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Sammanfattning 
 

Uppsatsens syfte var att undersöka varför informanterna i studien gick över till privat vårdgi-

vare. För att genomföra studien, undersöks informanters uppfattningar och erfarenheter av pri-

vata respektive offentliga vårdgivare och vilka de framträdande faktorerna är som leder till bytet 

från en offentlig vårdgivare till en privat vårdgivare. Det är en kvalitativ studie där det empiriska 

materialet består av semistrukturerade intervjuer med tio personer. 

Den privata sektorn inom hälso- och sjukvården i Sverige har utvecklats och expanderat under 

2000-talet. Det är inte lika självklart idag att välja en offentlig hälsocentral. Totalt sett i hela 

Sverige köper privata aktörer 37% av den totala hälso- och sjukvården av landstingen. 

Resultatet av studien visar att anledningarna till varför informanter valde en privat vårdgivare 

framför en offentlig vårdgivare var dåligt bemötande från offentliga hälsocentralers personal, 

landstingets nyttjande av stafettläkare, långa väntetider, feldiagnosticeringar och logistiska an-

ledningar.  

Informanternas uppfattningar och erfarenheter av sjukvården varierar i studien. Alla kvinnor 

har haft en eller flera dåliga erfarenheter av sjukvården medan ingen man har varit med om det. 

Majoriteten av informanterna är betydligt mer negativ till den offentliga vårdgivaren än den 

privata vårdgivaren.  De flesta tycker även att privatiseringen av sjukvården är bra eftersom det 

ökar pressen på offentlig sektor att prestera.  

De framträdande faktorerna som styr informanternas vårdval är bemötandet av personal och 

läkare på en hälsocentral. Vidare att informanter känner att de blir lyssnade på och blir tagen 

på allvar med den problematik som de söker vård för. 

Nyckelord: vårdgivare, hälsocentral, uppfattning, erfarenhet, läkare  



 

 

Abstract 
 

The purpose of this study was to investigate why informants chose a private caregiver. To con-

duct the study, I investigated individuals' perceptions and experiences of public and private 

health providers and the prominent factors that lead to individuals switching to a private health 

provider. The study is qualitative in nature, where the empirical material consists of semi-struc-

tured interviews with ten persons. 

The private sector within the healthcare industry of Sweden has developed and expanded during 

the 2000s. It is not as obvious today to choose a public health center. In total, throughout Swe-

den, private actors purchase 37% of the total healthcare by the county councils. 

The result of the study shows that the reasons why the informants chose a private care giver 

rather than a public one included poor reception by the public health employees, the use of relay 

doctors by the county council, long queues, misdiagnosis and logistics. 

The experiences of the informants vary throughout the study. All females have had one or sev-

eral bad experiences in healthcare, while no male reported a negative experience. The majority 

of the informants are significantly more negative towards the public health provider than the 

private provider. Most informants also feel that the privatization of healthcare is good since it 

increases pressure on the public sector to perform. 

The prominent factor that guides the choice of health provider among the informants is the 

reception by the health employees and doctors on a given health center. The informants also 

express a need to be listened to and be taken seriously when it comes to the problems that they 

seek treatment for.  
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1 Inledning 
 

Dagen jag fyllde 18 insåg jag att jag blivit vuxen. Att bli vuxen medför möjligheter, valmöjlig-

heter men samtidigt krav. Nu var det dags att göra val själv, speciellt när det kom till hälso- och 

sjukvård. Jag har varit hos både privata och offentliga vårdgivare sedan jag blev 18. Både på 

gott och ont. Det skall dock påpekas att alla mina besvär förutom ett har alltid blivit behandlade 

av den offentliga vårdgivaren samt regionsjukhusen. 

Jag har ibland varit i valet och kvalet om jag ska byta till privata aktörer. Jag har erfarenheter 

av både specialist- och allmänläkare hos offentliga respektive privata vårdgivare.  

Är vården bättre hos privata vårdgivare? Är personalen mer kompentent hos privata hälsocen-

traler? Ser den privata vårdgivaren mig bara som ett sätt att tjäna mer pengar? 

När diskussioner om just hälso- och sjukvårdspolitik kommer på tal bland vänner och bekanta, 

som i sin tur berättar vad deras vänner och bekanta tycker och tänker, märker jag en skiftning i 

deras åsikter gentemot den offentliga vården och hur de ser den krackelera under trycket av 

patienter och ekonomiska nedskärningar. De flesta går kvar hos den offentliga vårdgivaren på 

grund av brist på kunskap om privata vårdgivare eller är nöjd med den vård offentlig sektor har.  

När vi läser både lokala och nationella tidningar så står det ofta att skolor läggs ner, dagis läggs 

ner, vårdcentraler läggs ner och hur kvinnor måste gå kurser för att lära sig att föda i bilar 

eftersom BB stängs. Finns denna problematik även inom privat sektor?   
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1.1 Problemställning 
 

Hälso- och sjukvården är under ständig förändring och press, vilket i sin tur kan påverka indi-

viders attityder och uppfattningar gentemot den svenska välfärdspolitiken gällande hälso- och 

sjukvård. Välfärdsstaten Sverige har genomgått flera stora förändringar sedan 1980-talet. Den 

största förändringen är privatiseringen av hälso- och sjukvård. Under 80-talet fanns det i princip 

inga privata aktörer, medan idag ägs en betydande del av skolor, dagis och hälsocentraler av 

privata aktörer. Svallfors (2011) beskriver att privatiseringen av välfärden är ett stort steg från 

den socialdemokratiska välfärdsstaten även fast det var socialdemokraterna som införde priva-

tiseringen.  

