna vårdgivare även på tillgänglighet, 

att svara i telefon när kunden ringer och ha lediga tider för besök. 

 

Kundaspekt 

Kundaspekten är den andra hörnstenen i affärsmodellen och riktar sig mot organisationens 

relation mot kunden och består av tre segment; målkund, distributionskanal och relation 

(Osterwalder et al, 2005). Osterwalder at al (2005) menar på att det här är den viktigaste 

hörnstenen eftersom utan kunden överlever inte företaget. Kunden är alltså vital för de 

landstingsdrivna vårdgivarna då ett minskat kundunderlag medför nedskärningar i 

verksamheten och på lång sikt eventuellt nedläggningar. De landstingdrivna vårdgivarna har 

inte möjlighet att rikta in sig mot någon speciell målgrupp eller målkund utan har ett brett 

uppdrag som omfattar hela befolkningen. De distributionskanaler av service som används är 

noggrant specificerade i uppdraget. Den service som ingår i uppdraget är mottagning, 

telefonrådgivning, hembesök och jourverksamhet. Marknadsföringsarbetet är också en del av 

distributionskanalen men är en något begränsad tillgång för de landstingdrivna vårdgivarna. 

Det har framkommit under intervjuerna med de landstingsdrivna vårdgivarna att de ej får 

marknadsföra sig i traditionell mening. Istället är de olika vårdgivarna med i de 

informationsannonser som landstinget brukar publicera i olika lokala tidningar och på sin 

hemsida. 

 

Relationen till sina befintliga kunder bygger mycket på tradition. De landstingsdrivna 

vårdgivarna har till skillnad från de privata funnits på marknaden under en lång tid och har 

under den tiden haft möjligheten att bygga en långvarig relation med sina kunder. De säger 

själva att de kunder som går över till privata vårdgivare oftast är missnöjda med någonting 

hos dem och att nöjda kunder i stor utsträckning stannar kvar. Det är därför väldigt viktigt att 

ha en bra relation med den befintliga kunden men det finns enligt vårdgivarna själva stora 

brister i bemötandet som kunderna får. Det är den nationella patientenkäten som i många fall 

visar på dessa brister för vårdgivarna och de pågår ett förändringsarbete från de 

landstingsdrivnas sida för att förbättra denna relation. 
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Infrastruktur 

Infrastruktur är den tredje hörnstenen och består av segmenten värdekonfiguration, 

kärnkompetens och partnernätverk. Infrastrukturen rör allting inom organisationen och har till 

uppgift att stödja organisationen i skapandet av en produkt som kunden vill ha och behöver 

(Osterwalder et al, 2005). De landstingsdrivna vårdgivarnas nyckelaktiviteter är att bedriva en 

heltäckande primärvård riktad mot hela befolkningen. Vårdgivarna tar även upp mer specifika 

aspekter som att sätta in rätt åtgärder och i rätt tid, men även vikten av att bedriva en bra 

förebyggande vård. Den förebyggande vården anses vara nyckeln till samhällsnyttiga vinster 

både i form av en friskare befolkning men även för en minskning av samhällets totala 

vårdkostnad på lång sikt. Den absoluta nyckelkompetensen för att ha en effektiv verksamhet 

och kunna erbjuda sina kunder en bra produkt är att ha en bra tillgång till allmänläkare. Det 

råder enligt vårdgivarna själva en brist på allmänläkare i Norrbotten och de landstingsdrivna 

vårdgivarna uttrycker själva en större svårighet att knyta till sig fasta allmänläkare. 

Landstingsdrivna vårdgivare har däremot ett väl utvecklat partnernätverk. De har precis som 

de privata vårdgivarna kollegiala träffar och nätverk som de kan använda sig av. Utöver det så 

har de givetvis tillgång till landstingets egna utbildningar. Deras stora fördel är att de är en 

stor organisation med gemensamma system och kan vid behov utnyttja gemensamma resurser 

inom organisationen. Det kan till exempel handla om en gemensam vikarieresurs eller att en 

vårdgivare tar hjälp av en annan när de ligger efter i journalskrivningen. 

 

Finansiell aspekt 

Den sista hörnstenen i affärsmodellen är finansiell aspekt med; kostnadsstruktur och 

intäktsmodell. Kostnadsstrukturen är ofta mycket relaterad till nyckelresurserna och 

nyckelaktiviteterna inom organisationen (Osterwalder et al, 2005). I det här fallet gäller det 

framförallt kopplat till nyckelresurserna. Under avsnittet infrastruktur så har studien kommit 

fram till att de landstingsdrivna vårdgivarnas nyckelresurs är allmänläkare. Alternativet till att 

ha fasta allmänläkare är använda sig av stafettläkare som är betydligt dyrare i drift och 

dessutom får svårare att bygga långvariga relationer med kunderna. Därmed får de 

landstingsdrivna vårdgivarna en ökad kostnad om de ej lyckas rekrytera tillräckligt många 

fasta läkare, vilket i sin tur leder till att de erbjuder en sämre produkt. 

 

Intäktsmodellen för de landstingsdrivna vårdcentralerna kan anses vara ganska okomplicerad, 

de får en ersättning för antalet listade patienter (vårdpeng), besökspeng för varje besök, viss 

ersättning för förebyggande åtgärder (incitamentbaserad ersättning), viss annan ersättning i 

form av vaccinering och intygsutskrivning samt ett avdrag från vårdpengen ifall de inte 

uppfyller täckningsgraden. Det har framkommit att de landstingsdrivna vårdgivarna har 

problem att uppfylla täckningsgraden och att de följaktligen kommer att drabbas av ett avdrag 

på sina i intäkter. Enligt Osterwalder och Pigneur (2010) så kan ett företag vara antingen 

kostnadsfokuserat eller intäktsfokuserat. För de landstingsdrivna vårdgivarna så faller sig 

valet lätt, de kan i väldigt liten utsträckning påverka sina intäkter och fokus ligger därför på 

att hålla nere kostnaderna. Det syns även väldigt tydligt eftersom de landstingsdrivna 

vårdgivarna jobbar på maxkapacitet med den bemanning de har på vårdcentralerna.  
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5.2 Affärsmodell för privata vårdgivare 

 

Figur 12 nedan sammanställer de privata vårdgivarna på samma sätt som tidigare gjorts för de 

landstingsdrivna vårdgivarna, i enlighet med Osterwalder et al (2005) modell.  

 

Produkt: 

Värdeerbjudande 

 Fast läkarkontakt & 

kontinuitet 

 Helhetskoncept 

 Specialistverksamhet 

 Tillgänglighet 

 Trevlig miljö 

Kundaspekt: 

Målkund 

 Alla patienter 

 Specificerade grupper 

Distributionskanal 

 Telefonrådgivning 

 Mottagningsbesök 

 Hembesök 

 Jourverksamhet (samarbete) 

 Öppna föreläsningar 

 Traditionell marknadsföring 

 Riktad marknadsföring mot 

vissa kundgrupper 

Relation 

 Bemötande 

 Kund i fokus 

Infrastruktur: 

Värdekonfiguration/ 

Nyckelaktiviteter 

 Uppdrag primärvård 

 Helhetstänk kring patient 

 Fokus hälsa 

 Vardaglig vård, från nyfödda till 

livets slutskede. 

Kärnkompetens/ 

Nyckelkompetens 

 Fasta allmänläkare 

 Specialister 

Nyckelresurser 

 Patienter & positiv listning 

 Helhetsperspektiv & närhet 

Partnernätverk 

 Kollegiala träffar & nätverk 

 Nätverk inom 

koncernen/kooperativet 

 Landstingets utbildningsträffar 

 Samarbeten med privata företag 

och föreningar 

Finansiell aspekt: 

Kostnadsstruktur 

 Störst kostnad: Personal 

 Nästkommande: Övrigt (Hyra, material m.m.) 

 Ca 60-85% av kapacitetsmax, har plats för fler patienter 

Intäktsmodell 

 Vårdpeng 

 Besöksavgifter 

 Incitamentbaserad ersättning 

 Viss annan ersättning 

 Intäktsfokus 
Figur 12 Affärsmodell för privata vårdgivare 

 

Produkt 

Den första hörnstenen i Osterwalder et al’s (2005) affärsmodell är att skapa en produkt som 

ger ett värde för kunden. En produkt i denna studie är det som vårdgivarna erbjuder till 

patienten i form av rådgivning och mottagningsbesök. De privata vårdgivarna skapar ett värde 

för kunden på flera olika sätt. Dels genom bemötande, kontinuitet, tillgänglighet och trevlig 

miljö, men även att erbjuda en bredare produkt i form av träning och sjukgymnastik. 