Kulin och Svallfors (2011) beskriver att individers attityder, klass och värderingar påverkar i 

hög grad deras uppfattning av hälso- och sjukvård utifrån omfördelningspolitiken av resurser 

som utförs av statliga institutioner. Vidare beskriver författarna att det finns skillnader mellan 

arbetarklassen och medelklassen: medelklassen har en tydligare koppling mellan deras värde-

ringar och attityder än arbetarklassen. Arbetarklassen tenderar att åsidosätta värderingar i en 

viss omfattning om de anser att det finns mer överhängande problem, som till exempel riskre-

ducering.  

Svallfors (2011) beskriver att svenskarnas välfärdsattityder och stödet ökar stödet på flera punk-

ter. Majoriteten av Sveriges befolkning vill betala höga skatter för att upprätthålla välfärden. 

Det finns inga tendenser att svenskar vill ha mer privatisering av hälso- och sjukvård. Klasskill-

naderna försvinner mer och mer, eftersom medelklassens värderingar och attityder liknar arbe-

tarklassens gentemot välfärdsstaten. Svallfors (2011) beskriver socialdemokratins fall i Sverige, 

men att den socialdemokratiska välfärdsstaten lever vidare allt starkare. 

Hälso- och sjukvårdsbarometern presenteras årligen av Sveriges kommuner och landsting 

(SKL). Rapporten presenterar svenska befolkningens förtroende och attityder till hälso- och 

sjukvård. Den senaste rapporten publicerades 16 februari. 

I Norrbotten svarade 53 procent av informanterna i barometern att de antingen hade mycket 

eller ganska stort förtroende för sin hälsocentral. Norrbotten har det lägsta förtroendet till hälso- 

och sjukvården i Sverige, dock anser 8 av 10 tillfrågade i Norrbotten att ha tillgång till vård de 

behöver. 6 av 10 tillfrågade tycker att väntetiderna till hälsocentraler är rimliga. Mindre än 

hälften av informanterna tycker att vården är jämlik utifrån ett könsperspektiv. 
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Det mönster som rapporten visar är att de äldre personerna är överlag nöjdare, har högre förtro-

ende och anser sig ha bättre tillgång till vård jämfört med yngre. Individer med sämre hälsa är 

generellt mindre nöjda med tillgången samt har lägre förtroende jämfört med personer som har 

bra hälsa. 

Birgitte Aulenbacher och Birgit Riegraf (2010) beskriver välfärden idag utifrån Homo Econo-

micus; Individer söker att uppfylla sitt egenintresse. Välfärdsstaten har idag en ny roll för med-

borgare - en aktiverande roll. Detta innebär att staten skall erbjuda flera valalternativ och möj-

ligheter till sina medborgare som i sin tur blir aktiva individer: blir aktiva individer genom att 

ta på sig ansvaret att välja mellan ett utbud av förmåner. (Aulenbacher, Riegraf 2010).  

Vidare beskriver författarna de icke-aktiva individerna som så att de inte klarar av de krav som 

finns för ett aktivt medborgarskap. De icke-aktiva individerna, exempelvis de med sjukdom, 

låg utbildning, ålder eller låg inkomst, riskerar att antingen ha limiterad tillgång till statens 

service eller den servicen som är kopplad till individernas egna handlingar. De riskerar att 

hamna utanför ramen för det nya målet med välfärdsstaten vilket riskerar målet med välfärden: 

att vara tillgänglig för alla (Aulenbacher, Riegraf 2010).  

Det sociologiska problemet för studien är att undersöka informanternas uppfattningar och erfa-

renheter hos deras hälsocentral, om de upplever skillnader mellan de privata och offentliga häl-

socentralerna i Norrbotten och vilka faktorer som får individer att gå från en offentlig vårdgi-

vare till en privat vårdgivare.  
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1.2 Syfte och frågeställning 
 

Uppsatsens syfte är att undersöka varför informanterna i studien gick över till privat vårdgivare. 

För att genomföra studien, undersöks informanters uppfattningar och erfarenheter av privata 

respektive offentliga vårdgivare och vilka de framträdande faktorerna är som leder till bytet 

från en offentlig vårdgivare till en privat vårdgivare. 

 

Frågeställningar 

- Vad är informanternas uppfattningar och erfarenheter av den offentliga respektive pri-

vata vårdgivaren? 

- Varför gick informanterna över till en privat vårdgivare? 

- Vilka är de framträdande faktorerna som leder till att informanterna byter till en privat 

vårdgivare? 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Studien kommer avgränsas till primärvården i Norrbotten och den skattefinansierade privata 

vården. Vidare avser studien inte att söka skillnader gällande utbildning och klass.  
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1.4 Centrala begrepp 
 

Offentlig vårdgivare - Statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och 

sjukvårdsverksamhet som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för.  

Privat vårdgivare - Juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjuk-

vårdsverksamhet.  

Hälsocentral - Vårdenhet med mottagningsverksamhet inom primärvården. 

Primärvård - hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ål-

der eller patientgrupper svarar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behand-

ling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering och som inte kräver sjukhusens medi-

cinska och tekniska resurser. 

Nationella taxan –Köpt etablering som sedan bedrivs i bolagsform. Är ett annat namn för Lagen 

om Läkarvårdsersättning. 

Vårdvalet – Ger medborgare rätten att själv välja vilken hälsocentral de vill vara inskriven på, 

utan geografiska begränsningar. 
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1.5 Disposition 
 

Första kapitlet beskriver författarens erfarenheter och uppfattningar av offentlig respektive pri-

vat sjukvård. Vidare följer syftet och frågeställningen med uppsatsen och problemställningen 

inom ämnesområdet. Sedan beskrivs uppsatsens avgränsningar och centrala begrepp.  

Kapitel två behandlar uppsatsens metod och val av metod, etiska övervägningar och reflekt-

ioner. Vidare beskrivs även studiens urvalsmetod. Kapitlet avslutas med uppsatsens validitet 

och reliabilitet. 

I det tredje kapitlet ryms uppsatsens teoretiska ramverk, där teorierna kortfattat beskrivs. 

Fjärde kapitlet behandlar hälso- och sjukvården i Sverige med underrubriker om vad en vård-

givare är, tillsyn och kontroll av vårdgivare och avslutningsvis vad det finns för privata vårdgi-

vare och skillnader mellan privata aktörer.   

Femte kapitlet är empirin från informanterna. Kapitlet avser att svara på syftet och frågeställ-

ningen för uppsatsen utifrån intervjuguidens fem kategorier.  

Sjätte kapitlet består av diskussion och analys, där empirin kopplas ihop med teorierna, som 

därefter följs av en avslutande reflektion över slutsatser som dragits utifrån uppsatsens syfte 

och informanternas erfarenheter och uppfattningar.  

Sjunde kapitlet redogör förslag till framtida forskning inom ämnesområdet. Efter sjunde ka-

pitlet återfinns referenser och intervjuguiden.  
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2. Metodologisk introduktion 
 

Inledningsvis i studien, undersöktes sociologiska problem gällande välfärden och hur individer 

uppfattar olika delar av välfärden. Författaren valde att fokusera enbart på primärvården i Norr-

botten.  

Det ansågs relevant att undersöka hur individer uppfattar både privata och offentliga vårdgivare 

inom primärvården i Norrbotten och om de upplevde skillnader av primärvården i privat och 

offentlig regi. Studien avser inte att undersöka huruvida kön, utbildning och inkomst påverkar 

ens val. Alla behöver någon gång uppsöka eller vara i kontakt med primärvården och det är ett 

kollektivt åtagande att vi, Sveriges befolkning, ska ha en skattefinansierad sjukvård. Därför är 

problemet av sociologisk karaktär. 

Det teoretiska uppslaget avspeglar området som valts. Ambitionen med arbetet var inte att un-

dersöka om den ena aktören är bättre än den andra. Målet var att ge en nutida bild av individers 

uppfattningar av privat och offentlig hälso- och sjukvård inom primärvården och varför indivi-

der väljer den ena aktören framför den andra. Studien har utgått ifrån en abduktiv ansats. 

2.1 Val av metod 
Empirin i uppsatsen byggs utifrån en kvalitativ undersökning genom semistrukturerade inter-

vjuer. Frågorna som framfördes till informanterna gav dem möjligheten att formulera deras 

uppfattningar av både privata och offentliga vårdgivare. Informanterna har fått följdfrågor, ba-

serade på hur de svarat på frågorna. Syftet var att skildra uppfattningar från deras erfarenheter, 

därför bedömdes semistrukturerade intervjuer vara den bästa metoden för att svara på uppsat-

sens syfte.  

Vidare avsåg syftet med uppsatsen att se om det fanns ett samband mellan informanternas er-

farenheter och uppfattningar av både privat och offentlig sektor, därav var den kvalitativa me-

toden det logiska valet. 

Miles och Huberman (1994) beskriver styrkan med kvalitativa data: Man får den naturliga kon-

texten, eftersom kvalitativa data beskriver företeelser ur individers verkliga liv. Det kvalitativa 

tillvägagångssättet kan användas eftersom syftet var att beskriva uppfattningar. Ett kvantitativt 

tillvägagångssätt bedömdes som mindre givande eftersom uppfattningar är svåra att kvantifiera. 

Följdfrågorna användes för att ge mer information om individers uppfattningar. Intervjuerna 

gav en skarpare kontrast mellan individers uppfattningar av de båda aktörerna. Vidare hade 
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uppsatsen kunnat kompletteras med enkäter som skickats ut till en större grupp människor. 

Detta gjordes inte eftersom tidsramen lämpade sig för den kvalitativa metoden. Det gjordes inga 

intervjuer med någon aktör inom primärvården. 