Tillgänglighet för de privata vårdgivarna i denna studie innebär att låta kunden får en 

besökstid om den vill, även om personen som svarar i telefonen inte tycker det är nödvändigt. 

Vanligt i de privata vårdgivarnas affärsmodell är att de satsar på annat vid sidan av 
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sjukvården. De riktar sig då mot ett bredare kundunderlag och inte bara relaterat till sådant 

som hör till sjukvård, utan även sådant som hör till hälsa. Att erbjuda träningsmöjligheter i 

samma anläggning som primärvården gör att det blir ett helhetskoncept för vårdgivaren och 

för kunden blir det mer enhetligt. 

 

Enligt Osterwalder et al (2005) är det viktigt att differentiera sig på marknaden. De flesta 

privata vårdgivare har viss specialistvård vid sidan av primärvården, vilket gör att de 

differentierar sig gentemot andra vårdgivare på marknaden. Vidare framhäver Osterwalder et 

al (2005) att det är viktigt att skapa bra och hållbara kundrelationer. Det visar sig hos de 

privata vårdgivarna i att de har en fast läkarkontakt, så kunden känner trygghet och kan skapa 

en bra kontakt med sin läkare. Gott bemötande och tillgänglighet innebär bra kundservice, att 

sätta kunden i fokus och så denne känner sig väl bemött och vill återkomma. Att skapa en 

kundanpassad produkt blir således varje enskilt möte som läkaren har med kunden, att bemöta 

kunden efter dennes premisser är även det en viktig del. Dessa bitar hjälper de privata 

vårdgivarna att skapa ett värde för kunden, så kunden i sin vårdvalsprocess väljer just deras 

alternativ.  

 

Kundaspekt 

Den andra hörnstenen i affärsmodellskonstruktionen är kundaspekten, där fokus ligger på 

kunden. Denna del består av tre delar; målkund, distributionskanal samt kundrelation 

(Osterwalder et al 2005). När det gäller målkund så riktar sig de privata vårdgivarna främst 

till samtliga patienter eftersom det står i uppdraget som de har tagit på sig. Det vanligaste är 

därefter att de har specialistkompetens inom en specifik grupp. Att fler av de privata 

vårdgivarna funderade på att utveckla det i framtiden utmärker de privata vårdgivarna 

kundfokus än mer. Det innebär att de tar medvetna beslut om hur de driver sin verksamhet 

och på vilka grunder, vilket är något som Osterwalder et al (2005) trycker på. 

Distributionskanaler enligt Osterwalder et al (2005) innebär olika sätt att tillhandahålla 

service till kunden. Hos de privata vårdgivarna är distributionskanalerna de som främst ingår i 

uppdraget; mottagning, telefonrådgivning, hembesök samt jourverksamhet, i likhet med 

landstingsdrivna vårdgivare. De privata vårdgivarna profilerar sig på marknaden genom sin 

marknadsföring i lokaltidningar, event och mässor. De använder sig av olika 

distributionskanaler för att visa sig på marknaden och berätta om sig själva. Event och mässor 

är ett sätt att visa upp sig och i att vara delaktiga i samhället. De trycker på att de finns i ett 

större sammanhang än just sjukvården, att de vill arbeta med hälsa och hälsofrämjande 

aktiviteter. De har till viss del riktad marknadsföring för att visa på bland annat sin 

specialistverksamhet. 

 

De privata vårdgivarna utvecklar sitt arbete utefter kundernas behov och kan lättare anpassa 

sig efter kundernas önskemål och utveckla sina verksamheter. Öppna föreläsningar är en del 

som är typiskt för privata vårdgivare, de håller föreläsningar som allmänheten kan komma 

och lyssna på, vilket kan handla om olika hälsofrämjande åtgärder. Det är något som 

Osterwalder et al (2005) tar upp i sin affärsmodell, att hitta nya och lönsamma 

affärsmöjligheter och tillfredställa kunders behov, vilket i resultatet visar sig i de öppna 
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föreläsningarna som dels lockar potentiella kunder, dels får kunden information kring hur 

denne själv kan underhålla sin hälsa. Att skapa en bra relation med kunderna är en viktig del; 

de privata vårdgivarna försöker skapa en bra kundrelation genom att anpassa sig mer efter 

kundernas behov. De har kunden i fokus och som nämnts tidigare anpassar de sig efter 

kundens åsikter. Det kan även ses som en marknadsföringsstrategi, en nöjd kund berättar 

gärna om goda upplevelsen, likväl som den berättar om sitt missnöje. Så att ständigt hålla en 

god kundrelation kan ge fler fördelar i framtiden.  

 

Infrastruktur 

Osterwalder et al (2005) tredje hörnsten är infrastrukturen, vilket omfattar värdekonfiguration, 

kärnkompetens och partnernätverk. Det viktiga i denna hörnsten är att skapa en produkt med 

ett värde som kunden är beredd att betala för (Osterwalder et al, 2005). Infrastrukturen hos de 

privata vårdgivarna är det som sker inom företaget och utåt. Det är viktigt att vårdgivarna 

skapar en produkt som kunden vill ha och behöver. Vårdgivarnas nyckelaktiviteter är främst 

hela uppdraget primärvård med den vardagliga vård som kunden behöver, allt från nyfödda 

till livets slutskede. De privata vårdgivarna lyfte fram att de jobbar med hälsa och 

hälsofrämjande åtgärder. Det är även en nyckelaktivitet hos de privata vårdgivarna, vilket rör 

helhetstänkandet. Att kunden kommer till en vårdgivare och har hela kedjan där, från 

friskvård så som träningsanläggning, till sjukvård, till rehabilitering som sjukgymnastik. 

Kärnkompetensen ligger hos allmänläkarna i verksamheten. 

 

De privata vårdgivarna har fasta allmänläkare och behöver inte använda dyra stafettläkare, 

vilket även gynnar den kontinuitet som de vill erbjuda sina kunder när det gäller 

värdeerbjudandet. De har även specialister inom vissa områden som i sin tur lockar de kunder 

som har behov av dessa specialister, vilket även det kan kopplas till värdeerbjudandet och 

värdekonfiguration där det gäller att skapa en produkt som kunden vill ha eller behöver. 

Affärsmodellens infrastruktur lyfter även nätverk och samarbeten som företaget kan inneha 

(Osterwalder et al, 2005). De privata vårdgivarna har tillgång till nätverk genom olika delar, 

dels deras egen koncern eller kooperativ, dels genom landstingets utbildningsträffar. De 

yrkesspecifika kategorierna har även de egna kompetensnätverk som de kan utnyttja inom sitt 

arbetsområde. De har stort utbyte över hela landet genom sina nätverk som faller inom 

koncernen eller kooperativet.  

 

Finansiell aspekt 

Den sista hörnstenen som affärsmodellen bygger på är finansiell aspekt. Denna ligger som 

grund för affärsmodellen, där kostnadsstrukturen är mycket relaterad till nyckelresurserna och 

nyckelaktiviteterna. För att kunna generera högre vinst så hålls kostnaderna så låga som 

möjligt (Osterwalder et al, 2005). I kostnadsstrukturen för de privata vårdgivarna ligger den 

största kostnaden hos personalen, nästkommande största kostnadsposter är hyra, läkemedel, 

material med flera. De nyckelresurser som kan kopplas till kostnadsstrukturen är 

helhetsperspektivet, så kunden har tillgång till allt från friskvård till sjukvård. Det är sådant 

som anknyter till kostnader så som hyra och personal för att tillhandahålla sådant, eller genom 

kontrakt. De nyckelaktiviteter som kan anknytas till kostnadsstrukturen är det som innehåller i 
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uppdrag primärvård. För att uppfylla uppdraget gäller det att tillhandahålla den kompetens 

och personal som uppdraget innehåller, vilket påverkar kostnadsstrukturen. Att ha den 

vardagliga vården för patienterna innebär att tillhandahålla läkare och annan personal, vilket 

kopplas till den nyckelkompetens som de privata vårdgivarna har. Eftersom det är 

allmänläkarna som är viktigast för att kunna driva primärvården så är det självskrivet att 

personalkostnader är störst. De privata vårdgivarna använder sig inte av stafettläkare, vilket 

minskar deras kostnader kring läkare. De privata vårdgivarna uppfyller inte hela sitt 

kapacitetsmax, de uppfyller ca 60-85% av kapacitetsmax, detta för att ha plats för fler 

patienter och klara sig under en tid framåt. De har garderat sig genom att anställa den 

kompetenta personal de vill ha och behöver. 