2.2 Intervjuförfarande 
Intervjuerna avsåg att skapa förståelse för informanternas uppfattningar av hälso- och sjukvård 

i primärvården. Frågorna kategoriserades i – Bakgrund, uppfattningar, rädslor, omgivningen 

och avslut. Kategorin bakgrunds syfte var att hjälpa informanterna att känna sig lugna och 

trygga i intervjun, eftersom sjukdomar kan vara känsligt att prata om. Vidare avsåg bakgrund 

att fastställa vilka val de gjorde gällande deras hälsa samt kunskaper om offentliga och privata 

vårdgivare. 

Kategorin uppfattningar syftade att utforska vilka uppfattningar och erfarenheter informanterna 

har av de båda vårdgivarna och vad det var som gjorde att informanten gick över från en aktör 

till den andra. 

Den tredje kategorin avsåg att undersöka, på vilket sätt, informanterna tycker att privata och 

offentliga vårdgivare brister i verksamheten. 

Fjärde kategorin avsåg att undersöka om informanterna har blivit påverkade av eller påverkat 

deras omgivning till att byta vårdgivare. 

Den sista kategorin avsåg att undersöka om informanterna känt att de varit mer kompetenta än 

läkare de träffat samt hur deras syn är på framtiden för hälso- och sjukvården i Sverige. 

Syftet med intervjuerna var att utforska informanternas erfarenheter och uppfattningar av hälso- 

och sjukvård av både privata och offentliga vårdgivare, för att se om det finns någon korrelation 

mellan individens uppfattningar och deras vårdval. 

Genomförandet av intervjuerna gjordes genom inspelning med mobiltelefon samt anteckningar. 

Anteckningar fungerade som säkerhet ifall att den digitala ljudupptagningen hade skadats. Det 

ansågs skäligt att tio informanter skulle intervjuas för uppsatsen. Det specifika antalet infor-

manter gjorde det möjligt att få en bredare empiri, inte vara svårt att presentera resultatet samt 

att det inte skulle ta för lång tid att samla ihop informationen.  
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2.3 Etiska överväganden 
Varje informant blev informerad om syftet med uppsatsen. Vidare gavs ytterligare information 

om att medverkan i uppsatsen var frivilligt, och att informanten när som helst kunde avbryta 

sitt åtagande. Vetenskapsrådets informationskrav är tillämpat i studien. 

Informanterna fick själva bestämma när och var de ville bli intervjuade. Informanterna har ano-

nymiserats genom fingerade namn samt att varken personuppgifter eller eventuella sjukdomar 

nämnts i studien. Informanterna anonymiserades på grund av att de berättade om privata och 

känsliga saker som rörde dem och deras omgivning.  

Efter analys av ljudmaterialet raderades inspelningarna. 

Syftet med uppsatsen var inte att undersöka vilken vårdgivare som är bäst eller sämst, därför 

bads varje informant att inte namnge varken hälsocentral, läkare eller sjuksköterskor. Syftet var 

att ge en bild av informanternas erfarenheter och uppfattningar hos både privata och offentliga 

vårdgivare i Norrbotten. 
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2.4 Reflektioner över ämnesområdet 
Hälso- och sjukvård är något som alla måste ta ställning till i sitt liv, ung som gammal, fattig 

som rik, man som kvinna. Individer är i beroendeställning till sjukvården och dess personal, 

eftersom det är läkaren de träffar som i slutändan bestämmer om de behöver vård, ska skickas 

hem eller remitteras vidare till exempelvis sjukhuset. Författaren av studien har olika erfaren-

heter och uppfattningar av hälso- och sjukvård från både privata och offentliga aktörer.  

Eftersom det fanns en personlig relation var det extra viktigt att ha ett objektivt förhållningssätt. 

Fanns det en emotionell koppling till ämnesområdet?  

Vid författarens reflektion av egna personliga uppfattningar och erfarenheter av hälso- och sjuk-

vård i primärvården, ansågs det inte påverka studiens objektivitet eftersom författaren ej tagit 

ställning gentemot privat och offentlig sjukvård. 

I det tidiga stadiet var avsikten att undersöka den svenska välfärdens utveckling och framtid i 

hela spektrum. Eftersom välfärden är ett omstritt ämne och i hög grad politiskt, gjordes av-

gränsningar till hälso- och sjukvård i primärvården. Sjukvården i Sverige är ett stort fenomen, 

vilket krävde betydande avgränsningar för att göras behandlingsbart. Efter avgränsningarna 

blev studiens syfte att undersöka individers erfarenheter och uppfattningar av privata och of-

fentliga aktörer inom primärvården i Norrbotten. 

2.5 Urval 
Studien har tio informanter; fem av informanterna är män och fem av informanterna är kvinnor. 

Åtta av tio informanter har varit inskrivna på en privat hälsocentral, en har bara varit hos en 

privat läkare och den sista har aldrig uppsökt privat vård.  

Gemensamt för majoriteten av alla informanter var att de varit inskrivna hos en privat hälso-

central, vilket var nödvändigt eftersom det var informanternas erfarenheter och uppfattningar 

av privata och offentliga hälsocentral som skulle undersökas. 

Urvalet av informanter gjordes genom kriterie- och snöbollsurval. Kriteriet som nämnts tidigare 

var att informanten någon gång uppsökt privat sjukvård. Informanter kunde rekommendera 

lämpliga informanter som uppfyllde kriteriet för studiens syfte (Esaiasson et al, 2009:216). 
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2.6 Reliabilitet och validitet 
Med reliabilitet undersöks tillförlitligheten i ett arbete. Ett exempel på när reliabilitet används 

är vid klassificering, det vill säga att de klasser som mäts ska spegla fältet som studien avser 

undersöka.  

Studiens syfte var vägledande i valet av teorier och utformningen av intervjufrågor. Det gjordes 

ett antal testintervjuer för att undersöka om det fanns brister med intervjuguiden. Då intervju-

erna transkriberades gjordes det på en dator. Vidare hade informanterna inflytande över inter-

vjuerna på så sätt att de fick välja plats och tidpunkt för intervjuerna. Ytterligare en anledning 

till inflytandet var att få informanterna att känna sig bekväma och därmed ge öppnare svar. 

Med validitet menas att den som genomför en studie, mäter det som studien avser att mäta. En 

studie som har hög validitet, har studien mätts efter riktlinjer som satts upp på förhand.  

Då syftet med studien var formulerat söktes litteratur och artiklar som blev grunden till inter-

vjuguiden. Studiens intervjuguide har hög validitet eftersom frågorna i guiden speglar det som 

skulle mätas. 

Teorierna som använts har enbart varit sociologiska och berört erfarenheter och uppfattningar 

från informanterna. Ytterligare förstärkning av validiteten skedde genom att informanter valdes 

ut efter på förhand efter bestämt kriterie. Informanter skulle ha varit inskriven hos en privat 

hälsocentral. 

2.7 Avlägsnade uppslag 
Under arbetsprocessen raderades uppslag som i inledningsfasen av studien betraktades som ak-

tuella. Ett exempel var myndighetsrapporter kring hälsocentraler och uppfattningar, eftersom 

fokus skall ligga på vetenskapliga rapporter och artiklar. 

Inga teorier har avlägsnats från rapporten, eftersom teorier valdes allt eftersom arbetet fortlöpte. 
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2.8 Analys av datamaterialet 
Första steget av analysen var kodning av det empiriska råmaterialet som uppnåddes genom 

intervjuerna. Andra steget var att söka återkommande utsagor från informanter och nyckelord.  

Innan intressepunkter och uppslag lyftes fram ur materialet, gjordes en reflektion om hur detal-

jerad analysen skulle vara för att lyfta fram de eftersökta resonemangen.  

Genom att komparera individers erfarenheter och uppfattningar kunde skillnader och likheter 

framträda. För att stärka resonemangen i uppsatsens empiri lyftes citat ut. 



13 

 

3. Teoretisk ramverk 

 

Denna studie har använt Johansson (2008) Ulrich Becks individualisering för att förklara hur 

informanternas erfarenheter och uppfattningar har påverkat informanternas vårdval. Vidare be-

skriver Beck hur klassamhället och traditionella maktstrukturer i princip är helt borta i svensk 

politik. Idag har individer betydligt större valmöjligheter till allt från utbildning till vårdval.  

Stefan Svallfors (2010) avsåg att sammanfatta svenskars attityder gentemot offentlig och privat 

hälso- och sjukvård och attityder gentemot aktörerna. Vidare beskriver Svallfors fyra dimens-

ioner som påverkas av välfärdsattityder som medborgare har. Svallfors beskriver att det är vik-

tigt att allmänheten underbygger välfärden istället för att undergräva den. 

Aronson et al (2005) beskriver vad attityder är och hur de uppstår, därför användes socialpsy-

kologin för att undersöka vilka attityder som informanterna har och hur de ter sig. Är det känslo-

baserade attityder som påverkar vårdvalet eller är det de kognitivbaserade?  

Sedan användes Schwartz (2006) värdeteori för att undersöka vilka värderingar informanter 

värderar. Alla individer har en inbördes ordning av värderingar, där vissa värderingar är vikti-

gare än andra. Eftersom värderingar är grunden till individers attityder och målsättning, var det 

viktigt att anamma denna teori för att få en bas till individernas attityder och vilka värderingar 

de kastar åt sidan för att uppfylla högre värderade värderingar.  
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3.1 Individualisering 
 

De traditionella maktstrukturerna med hjälp av tvång och sociala normer tvingade individer i 

olika klasser att ta på sig redan förbestämda roller och utifrån de bestämda rollerna söka sin 

utveckling och framgång. Det primära målet med Ulrich Becks individualisering är just att bryta 

mot den gamla maktstrukturen skriver Johansson (2008). 

De tidigare traditionella maktstrukturerna och normerna försvinner allt mer. Individualismen 

står för att individer ska ha mer handlingsutrymme i sina sociala liv. Den primära aspekten i att 

förstå vårt samhälle idag är tilliten till individer, möjligheter som individer har samt deras egna 

sociala roller (Johansson 2008:122). Individualismen påverkar relationen mellan individ och 

stat. Kollektiva välfärdslösningar blir allt svårare att driva igenom och statens position utmanas. 