 

Enligt Osterwalder et al (2005) kan ett företag ha olika intäktsströmmar i form av en produkt 

eller en service, inom primärvården handlar det främst om service (Osterwalder et al, 2005). 

Intäktsmodellen innebär att omsätta det värde som företaget erbjuder kunden, till monetära 

tillgångar. För de privata vårdgivarna innebär det att skapa ett värdeerbjudande som gör att 

kunden vill komma till just dem. Eftersom största delen av finansieringen kommer från 

vårdpengen så är det de som är listade på vårdcentralen som betalar för sig, genom dels 

listningen och genom besöksavgiften. Det som tillhandahålls är en tjänst, en fysisk service 

som de privata vårdgivarna har skrivit under att de ska tillhandahålla. De incitamentbaserade 

ersättningarna ger en ökad inkomst om de uppfylls, dessa är av hälsofrämjande åtgärder vilket 

kan vara väl till fördel för de privata vårdgivare som gärna vill arbeta med hälsofrämjande 

åtgärder och framställer sig som hälsomedvetna företag. Andra övriga ersättningar är sådant 

som utskrivning av intyg, vaccinering samt utomlänspatienter. Intäktsmodellen är mer 

komplicerad för de privata vårdgivarna eftersom de kan ha inkomstbringande 

sidoverksamheter (Osterwalder et al, 2005).  Osterwalder et al (2005) tar vidare upp att ett 

företag kan vara kostnads- eller intäktsfokuserade, i denna sammanställning av 

affärsmodellerna visar det sig att de privata vårdgivarna är mer intäktsfokuserade, eftersom de 

i första hand fokuserar på att växa och öka sitt kundunderlag och därmed intäkterna.  
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6. ANALYS 

 

I följande avsnitt utvecklas de skillnader som framkommit i affärsmodellerna för 

landstingsdrivna och privata vårdgivare. Först utvecklas en analys på relation och 

uppföljning som fokuserar på relationen mellan vårdgivarna och den offentliga 

uppdragsgivaren och kopplas till agentteorin. Vidare kommer under ytan för att belysa 

skillnaderna som framkommit efter identifieringen av affärsmodellerna. Analysen knyter an 

till New Public Management, institutionell teori samt resursbaserad teori. Avslutningsvis görs 

en analys på ytan som jämför sådant som framkommit i studiens resultat med den 

Nvivoanalys som har gjorts. Avslutningsvis diskuteras de teorier som motsätter varandra. 

 

6.1 Relation och uppföljning 

 

En analys på relationen mellan vårdgivarna samt den offentliga uppdragsgivaren görs och 

kommer i första hand att kopplas till agentteorin (se figur 13). Kopplat till agentteorin är även 

uppföljningen av uppdraget som är en del av vårdgivarnas arbetsgång. 

 

 
Figur 13 Relation och uppföljning 

 

I studiens resultat framkommer det att den offentliga uppdragsgivaren ger ut uppdraget 

primärvård till vårdgivare som i sin tur erbjuder primärvård till patienter. Enligt Jensen och 

Meckling (1976) utgör det ett principal-agentförhållande. I studiens resultat visar det att den 

offentliga uppdragsgivaren är principalen och vårdgivarna är agenter som utför primärvård. 

Den offentliga uppdragsgivaren ger ut uppdraget och beslutar kring ersättningssystemet samt 

gör uppföljning. LOV är en upphandling av vård, vilket innebär att agenterna ingår ett 

kontrakt med den offentliga uppdragsgivaren där de förbinder sig att ge ut primärvård i dess 

breda bemärkelse. I ett principal-agentförhållande kan det uppstå ett informationsglapp och 

målsättningsskillnad, vilket kan undvikas på två sätt; övervakning och incitamentbaserad 

ersättning (Anthony & Govindarajan, 2007). Se förhållandet illustrerat i figur 14. 

 

 
 

Figur 14 Principal-agentförhållandet 

 

Den offentliga uppdragsgivaren 
(Principal) 

Landstingsdrivna 
vårdgivare 
(Agenter) 

Privata vårdgivare 
(Agenter) 
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I studiens resultat lyfter vårdgivarna samt den offentliga uppdragsgivaren 

uppföljningspunkterna, som är en form av övervakning som följer upp beställningen hos 

samtliga vårdgivare, för att se hur de förhåller sig till uppdraget och hur de utvecklas och 

arbetar. Den offentliga uppdragsgivaren är insatt i arbetet och har tillgång till resurser och 

utvecklar uppföljningspunkterna utefter det. Täckningsgraden på 80 % är ett uppsatt mål som 

dock inte fått så god respons av de landstingsdrivna vårdgivarna. Däremot ser de privata det 

inte som något större problem. De landstingsdrivna vårdgivarna ser sig som att de är mest 

insatta i arbetet, vilket Anthony och Govindarajan (2007) tar upp; att principalen inte är lika 

införstådd i arbetet som agenten är. 

 

Minskningen av informationsglappet kan den offentliga uppdragsgivaren avhjälpa på ett sätt 

genom att de har en medicinskt sakkunnig till sin hjälp när de utformar om uppdraget. Dock 

är det fortfarande agenten som har den privata informationen. I studiens resultat tar de 

landstingsdrivna vårdgivarna upp sitt missnöje när det gäller dels den 80 % täckningsgraden 

samt uppföljningspunkterna som bara blir fler och fler och utan deras delaktighet. Den 

offentliga uppdragsgivaren kommer utföra revisioner på vårdcentraler som bidrar till ökad 

kontroll kring uppföljningspunkterna. All information som vårdgivarna lämnar i 

journalsystemet kommer även den offentliga uppdragsgivaren åt; vilket bidrar till 

övervakning av vårdgivarna (Jensen & Meckling, 1976). Informationen samlas in av den 

offentliga uppdragsgivaren som vidare sammanställer denna information och ger sedan ut 

sammanställningen till samtliga vårdgivare som då får se hur de ligger till i förhållande till 

andra. Vårdgivarna ser dock att dessa sammanställningar inte kommer ut tillräckligt ofta då de 

gärna vill arbeta kontinuerligt på förbättringar.  

 

Det andra sättet som framkommer i studiens resultat när det gäller säkerställandet av att 

vårdgivarna utför sina uppdrag, är att ha incitamentbaserade ersättningar. Det finns tre 

incitamentbaserade ersättningar; FaR, rökavvänjning och plan för hälsoförebyggande 

åtgärder. Genom att vårdgivarna får en ersättning för uppfyllandet av dessa, vilket även 

gynnar ekonomin, så arbetar vårdgivarna aktivt med dessa åtgärder. Den offentliga 

uppdragsgivarens syfte är att de hälsoförbyggande åtgärderna ökas, vilket vårdgivarna 

uppfyller genom att de får en viss ersättning för det. Studiens resultat visar vidare att det som 

skiljer de landstingsdrivna och  privata vårdgivarna åt, är att de privata trycker mer på just den 

hälsofrämjande aspekten. Den incitamentbaserade delen motsvarar dock en väldigt liten del 

av det totala uppdraget. Det är bara åtgärder som den offentliga uppdragsgivaren vill sätta en 

större vikt vid, i dagsläget är de hälsoförebyggande åtgärderna som får den typen av 

uppföljning. De hälsoförebyggande åtgärderna anses kunna ge en så pass stor samhällsvinst i 

form av en friskare befolkning och därmed mindre vårdkostnader för samhället, att de 

berättigar en speciell form av uppföljning (Anthony & Govindarajan, 2007). Den offentliga 

uppdragsgivarens avsikt och fokus är att säkerställa uppdraget genom övervakning, vilket 

överensstämmer väl med de rådande NPM-influenser som offentlig verksamhet de senaste 

decennierna har utsatts för. Klausen och Ståhlberg (1998) menar att fokus har flyttats över till 

efterkontroll och uppföljning. För att uppdraget håller god kvalité och att det som står i 



45 

 

uppdraget blir uppföljt samt att patienterna vet vad de har att vänta, så behövs denna typ av 

övervakning från den offentliga uppdragsgivarens sida. 

 

Relationen med den offentliga uppdragsgivaren bygger mycket på övervakning för att 

bibehålla en god vård och se till att vårdgivarna uppfyller de krav som behöver uppfyllas. Det 

kan i sin tur visa sig att vårdgivare kanske uppfyller mer än de behöver vilket gynnar 

relationen med den offentliga uppdragsgivaren; denne kan förlita sig på att vårdgivarna gör 

sitt bästa. Å andra sidan kan det vara ett övervakningsmoment som vårdgivarna tycker är 

desto mer negativt och finner det jobbigt att fylla i alla uppföljningspunkter. Det slår då åt 

andra hållet; att vårdgivarna gör det som de max behöver göra för att undvika alltför mycket 

extra arbete. Det kan då bli svårt för beställarenheten att veta hur mycket tid vårdgivarna 

lägger ner på att fylla i uppföljningen. Resultatet kan då skilja sig åt hos vårdgivarna. Det 

ligger mycket i hur vårdgivarna väljer att arbeta och var de väljer att lägga fokus. 

6.2 Under ytan 
 

Analys under ytan kommer ta upp resultatet från intervjuerna samt koppla dessa till 

referensramen. Detta för att besvara syftet för studien; skapa förståelse för landstingsdrivna 

och privata vårdgivares olika förutsättningar på primärvårdsmarknaden. Det kommer att 

kopplas till de institutionella skillnaderna samt vilka värdeskapande aktiviteter och resurser 

som vårdgivarna lägger sin tyngdpunkt på. Figur 15 visar vilka delar från affärsmodellen som 

kopplas till referensramarna: 

 

Figur 15 Analysmodell under ytan 

 

6.2.1 Utmärkande skillnader 

 

I studiens resultat har affärsmodeller identifierats och belyser vad respektive vårdgivare 

lägger tyngdpunkt på i sin verksamhet. I analysen kommer en jämförelse ske mellan de 

landstingsdrivna och privata vårdgivarna, vilket är huvudsyftet för uppsatsen. Vårdgivarna har 

olika institutionella förutsättningar som analysen syftar till att belysa. Figur 16 illustrerar de 

skillnader som framkommit i identifieringen av vårdgivarnas affärsmodeller.  
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PRODUKT 

 

Landstingsdrivna vårdgivare 

 Mångårig erfarenhet 

 

 

 

 

 

 

Privata vårdgivare 

 Helhetskoncept 

 Specialistverksamhet 

 Trevlig miljö 

 

KUNDASPEKT 

 

Lanstingsdrivna vårdgivare 

 Begränsad marknadsföring 

 Långvarig relation 

 

 

 

 

 

Privata vårdgivare 

 Specificerade kundgrupper 

förekommer. 

 Öppna föreläsningar 

 Traditionell marknadsföring 

 Riktad marknadsföring 

 Visar upp sig i offentliga 

sammanhang 

 Gott bemötande och 

kundfokus 

INFRASTRUKTUR 

 

Landstingsdrivna vårdgivare 

 Fokus på att göra rätt saker i 

rätt tid 

 Förebyggande åtgärder 

 Gemensam vikarieresurs 

 Samarbete mellan 

vårdcentralerna 

 

 Privata vårdgivare 

 Helhetsperspektiv 

 Fokus hälsa 

 Specialister 

 Patienter som nyckelresurs 

 Nätverk inom 

koncern/kooperativ 

 Samarbete med företag och 

föreningar 

FINANSIELL ASPEKT 

Landstingsdrivna vårdgivare 

 Betydligt större svårighet att uppnå täckningsgraden. 

 Kostnadsfokus 

 Extrakostnad för rekrytering av stafettläkare 

 

Privata vårdgivare 

 Intäktsfokus 

Figur 16 Sammanställning skillnader i affärsmodellerna 

 

6.2.2 Förutsättningarna 

 

Vickers och Yarrow (1991) menar att konkurrens kan förbättra möjligheterna på marknaden 

när det gäller tjänsten som utförs, i denna studie innebär det den vård som ges ut. Det kan i sin 

tur motivera till effektivitetsökningar hos vårdgivarna. Studiens resultat visar att den 

uppkomna konkurrenssituationen har gett vissa effektivitetsförbättringar på marknaden, 

eftersom vårdgivarna arbetar mer aktivt kring hur de framstås mot kunden och gör bättre 

avvägningar kring sitt utbud. Vidare visar resultatet från studien att konkurrenssituationen 

som har uppstått gör så vårdgivarna funderar mer kring hur de framstås och vad de har för 

erbjudande till kunderna, det visar sig främst bland de landstingsdrivna vårdgivarna där de nu 

arbetar mer aktivt med att förbättra bemötandet och de privata vårdgivarna där de lyfter fram 

hälsoaspekten. Det har framkommit att de landstingsdrivna vårdgivarna ligger efter i 

bemötandet och de privata har redan från början satsat hårt på det. 

 

Analysmodellen visar att affärsmodeller kopplas till institutionell teori, det visar på vilka 

förutsättningar vårdgivarna har på primärvårdsmarknaden. DiMaggio och Powell (1983) samt 
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Scott (2001) är alla inne på att det är viktigt att ett företag förändras vid marknadsförändringar 

för att överleva. De privata vårdgivarnas intåg på marknaden är en tvingande isomorfism som 

på grund av en lagförändring (LOV) medför en marknadsförändring (DiMaggio & Powell, 

1983). Det är därför upp till de landstingsdrivna vårdgivarna att förändra sin verksamhet och 

ta efter de privata vårdgivarna om deras affärsmodell skulle visa sig vara mer framgångsrik. I 

resultatet från studien går det att se till viss del i bemötandet, där de landstingsdrivna ligger 

efter sina privata konkurrenter. Därför pågår nu ett förändringsarbete från de 

landstingsdrivnas sida där de försöker efterlikna de privatas bemötande och det blir då en 

härmande isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983). 

 

De privata vårdgivarna har redan från början agerat på en konkurrensutsatt marknad och har 

därför ett försprång i utformningen av verksamheten, eftersom de har kunnat börja från 

grunden. I studiens resultat rörande de privata vårdgivarna visar det att fokus ligger på 

helhetsbilden så kunden kan få hela konceptet hos dem, från träning till sjukvård. Det är en 

aspekt som inte förekommer bland de landstingsdrivna vårdgivarna, vilket delvis beror på att 

de har vissa institutionella begränsningar i form av lagar, vilket Scott (2001) tar upp i den 

reglerande pelaren. Scott (2001) tar vidare upp i den tredje pelaren; kultur-kognitiv pelaren 

som innebär att organisationer färgas av en gemensam uppfattning. Studiens resultat visar 

vidare att eftersom de landstingsdrivna inte är vana i att tänka i ett kundfokuserat perspektiv 

så blir det en tidskrävande förändringsprocess för en stor organisation.  

 

Resultatet från studien visar att de privata vårdgivarna fokuserar mer på helhetsperspektivet 

som nämnts tidigare, det framstår som en resurs för företaget och som skiljer sig från de 

landstingsdrivna. Vidare ser de privata vårdgivarna patienten som en viktig resurs förutom 

läkarna, eftersom det är patienterna som bringar intäkter till vårdcentralen i form av 

vårdpengen. Studiens resultat visar vidare att de landstingsdrivna trycker mycket på att de vill 

behålla sina patienter så de får behålla den vårdpeng de får för varje patient. En resurs enligt 

Hall (1993) lägger tyngdpunkten på strategiskt viktiga fördelar, exempelvis den positiva 

listningen, vilket vårdgivarna gör på olika sätt. I studien har det framkommit att de 

landstingsdrivna och privata vårdgivarna arbetar på olika sätt för att få behålla patienterna; de 

landstingsdrivna trycker mer på att de har gedigen erfarenhet och de privata trycker som sagt 

mer på helhetskonceptet. En resurs som de landstingsdrivna vårdgivarna har svårt för att 

rekrytera är fasta allmänläkare, vilket medför högre personalkostnader för dem då de i större 

utsträckning än sina privata konkurrenter använder sig av stafettläkare. 

 

När det gäller den reglerande förmågan så finns det vissa begränsningar hos de 

landstingsdrivna och privata vårdgivarna, i studien visar det att det framkommer starkast i de 

olika lagrum som vårdgivarna lyder under. Scotts (2003) reglerande pelare tar sitt uttryck här i 

form av att de privata vårdgivarna i studien lyder under annan lag än de landstingsdrivna 

vårdgivarna som lyder under kommunallagen. Studiens resultat visar även att de privata 

vårdgivarna är mer fria i sin etablering kan de lättare ingå i samarbeten med externa företag 

och där kunna nischa sig på marknaden genom att ha ett helhetskoncept och erbjuda en 

träningsanläggning och rehabilitering. Det dras ytterligare ett steg mot en bättre hälsa, något 
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som de privata vårdgivarna gärna framhäver; att de arbetar mer med hälsa än med vård. Det 

framkommer även i rapporten från WHO (2008); att fokus idag ligger mer på hälsa och 

hälsofrämjande åtgärder. De landstingsdrivna har svårare att starta samarbete med externa 

företag eftersom de ligger under landstingets regler och beslut. Det kan å andra sidan ses som 

en trygghet eftersom de har någon att luta sig mot om problem uppstår och de får stöd och del 

av eventuella upphandlingar som landstinget gör. 