Välfärdsstaten lutar sig mer mot de individuella lösningarna, som i sin tur kräver att individer 

tar mer ansvar för att påverka sin välfärd och hantera eventuella risker som till exempel sjukdom 

(Johansson 2008:124). 

Vidare argumenterar Beck att individualismen ger välfärdsstater möjligheter att utveckla dju-

pare socialpolitiska program som håller längre och ökar jämställdheten. Den ökade utbildnings-

nivån i samhället ökar i sin tur ifrågasättandet av de statliga professionellas beslut. Vidare kan 

man se en kontrast där tilliten till välfärdsstatens och statens professionella sjunker när med-

borgare anser sig bara bättre lämpade för att hantera olika sociala problem och risker som de 

kan komma att stöta på (Johansson 2008:39). 

Den svenska välfärdsstaten står inför förändringar. Det kan kopplas till individualismens ge-

nomslag i den svenska välfärdspolitiken. Det läggs mer vikt på att medborgare ska vara med 

och bestämma om sin egna välfärd. Beck beskriver att det kan vara ett problem: målet för den 

offentliga sektorn är att decentralisera beslutsbefattandet, för att engagera individer att ta tag i 

sina egna problem, vilket tros öka legitimiteten för offentlig sektor (Johansson 2008:125). 
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3.2 Trygg, stöttande, tillitsfull? Svenskarna och välfärdsstaten 
 

Allmänhetens syn på välfärdsstaten Sverige är viktig på grund av flera olika anledningar, ef-

tersom de är både mottagare och finansiärer av välfärden. Synen på välfärdsstatens omfattning, 

organisering, effekter och finansiering är av central betydelse för legitimeringen av välfärdssta-

ten från dess medborgare. Det är av intresse utifrån en policy-relevant synpunkt att ha ett ”op-

timalt” stöd för välfärdspolitiken. Med det menas att ha ett stöd som i största möjliga mån un-

derbygger politiken snarare än undergräver den. I kontrast med andra värden och attityder, till 

exempel det marknadsliberala synsättet, kan naturligtvis ett sådant optimalt opinionsstöd före-

falla problematiskt eller rent dysfunktionellt 

Svallfors beskriver fyra dimensioner när det kommer till välfärdsstater: 

Den första är legitimitetsdimensionen, som handlar om välfärdsstatens mål och uppfyllelsen av 

målen. Till exempel hur väl man anser att välfärdspolitiken löser de uppgifter som den ska 

klara, om befolkningen litar på att välfärdsstaten finns den dagen man själv behöver den samt 

om man tror att andra grupper i samhället får ett bra skydd från välfärdsstaten och socialförsäk-

ringen. Svallfors anser att om denna grundläggande tilltro är låg eller rubbas, hjälper det inte 

att det rent principiellt anses vara önskvärt med en offentlig organiserad och kollektivt finansi-

erad välfärdspolitik. 

Den andra är grundläggande stöddimensionen, som rör den kollektiva finansieringen. För att 

en välfärdspolitik som inkluderar socialförsäkringar samt omfattar större delen av befolkningen 

ska vara möjlig, måste det finnas en betalningsvilja eller en acceptans till den kollektiva finan-

sieringen hos befolkningen, det vill säga ett utbrett stöd för höga välfärdspolitiska utgifter och 

förståelse av de konsekvenser som det medför. En acceptans för kollektiva snarare än individu-

ella finansieringsformer ska också finnas (Svallfors 2010:323). 

Den tredje är levereringsdimensionen, som behandlar vem som ska utföra välfärdsstatens tjäns-

ter. Det är viktigt att det finns ett stöd för offentliga instanser så som myndigheter och kommu-

ner som lämpliga leverantörer av välfärdspolitiken. Om befolkningen helst föredrar andra in-

stanser som leverantörer av välfärdstjänster kan man anta att tilliten till stat och kommun är 

svagt samt att man inte kan betrakta stödet för nuvarande välfärdspolitik som starkt. 

Sista beteendedimensionen som Svallfors behandlar är om beteenden, det vill säga misstänk-

samheten om att det finns de som inte bidrar till välfärden även fast de borde/kan. Alla system 

som är kollektiva har inslag av ”moralisk” risk, det vill säga risken att människor ändrar på sitt 
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beteende på ett sådant sätt som är dysfunktionellt. Om en stor del av befolkningen exempelvis 

förblir arbetslös för att man hellre lever på bidrag, kommer inte välfärdspolitiken att kunna 

upprätthållas. Samma gäller om det är tvärtom, om en stor del av befolkningen misstänker andra 

grupper för att vara ”fripassagerare”, då blir det istället att man inte vill vara med och finansiera 

systemen. Ingen vill känna sig utnyttjad (Svallfors 2010:324). 

Det har gjorts ett fåtal välfärdsundersökningar sedan 1986. Undersökningarna går ut på att fråga 

svenskar om deras syn på välfärdspolitikens omfattning, finansiering, organisering, tilliten till 

välfärdspolitiken i olika aspekter samt om de är misstänksamma mot missbruk av välfärden. 