 

6.2.3 Den nya marknaden 

 

Almqvist (2006) förklarar NPM som ett samlingsnamn för den reform som skett inom den 

offentliga sektorn. Det visar sig i att olika teorier och styrningsmetoder tagit form för att 

modernisera offentliga institutioner. Studiens resultat visar att det är något som även skett i 

Sveriges offentliga sektor i och med öppnandet av privatisering inom primärvården. Hood 

(1995) menade på att målet med en ökad konkurrens mellan privata och offentliga 

organisationer bibehåller eller ökar servicenivån, vilket visar sig i de offentliga vårdgivarnas 

ökade fokus på bemötande och service, det var även Christensen et al (2004) inne på. Hood 

(1995) var även inne på att privatiseringar minskar kostnaderna för vårdgivarna. Huruvida 

privatiseringen inom primärvården medför kostnadsminskningar och om dessa i sådana fall är 

permanenta är någonting som framtiden får utvisa. Le Grand (2007) menade på att 

effektivitetsvinster och servicenivåökningar kan vara tillfälliga, om det visar sig att politiker i 

långa loppet väljer att behålla olönsamma vårdcentraler. 

 

Studiens resultat visar att inom primärvården är influenserna av NPM starka. Hood (1995) 

och Klausen och Ståhlberg (1998) var inne på att de offentliga organisationerna delas upp till 

mindre enheter som då blir mer anpassade för de olika tjänster som tillhandahålls, vilket i 

studien har gjorts inom primärvården genom att beställningen har skiljts från produktionen. 

Vidare visar det sig i att marknaden nu har öppnats upp för privata vårdgivare. I studien visar 

det att de redan befintliga landstingsdrivna vårdgivarna har samma status som de privata, i att 

de båda är utförare av beställningen. Den offentliga uppdragsgivaren i sin tur är de som gör 

beställningen, vilket visades i den tidigare delen av analysen. 

 

Klausen och Ståhlbergs (1998) influenser av NPM visar sig även i att en förskjutning har 

gjorts inom kontroller; från processkontroll till efterkontroll. I studiens resultat framkommer 

det att i primärvården är det främst efterkontroll som används i form av ett 50-tal 

uppföljningspunkter, som utförarna av primärvård lämnar till den offentliga uppdragsgivaren. 

Det visar på hur verksamheten har gått och hur de har arbetat. Det som mäts är bland annat 

tillgängligheten. Det stämmer bra överens med Hood (1995) som menar att offentliga 

organisationer har flyttat fokus till mer mätbara metoder för att kunna utvärdera vilken nivå 

servicen håller, för att sedan kunna genomföra mot redan satta mål för verksamheten. 

Resultatet av studien visar vidare att dessa uppföljningspunkter sedan visas i ett resultat som 

samtliga vårdgivare får del av. Även Klausen och Ståhlberg (1998) menar på att syftet är att 

möjliggöra att bedöma en verksamhets måluppfyllelse. Syftet från den offentliga 
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uppdragsgivarens sida i studien är att bedöma hur väl vårdgivarna har uppfyllt de mål som är 

uppsatta och hur vårdgivarna förhåller sig till varandra. 

 

Klausen och Ståhlberg (1998) beskriver vidare att medborgarna börjar definieras som kunder 

på en marknad, eftersom de får fler valmöjligheter kring den service som tillhandahålls.  

Studiens resultat visade dock att detta inte samstämde i primärvården. Bland vårdgivarna var 

det samstämmigt att det är patienter som de har att göra med, inte kunder. Hood (1995) var 

inne på att ett ökat fokus på resurser gör att vårdgivare aktivt söker efter alternativa sätt att 

bedriva verksamheten. I studiens resultat visar det sig i att exempelvis de privata vårdgivarna 

på marknaden har träningsanläggningar som är ett alternativt sätt att dels dra in inkomster till 

verksamheten, samtidigt som de får en friskare patient genom hälsofrämjande åtgärder och 

därmed drar mindre vårdresurser i framtiden. Christensen et al (2004) lyfter att 

landstingsdrivna vårdgivare arbetar på uppdrag från politikerna, vilket gör att de har längre 

beslutsvägar än sina privata konkurrenter. Det är något som framkommer tydligt som en 

konkurrensfördel i studiens resultat för de privata vårdgivarna. 

 

6.2.4 Resurser 

 

Analysmodellen kopplar resursbaserad teori till tre av affärsmodellernas hörnstenar; Produkt, 

infrastruktur samt resurser. Studiens resultat visar att fokus idag ligger på vilka resurser 

vårdgivarna har inom företaget som de kan framhäva till kunden, vilket i Osterwalder et al’s 

(2005) affärsmodell är en del av infrastrukturen. Penrose (1959) definierar ett företag som 

både en administrativ organisation och en samling av produktiva resurser; där det är den 

administrativa organisationen som beslutar hur resurserna inom företaget disponeras. I 

studiens resultat visar det sig i att vårdgivarna på marknaden nu fokuserar mer på vad de har 

att erbjuda till kunden och skapar därefter konkurrenskraftiga resurser. En resurs inom 

primärvården kan ses på olika sätt, bland annat genom träningsanläggning, kompetens, 

erfarenhet och öppna föreläsningar. För Rubin (1973) är ett företag en samling resurser som 

skapar värde för just det specifika företaget; vilket i studien visar sig hos vårdgivarna att de 

har en uppsättning resurser som ger dem olika värde. Studiens resultat visar vidare att de 

privata har samlat resurser som diversifierar dem på marknaden, genom att ha ett helhetstänk 

kring kunden samt att erbjuda öppna föreläsningar. Vidare kan de privata vårdgivarna lättare 

samarbeta med externa företag, vilket är svårare för de landstingsdrivna vårdgivarna i och 

med de institutionella förutsättningarna. 

 

Hall (1993) drar sitt strå till resursbaserad teori genom att framhäva vilka immateriella 

resurser som kan tas upp som konkurrensfördelar. För att skapa en välfungerande 

affärsmodell och affärsstrategi är det viktigt att fokusera på de resurser som utmärker 

företaget eller organisationen. Resursbaserad teori lägger tyngdpunkten på att skapa 

strategiskt viktiga fördelar i form av resurser för företaget så de utmärker sig i marknaden.  

Dessa resurser kan visa sig i materiella eller immateriella. I denna studie utgår vi främst från 

de immateriella resurserna enligt Hall (1993). De olika förmågor som Hall (1993) utformade 

utgör en grund för vilka olika förmågor organisationen har och kan användas för att utvärdera 
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och bygga sin strategi på. Studiens resultat visar att på marknaden för primärvård lägger de 

olika vårdgivarna tyngdpunkten på olika förmågor, vilket diversifierar just dem och deras 

affärsmodeller. För att skapa en analys på de immateriella resurserna så knyts dessa ihop i 

Halls (1993) modell, se följande figur 17. 

 

Förmågor Privata vårdgivare Offentliga vårdgivare 

Funktionell 

Kompetens 

 

Anställer personal med gedigen 

kompetens. 

Helhetstänk 

 

Har lång erfarenhet och 

kompetens. 

Långvariga relationer. 

Kulturell 

Uppfattning av kvalitet 

 

Trevlig miljö, anpassning efter 

patienters behov. 

Bra bemötande. 

 

Värdegrund. 

 

Positionell 

Rykte 

Nätverk 

Värdekedja 

 

Skapar sig ett namn. 

Har nätverk med 

företag/föreningar. 

Skapar en helhet. 

 

Har ett gediget rykte sedan 

tidigare. 

Är en stabil organisation. 

Samarbete inom organisationen. 

Reglerande 

Kontrakt 

Licenser 

Affärshemligheter 

 

Samarbeten med externa företag. 

 

Ligger under landstingets regler 

och beslut. 

Figur 17 Sammanställning av immateriella resurser 

 

Funktionell: Enligt Hall (1993) relaterar den funktionella förmågan hos företaget till det 

bidrag de anställdas kunskap, kompetens och erfarenhet ger till värdekedjan. I studien visar 

det att vårdgivarna väljer att fokusera sin verksamhet på olika aspekter och i studien 

framkommer det att vårdgivarna har olika strategiska fördelar. De privata har utformat ett 

helhetstänk som innefattar hälsa i form av träningsanläggningar samt vårdcentraler. De 

landstingsdrivna vårdgivarna trycker däremot på att de har mångårig erfarenhet och har 

långvariga relationer med kunderna. Dessa två delar utmärker varandra i respektive 

vårdgivares utformning av verksamheter. Eftersom de privata är mer nya i marknaden så 

anställer de personal med gedigen kompetens, vilket de landstingsdrivna redan har i sin 

verksamhet.  