Den senaste välfärdsundersökningen gjordes 2010. Undersökningen bygger på ett riksrepresen-

tativt urval av den vuxna befolkningen. Dock så har svarsfrekvensen av de senaste två under-

sökningar 2002 och 2010 varit problematiskt låga. Det bör dock noteras att bortfallet var lika 

högt mellan dessa två (Svallfors 2010:325). 

En betydande del av befolkningen anser sig inte ha en större än tidigare riskutsatthet när det rör 

ens egen hälsa. Det är en låg andel som tror att de ej skulle få den sjukvård de behöver ifall de 

drabbas av en sjukdom, eller som tror att de inte har råd att träffa en läkare. Förtroendet för 

sjukvården har ökat påtagligt sedan undersökningen gjordes 1997. Medborgare kan ha en egen 

uppfattning om hur väl eller hur illa välfärdspolitiken fungerar rent generellt, även om de själv 

upplever sig som mer eller mindre riskutsatta (Svallfors:326). Stödet för att ha kollektivt finan-

sierad välfärd är fortsatt högt. Stödet för den offentliga vårdgivaren är fortfarande högt, även 

om det skett en kraftig ökning av privata leverantörer av vård och omsorg (Svallfors 2010: 330). 

Svallfors menar att allmänhetens inställning till den svenska välfärdsstaten inte är sviktande, 

utan fortsatt starkt. Attityder är stabila och där förändringar kan ses går de i riktning mot ett 

ökat stöd (Svallfors 2010:332). 
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3.3 Attityder 
 

En attityd är en individs utvärderingar av andra individer, föremål eller idéer. En attityd består 

av tre komponenter, dock kan en specifik attityd vara baserad på flera erfarenheter än en annan 

attityd som en individ har. 

Affective component: är en känslomässigt baserad attityd mot ett objekt, till exempel vad en 

individ känner, gällande ett speciellt märke av en produkt, till exempel att du hellre köper Märke 

A än Märke B.  

Cognitive component: är individers självutvärderingar angående deras attityd gentemot ett ob-

jekt.  

Behaviour component: är handlingar eller beteenden individer har som kan observeras mot ett 

objekt. (Aronson et al 2005:200) 

Attityder delas även in i tre olika kategorier. De tre kategorierna är kognitivbaserade attityder, 

känslobaserade attityder och beteendebaserade attityder.  

Kognitivbaserade attityder utgår ifrån en faktabaserad utvärdering, till exempel ett objekts 

egenskaper, exempelvis, om en bil är bränslesnål eller kör på biodiesel. 

Känslobaserade attityder bygger på känslor och värderingar angående ett objekt, istället för 

objektets egenskaper. Exempel på känslobaserade attityder gäller oftast individers egna poli-

tiska ideologi eller religiösa tro. Individer tenderar till exempel att ha en positiv attityd om en 

politiker som person, även om ens värderingar och politiska åsikter särskiljer sig från politikerns 

värderingar och politiska åsikter. 

Beteendebaserade attityder härstammar från individers observationer på hur de beter sig mot 

ett objekt, det vill säga att attityden baseras på individens vardagsliv. Det vill säga att först har 

individen ett speciellt beteende innan individen vet hur den känner angående ett objekt. Indivi-

der reflekterar oftast inte över deras känslor till ett visst beteende eftersom beteendet är ”in-

byggt” i deras vardag och/eller personlighet (Aronson et al 2005:201–202). 

Attityder kan delas upp i tydliga eller tysta attityder. De tydliga attityderna är attityder som 

individer är medvetna om och stöttar. Individer kan även förklara attityden eftersom den är 

medveten. Tysta attityder är attityder som individer inte kontrollerar och som de oftast helt 

omedveten om (Aronson et al 2005:202–203). 
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3.4 Schwartz värdeteori 
 

Värderingar är centrala komponenter av en individs självbild och personlighet. Alla människor 

har värderingar. Värderingar är motiveringar för individers beteenden och attityder. De olika 

värderingarnas betydelse i en individs liv varierar i styrka, en del värderingar har högre bety-

delse för en individ än andra värderingar, samma variation gäller från individ till individ: en 

värdering av stor betydelse för en individ, kan vara av låg betydelse för en annan individ. Sch-

wartz värdeteori (Schwartz 2006:2) bygger på sex grunder: 

1. Värderingar är uppfattningar som individer har som är kopplade till affekt, det vill 

säga en värdering som aktiveras i en situation, blir fylld av känslor. Exempelvis, 

individer som värderar frihet kan bli frustrerade när deras frihet hotas och de känner 

sig hjälplösa när de inte kan stoppa det upplevda hotet mot friheten. 

2. Värderingar relaterar till de mål som individer sätter upp. De motiverar individer att 

ta till handlingar som söker att uppnå målet. 

3. Värderingar ger upphov till handlingar i vissa situationer. Det vill säga att hos en 

individ som värderar till exempel ärlighet, kan ärlighetsvärderingen vara relevant på 

arbetsplatsen och bland vänner. Övergången differentierar värderingar från normer 

och attityder, eftersom de oftast kretsar kring specifika handlingar, mål eller situat-

ioner. 