 

Kulturell: Den kulturella förmågan i Halls (1993) modell innefattar de värderingar, vanor, 

attityder och föreställningar som finns inom företaget; hos dess individer och grupper. Här 

framkommer de värderingar som ligger till grund för hur företaget arbetar. Denna aspekt kan 

även kopplas till Scott (2001) som har en normativ pelare i sin teori, som innebär att 

organisationen medlemmar har gemensamma värderingar och normer som blir förpliktande på 

ett moraliskt plan. Studiens resultat visar att de landstingsdrivna vårdgivarna har en 

värdegrund som är satt från ledningen som de följer i sitt arbete, vilket genomsyrar 

verksamheten sedan många år. Det är att visa respekt, ha en helhetssyn kring kunden samt 

professionalitet. Även de privata vårdgivarna följer värderingar som deras ledning har satt 

upp. De arbetar med att det ska synas utåt mot kunden och mot varandra inom  personalen. 
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Positionell: Halls (1993) tredje förmåga, positionell förmåga, bygger på tidigare ageranden 

och beslut som skapat ett rykte eller nätverk. Det hot som finns mot denna förmåga är att 

andra företag kan komma och ta positionen (Hall 1993). Studiens resultat visar där en skillnad 

mellan de landstingsdrivna och privata vårdgivarna vilket är att de landstingsdrivna 

vårdgivarna har mer samarbeten inom organisationen och de privata har mer samarbeten 

externt med andra företag och organisationer. Studiens resultat visar vidare att de 

landstingsdrivna har mer resurser internt som de kan utnyttja och har även en vana av att 

arbeta på det sättet, vilket är en stark resurs. Den troliga anledningen till att det är en djupt 

rotad förekomst inom landstinget är att de lyder under vissa regler och lagar som försvårar 

externa samarbeten, vilket gör att fokus läggs på att utveckla samarbeten inom organisationen. 

Enligt Scott (2003) så begränsar den regulativa pelaren organisationers handlingsfrihet med 

förekomsten av lagar och regleringar, i den här studien visar det sig att lagen om offentlig 

upphandling försvårar externa samarbeten för landstingsdrivna vårdgivare. Vidare visar 

studiens resultat att de privata vårdgivarna, som lättare kan samarbeta med externa företag 

och föreningar, skapar ett större nätverk som syns mer utåt i samhället och kan skapa 

ytterligare kontakter genom att bibehålla ett gott rykte och bygga på sitt värdeerbjudande. De 

skapar en helhet inom organisationen, från  hälsa till sjukvård. 

 

Reglerande: Den reglerande förmågan enligt Hall (1993) innefattar företagets juridiska 

enheter, så som immateriella rättigheter och kontrakt. Studiens resultat visar att de privata 

vårdgivarna kan ingå kontrakt med andra företag, eller köpa upp, för rätten att samarbeta; 

vilket är en stark resursfördel. Det innebär vidare att de kan fokusera på andra kundgrupper 

och samtidigt hålla sig till primärvården. Studien visar vidare att för de landstingsdrivna är det 

samarbetet svårare, som nämnts tidigare, dock ligger de under landstinget och har samarbeten 

inom landstinget samt får del av dess gemensamma upphandlingar. 

6.3 Motsättningar 

 

Studiens resultat och analysen lyfter vissa motsättningar kring teorierna i referensramen. 

Agentteorins huvudaspekt är att agenterna tillhandahåller fullständig information till den 

offentliga uppdragsgivaren, som i sin tur distribuerar ut sammanställd information till 

samtliga vårdgivare hur de uppfyller de olika uppföljningspunkterna (Anthony & 

Govindarajan, 2007). Resursbaserad teori i sin tur innebär att skapa en välfungerande 

affärsstrategi och fokusera på strategiskt viktiga fördelar för företaget. Tyngdpunkten hos 

vårdgivarna ligger olika i vilken resurs de arbetar främst med (Hall, 1993). 

 

Att tillhandahålla för mycket information till samtliga vårdgivare för att ge ökad transparens 

kan innebära att konkurrenterna får del av för mycket av sådan känslig information som är till 

fördel för vårdgivarna i form av konkurrensfördelar. Det gör det således lättare för 

vårdgivarna att härma och ta efter vårdgivares arbetssätt. Att ha en icke kopierbar resurs kan 

således också bli svårare då det kan synas tydligare utåt hur vårdgivarna arbetar och det kan 

bli lättare att se hur andra arbetar och tillämpa det i sitt eget arbetssätt. Den här diskussionen 

går åt båda hållen; vårdgivarna kommer att kunna se vilken typ av affärsmodell som inte 
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fungerar på marknaden vilket påverkar vårdgivarna ytterligare i hur de skapar en optimal 

affärsmodell för marknadens rådande omständigheter. I och med att den härmande 

ismorfismen (DiMaggio & Powell, 1983) kan komma att påverka utformningen av 

vårdgivarnas framtida affärsmodeller så gäller det att utveckla sådana affärsmodeller som tar 

tillvara till respektive vårdgivares förutsättningar och resurser. Tyngdpunkten i utformandet 

av konkurrenskraftiga resurser ligger på att utforma affärsmodeller utifrån de institutionella 

skillnaderna och ha det som utgångspunkt och göra den mest konkurrenskraftiga strategin 

utifrån förutsättningarna. 

6.4 På ytan 

 

På ytan kopplas studiens resultat till Nvivoanalysen och söker samband mellan det som 

framkommer i resultatet samt det som framkommer i hemsidorna (se figur 18). Nvivoanalysen 

i bilaga 3 har påvisat vad som syns utåt mot kunderna och samhället. Det som framkommer i 

intervjuerna är sådant som ligger under ytan och på en djupare nivå. Dessa två insamlingar 

visar att det skiljer sig hos vårdgivarna i vad de fokuserar på; under ytan och på ytan. 

 
Figur 18 Analysmodell på ytan 

 

Studiens resultat visar att de landstingsdrivna vårdgivarna inte trycker lika mycket på resursen 

sjukgymnaster som de privata vårdgivarna gör i resultatet från studien; i Nvivoanalysen för de 

landstingsdrivna vårdgivarna finns dock resursen med bland de 25 vanligast förekommande 

orden. I de privatas Nvivoanlays förekommer inte ordet sjukgymnast. I landstingsdrivnas 

Nvivoanalys tas inte sjuksköterskor upp bland yrkeskategorierna, utan de yrkeskategorier som 

tas upp är allmänläkare, sjukgymnast, arbetsterapeut och specialistläkare. I de privatas 

Nvivoanalys tas sjuksköterskor upp i större utsträckning och samstämmer med de privatas 

resultat från studien i att de har sjuksköterskor. 

 

Det största ordet i Nvivoanalysen för de privata vårdgivarna är hälsa, vilket de även trycker 

på i de studiens resultat. Tidigare i analysen framhävs det som den största skillnaden mellan 

landstingsdrivna och privata vårdgivare. Enligt studiens resultat är arbetet med hälsa och 

hälsofrämjande en nyckelaktivitet i de privatas verksamheter. Detta stämmer således väl 

överens med Nvivoanalysen för de privata vårdgivarna. Vidare trycker de privata mycket på 

orden välkommen, vårdcentralen, alltid och läkare i Nvivoanalysen. Dessa ord riktar sig mot 

de potentiella kunderna och visar på vad de framhäver främst, exempelvis läkare som är en av 

nyckelkompetenserna i de privata vårdgivarnas affärsmodell. De privata vårdgivarna har mer 

positivt laddade ord än de landstingsdrivna vårdgivarna; som i sin tur har mer trygga ord. 

Vidare trycker de privata vårdgivarna även på andra ord i Nvivoanalysen som kopplas till 

nyckelkompetens och nyckelresurser; sjuksköterskor, personal, gedigen, fokus och utveckling. 

Det är sådant som framkommer i både studiens resultat och Nvivoanalysen.  
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Ordet erfarenhet är något som de landstingsdrivna trycker väldigt mycket på i studiens 

resultat, däremot i Nvivoanalysen framhävs det inte lika starkt. I de privata vårdgivarnas 

Nvivoanalys framhävs det starkare, dock trycker de inte på erfarenhet så starkt i resultatet 

från studien. De landstingsdrivnas Nvivoanalys trycker de på livets och primärvården; vilket 

de även framhäver i studiens resultat; att de jobbar med kunders behov under hela deras liv, 

från spädbarn till äldre. Vidare tar de landstingsdrivna upp i studiens resultat att primärvården 

är omfattande och mångfasetterad; vilket även framhävs i Nvivoanalysen. Vårdcentral är de 

landstingsdrivnas vanligast förekommande ord, vilket är något som även genomsyrar studiens 

resultat. Det är vården det handlar om; den vardagliga vården och den sjukvårdande vården, 

för människan genom hela livet.  

 

Denna Nvivoanalys visar vårdgivarnas olika fokus på resurser utåt mot kunderna för att locka 

nya framtida kunder. Nvivoanalysen visar vidare att allt inte samstämmer mellan det som 

framkommer i intervjuerna samt det som framkommer på hemsidorna. Det som framkommer i 

intervjuerna är främst sådant som finns i vårdgivarnas huvud dagligen och som de 

kontinuerligt arbetar med. Det som framkommer på hemsidorna är förmodligen utvalt av 

vårdgivarna och visar vad de vill trycka på i verksamheten.  

 

6.5 Ny analysmodell 

 

Ovanstående analys visar att det finns ett antal faktorer som påverkar utformningen av 

vårdgivarnas affärsmodeller. Med affärsmodeller i centrum så påverkas dessa av 

institutionella förutsättningar och begränsningar, vilket fokus de lägger på resurserna, hur de 

vill profilera sig mot kunden samt intressenter som kan visa sig i exempelvis den offentliga 

uppdragsgivaren, skattebetalare med flera. Detta illustreras i figur 19.  

 

 
Figur 19 Reviderad analysmodell 

 

Affärsmodeller 

Institutionella 
förutsättningar och 

begränsningar 
(Institutionell teori) 

Resursfokus 
(Resursbaserad 

teori) 
Internt fokus 

Intressenter 
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Organisationer har olika förutsättningar på marknaden och kommer utifrån dessa att försöka 

skapa sin egen optimala affärsmodell. Det kan ses som fördel och nackdel att ligga under 

vissa lagrum och att vara offentlig eller privat. Det som gynnar utvecklingen av 

affärsmodellerna är att kunderna kan på en oreglerad marknad välja den produkt eller tjänst de 

vill ha. Affärsmodellsutvecklingen bygger då åt det håll som organisationerna väljer att 

fokusera sin verksamhet på. Resursbaserad teori tar upp aspekter som understödjer 

affärsmodellernas hörnsten produkt samt delar av hörnstenen infrastruktur. Det är således 

viktigt att ha en stark resurs som underbygger affärsmodellerna och stärker dessa. 

Resursbaserad teori lägger tyngdpunkt på att ha en ickeimiterbar och en konkurrenskraftig 

resurs. De institutionella förutsättningarna ger vissa spelrum för organisationerna som de kan 

röra sig mellan när det gäller att utveckla affärsmodellerna. De starka resurserna visar sig för 

de privata aktörerna att de lättare kan samarbeta med externa leverantörer och inte går under 

särskilda lagar som kräver offentlig upphandling. Relaterat till denna studie kan ett exempel 

ges genom att de  privata vårdgivarna har en konkurrenskraftig fördel genom att de kan 

samarbeta med träningsanläggningar och därmed fokusera på en helhetslösning för hälsa. 

Relationen med intressenter skiljer sig mellan offentliga och privata organisationer.  

Offentliga organisationers viktigaste intressenter är skattebetalarna som både står för 

finansieringen och ofta som användare av tjänsten eller produkten. Privata organisationers 

viktigaste intressent är ägarna, som är intresserade av hur avkastningen på deras investering 

ser ut. Politiker som har den beslutande rollen och definierar uppdraget för offentliga 

organisationen måste var betydligt mer försiktig hur de använder sina resurser eftersom de är 

skattefinansierade. Det finns ett flertal intressenter som inte är sena att slå ”larm” om ett 

misstänkt felaktigt användande av skattemedel. Det kan vara oberoende intresseföreningar, 

allmänheten och inte minst andra partier som granskar det, samtidigt som det ofta får stort 

massmedialt utrymme. Privata organisationer granskas framförallt av revisorer som på 

uppdrag av ägarna har till uppgift att se till att företaget sköts ordentligt. Det kan man även se 

i denna studie, då de privata vårdgivarna kan vara mycket flexiblare och prova på nya 

aktiviteter som kan öka lönsamheten. De offentliga organisationerna är betydligt mer 

trögflyttande och långsammare till anpassning. 

För att lyfta till ett mer samhällsenligt perspektiv så år det framförallt den härmande 

isomorfismen som påverkar samhället genom att både privata och offentliga organisationer 

satsar sina resurser enligt de affärsmodeller som visar upp bra resultat. Det blir därmed en mer 

samstämmig marknad där olika organisationer liknar varandra mer och mer. I ett längre 

perspektiv skulle utvecklingen kunna gå så långt att man inte längre behöver särskilja 

offentliga och privata organisationer. Dock bör beaktning tas att det finns vissa institutionella 

skillnader som påverkar respektive organisations möjlighet till utveckling. Från studien kan 

det utläsas att NPM är fortfarande pågående trend inom samhället och att offentliga 

organisationer tillämpar dess principer allt mer. En avreglering av marknaden gör att 

anpassning mot NPM ökar snabbare eftersom de ofta trögflytande offentliga organisationerna 

snabbt måste anpassa och effektivisera sin verksamhet för att kunna konkurera med de privata 

organisationerna. Alternativet är att dras med stora samhällskadliga budgetuderskott som 
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skattebetalaren får stå för, eller att avveckla vissa verksamheter vilket kan vara en politiskt 

känslig fråga. 

Direkt kopplat mot institutionell teori så går det att sen en skiftning i den normativa pelaren, 

där privatisering av offentliga organisationer fortfarande är ett laddat ämne men har blivit mer 

socialt accepterat. Idag accepterar de flesta människor att det finns en debatt om privatisering 

av offentliga organisatoner . 
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7. SLUTSATSER 

 

I det avslutande kapitlet besvaras studiens syfte och slutsatser dras kring relationen, 

affärsmodellerna, framtiden samt de främsta skillnaderna mellan vårdgivarna. Avslutningsvis 

ges förslag på fortsatt forskning inom ämnesområdet. 

 

7.1 Nuläget 

 

Relationen mellan den offentliga uppdragsgivaren och vårdgivarna har gett upphov till ett 

principal-agent förhållande eftersom den offentliga uppdragsgivaren behöver säkerställa att 

vårdgivarna utför det uppdrag de tagit på sig (Jensen & Meckling, 1976). Detta sker i stort sett 

uteslutande med hjälp av övervakning genom att uppdragsgivaren mäter och följer upp de 

resultat som vårdgivarna presterar inom ett 50-tal förutbestämda uppföljningsområden. Vidare 

menar Hood (1995) att offentliga organisationer som tagit inspiration från NPM har en 

tendens att styra efter måluppfyllning hellre än processkontroll, vilket visar sig i studien. 

 

I studien har det framkommit att landstingsdrivna och privata vårdgivare har olika 

förutsättningar på primärvårdsmarknaden. Det finns olika lagrum som spelar in samt att 

vårdgivarna väljer att fokusera på olika delar av sin verksamhet. En affärsmodell har byggts 

upp för de landstingsdrivna och privata vårdgivarna. Där har det påvisats att de 

landstingsdrivna vårdgivarna trycker mer på sin mångåriga kompetens och erfarenhet och att 

de har ett bra samarbete inom landstinget. Som det visar sig utåt så framhäver landstinget att 

de är en stor och stabil organisation som funnits på marknaden sedan många år. De privata 

vårdgivarna trycker desto mer på hälsoaspekten genom att erbjuda hälsovård både i form av 

träning och sjukvård, genom det som omfattas av uppdrag primärvård.  

Vårdgivarna på marknaden lägger sin tyngdpunkt på olika värdeskapande aktiviteter och 

resurser. En resurs inom primärvården kan ses på olika sätt; en träningsanläggning, 

kompetens, erfarenhet och öppna föreläsningar Vårdgivarna på marknaden fokuserar på vad 

de har att erbjuda till kunden och skapar därefter konkurrenskraftiga resurser (Penrose, 1959). 

Ett företag är en samling resurser som skapar värde för just det företaget, där har de privata 

vårdgivarna en konkurrenskraftig resurs i form av att de lättare kan ha ett helhetstänk kring 

kunden i form av träningsanläggningar, öppna föreläsningar samt samarbeta med externa 

företag (Rubin, 1973). De landstingsdrivna vårdgivarna har däremot konkurrenskraftiga 

immateriella resurser i form av kompetens, en stabil organisation samt ett gediget rykte sedan 

tidigare (Hall, 1993).  

7.2 Framtidsutsikter 
 

DiMaggio och Powell (1983), samt Scott (2001) menar på att det är väsentligt för företag att 

följa med i marknadsförändringarna för att överleva på den nya marknaden. Eftersom en 

tvingande isomorfism inträffade när LOV infördes, så blir det en förändring i marknaden och 

de landstingsdrivna vårdgivarna behöver då anpassa sig till den nya förutsättningen att de har 
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blivit konkurrensutsatta. Vårdgivarna kommer nu att efterlikna varandra mer och mer på 

marknaden till dess att den blir mogen och den optimala affärsmodellen är nådd (DiMaggio & 

Powell, 1983). De landstingsdrivna vårdgivarna jobbar i dagsläget med förändringsarbete 

utifrån patientenkäterna, vilket visar sig i enlighet med DiMaggio och Powell (1983). Det 

leder då vidare till den härmande isomorfism som DiMaggio och Powell (1983) var inne på; 

att affärsmodellerna i framtiden kommer likna varandra mer och mer, dock med vissa 

restriktioner utifrån vårdgivarnas olika institutionella förutsättningar i form av lagar och 

kulturella faktorer. Den resursbaserade teorin lyfter att företag har konkurrensfördelar som är 

svåra att kopiera (Hall, 1993), vilket kan vara svårt eftersom vårdgivarna har samma 

arbetsuppgifter, dock kan det bli lättare att hitta konkurrensfördelar i resurserna eftersom 

vårdgivarna har olika institutionella förutsättningar.  

 

Som det framkommer i inledningen med WHO:s (2008) rapport så sätts fokus idag på 

helheten och inte bara på enstaka delar, vilket visar sig främst i de privata vårdgivarnas 

affärsmodell. Förmodligen kommer de landstingsdrivnas affärsmodell också röra sig ditåt; det 

får framtiden utvisa. Vid avrundningen av uppsatsen uppmärksammades en annons i 

lokaltidningen: En landstingsdriven vårdcentral kommer hålla öppna föreläsningar för 

allmänheten under en dag; något som följer i den härmande ismorfismens spår? För samtliga 

vårdgivare finns i dagsläget incitament från den offentliga uppdragsgivaren i att arbeta mot 

hälsofrämjande åtgärder. Det handlar idag om mer än bara primärvård och gott bemötande; nu 

är hela hälsoaspekten i centrum.  

7.3 Förslag på fortsatt forskning 

 

Eftersom det är en ny företeelse kan ytterligare studier göras och efter några år har 

förmodligen en mer mogen och därmed en mer institutionaliserad affärsmodell utvecklats på 

marknaden. Vidare kan djupare studier göras kring huruvida de landstingsdrivna vårdgivarna 

påverkas av de privata i och med de härmande isomorfismerna som DiMaggio och Powell 

(1983) beskriver. Det kan ge en bredare illustration kring hur privatiseringar påverkar 

samhället i en allt större utsträckning. 

 

Ur de privata vårdgivarnas aspekt kan fördjupningar göras i hur de arbetar inom företaget 

eftersom de kanske bedriver fler verksamheter förutom primärvård. Vidare kan en 

affärsmodell utformas och fördjupas inom hela verksamheten och koncernen. En annan 

vinkling är att göra en studie kring vad konsekvenserna i samhället har blivit efter 

privatiseringen inom primärvården.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide landstingsdrivna vårdcentraler 

Er verksamhet 

o Vad har du för befattning i verksamheten? Hur länge har du arbetat här? 

o Hur skulle du beskriva er verksamhet? 

o Berätta om er verksamhets viktigaste aktiviteter. 

o Vad är viktigt i er verksamhet förutom personal? 

o Beskriv er kärnkompetens/nyckelkompetens? 

o Har ni ett kompetensnätverk av något slag? 

o Har ni samarbeten med andra företag/verksamheter? 

o Skulle du kunna berätta lite om er verksamhetspolicy, om ni har någon? 

o Har ni andra speciella värderingar som ni framhäver hos er? 

Kunder 

o Vad erbjuder ni som gör att kunden ska välja er vårdcentral? 

o På vilka sätt tillhandahåller ni service till kunden? 

o Använder ni någon form av marknadsföring?  

o Riktar ni er mot någon specifik kundgrupp? 

o Vad gör ni för att bygga en bra relation med era kunder? 

Konkurrens 

o Hur ser ni på konkurrenssituationen? 

o Vad skiljer er mest från andra vårdcentraler? 

o Beskriv er relation till beställarenheten.  

o Har ni incitament från beställarenheten i form av bonus etc.? 

o Måste ni tillhandahålla någon form av information till dem? 

o Saknar ni någon information från dem? 

o Har beställarenheten mål som ni måste uppnå? 

o Har ni träffar/möten med beställarenheten? 

o Hur ser ni på att privata vårdgivare har kommit in på marknaden? Hur har ni påverkats? 

o Hur löser ni det om er vårdcentral får minusresultat? 

Finansiering 

o Hur ser er finansiering av verksamheten ut?  

o Hur stor del av ert kapacitetsmax fyller ni idag? 

o Hur upplever ni ersättningssystemet? 

o Hur är era kostnader fördelade? 

o Vad har ni för mål med verksamheten, finansiella eller andra? 

Bonusfråga: 

o Fördelar/nackdelar med att vara landstingsdriven? 

o Beskriv er affärsmodell. 

o Är det något ni vill lägga till?  



ii 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide privata vårdcentraler 

Er verksamhet 

o Vad har du för befattning i verksamheten? Hur länge har du arbetat här? 

o Hur skulle du beskriva er verksamhet? 

o Berätta om er verksamhets viktigaste aktiviteter. 

o Vad är viktigt i er verksamhet förutom personal? 

o Beskriv er kärnkompetens/nyckelkompetens? 

o Har ni ett kompetensnätverk av något slag? 

o Har ni samarbeten med andra företag/verksamheter? 

o Skulle du kunna berätta lite om er företagspolicy, om ni har någon? 

o Har ni andra speciella värderingar som ni framhäver i ert företag? 

Kunder 

o Vad erbjuder ni som gör att kunden ska välja er vårdcentral? 

o På vilka sätt tillhandahåller ni service till kunden? 

o Använder ni någon form av marknadsföring?  

o Riktar ni er mot någon specifik kundgrupp? 

o Vad gör ni för att bygga en bra relation med era kunder? 

Konkurrens 

o Hur ser ni på konkurrenssituationen? 

o Vad skiljer er mest från andra vårdcentraler? 

o Beskriv er relation till landstinget.  

o Har ni incitament från landstinget/beställarenheten i form av bonus etc.? 

o Måste ni tillhandahålla någon form av information till 

landstinget/beställarenheten? 

o Saknar ni någon information från landstinget/beställarenheten? 

o Har landstinget/beställarenheten mål som ni måste uppnå? 

o Har ni träffar/möten med landstinget/beställarenheten? 

Finansiering 

o Hur ser er finansiering av verksamheten ut? 

o Hur stor del av ert kapacitetsmax fyller ni idag? 

o Hur upplever ni ersättningssystemet? 

o Hur är era kostnader fördelade? 

o Vad har ni för mål med verksamheten, finansiella eller andra? 

Bonusfråga: 

o Fördelar/nackdelar med att vara privat? 

o Beskriv er affärsmodell. 

o Är det något ni vill lägga till?  
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Bilaga 3 

Nvivoanalys 

 

 

Landstingsdrivna vårdgivare, sammanställt med Nvivo. 

 

 

 

 

 

Privata vårdgivare, sammanställt med Nvivo. 
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Bilaga 4 

Arbetsgång 

Under uppsatsens gång har båda författarna varit delaktiga i samtliga delar. Uppstarten av 

uppsatsen hölls i ett möte med personer från NLL där båda författarna var delaktiga. Metod 

diskuterades och författades gemensamt där båda författarna var införstådda i hur arbetet med 

uppsatsen skulle gå tillväga. Författandet av de referensramar som tas upp i arbetet har 

författarna valt att dela upp sinsemellan, så båda författarna har haft huvudfokus på vissa delar 

samt gjort motparten lika införstådd i dessa delar. Samtliga intervjuer med respondenterna har 

skett med båda författarna för att få hög validitet på materialet, vidare har studiens resultat 

författats tillsammans. Analysen har författarna funderat och analyserat tillsammans och 

skrivit gemensamt. När det gäller utformningen av uppsatsen har författarna diskuterat 

tillsammans eller med handledare för vilka riktningar uppsatsen gjort. 

 