4. Värderingar fungerar som principer eller kriterier för en individ. Värderingar ger 

individer verktyg för att kunna navigera genom och/eller utvärdera exempelvis 

handlingar och människor. Individer bestämmer, utifrån deras värderingar, vad som 

är bra, dåligt, rättvist eller orättvist. Dock är individer inte alltid medveten om de 

konsekvenser som kan uppstå mellan värderingar när de hamnar i konflikt med 

varandra. 

5. Värderingar är ordnade efter betydelse hos alla individer. Individers värderingar, likt 

ett system, prioriteras och karaktäriserar individer. Individer sätter värderingar i ett 

hierarkiskt system. 

6. Värderingars relativa betydelse påverkar individers handling. Attityder och beteen-

den kan påverkas av flera värderingar samtidigt. Exempel på det är att gå i kyrkan 

kan ge uttryck för traditions- och konformitetsvärderingar på kostnad av andra vär-

deringar till exempel frihetsvärderingen, att inte vara fast i en tradition. (Schwartz 

2006:2–3) 
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Hierarkiska rangordning mellan värderingar, vilket mål en individ har, eller hur hög motivation 

individen har att upprätthålla kontexten som den specifika värderingen uttrycker sig inom. 

Värderingar är kopplade till individers attityder, tro, egenskaper och normer. När det finns ett 

behov av att förklara en individs beteende, finns det en tendens att referera till individens attityd, 

tro, egenskaper eller normer. Enligt Schwartz (2006) bör man dock skilja på individers attityder, 

tro, egenskaper och normer från deras värderingar, eftersom koncepten är annorlunda, värde-

ringars betydelse varierar genom individers liv. En del värderingar fungerar som ledande prin-

ciper i individers liv, själva grunden av deras självbild och personlighet. 

Värderingar påverkar i hög grad en individs attityder, de är basen av individers utvärderingar. 

En positiv utvärdering sker om de ligger i linje med ett mål som en individ värderar, exempelvis, 

om en individ värderar stimulans och värderar säkerhetsvärderingar lägre, tenderar individen 

att ha en positiv inställning mot adrenalinsporter. Individer utvärderar en företeelse negativt, 

om den de utvärderar, kan skapa hinder eller hotar de handlingar som behövs för att uppnå 

individens uppsatta mål (Schwartz 2006:16).  
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4 Primärvård i Sverige 
 

Socialstyrelsen definierar Primärvård som ”hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan avgräns-

ning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper svarar för befolkningens behov av grund-

läggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering och som 

inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser”. Primärvården i Sverige är hälso- och 

sjukvårdsverksamhet som utförs av hälsocentraler.  

Hälso- och sjukvårdens uppgifter är att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar 

och skador. Hälso- och sjukvård delas in i två kategorier: öppen vård och sluten vård. Hälso-

centraler är en del av den öppna vården, som ansvarar för att behovet av grundläggande medi-

cinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering tillgodoses. Sluten vård 

är för patienter som blir inlagda på exempelvis sjukhus (SOU 2016:78:158). 

4.1 Ansvar och kontroll av hälso- och sjukvårdsverksamhet och ak-

törer 
Landstingen bär det primära ansvaret för att hälso- och sjukvården i respektive landsting fun-

gerar. Målet med hälso- och sjukvård är att medborgare skall ha en god hälsa och att vården ges 

på lika villkor för alla. En individ som har större behov av vård skall ges företräde i vården. 

Landsting och kommuner bör ha möjligheter att följa upp och kontrollera verksamhet inom den 

privata sektorn. Kontrollerna sker genom att kommun och landsting säkerställer att vårdgivare 

följer de föreskrifter som finns och uppfyller övriga krav som angetts i avtalet som slutits mellan 

kommunen/landstinget och den privata vårdgivaren (SOU 2016:78:159). 

Vidare har Inspektion för vård och omsorg (IVO) ansvar för tillsyn över hälso- och sjukvården 

och dess personal som arbetar inom respektive sektor. IVO:s tillsyn omfattar både privat och 

offentlig sektor. IVO granskar att verksamheten och personalen uppfyller de krav och mål som 

finns inom aktuella lagar och föreskrifter samt att personalen följer de beslut som meddelats 

med stöd av föreskrifterna. Tillsynens syfte är att se till att befolkningen får en vård och omsorg 

som är säker. IVO kan stänga ned verksamhet om en tillsyn påvisar missförhållanden som utgör 

en fara för patienter (SOU 2016:78:162–163). 
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4.2 Vårdvalet 
Lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft 1 januari 2009, och 2010 blev det lagkrav på 

att alla landsting skulle erbjuda vårdvalssystem i primärvården. 

Invånare kan välja vilken vårdgivare som de vill vara inskriven på samt möjligheten att få en 

fast läkarkontakt, det vill säga, kontinuerligt träffa samma läkare när individen besöker sin häl-

socentral. Landstingen får inte begränsa invånarnas val till ett begränsat geografiskt område 

som landstinget råder över, det vill säga du kan till exempel bo i Boden men vara inskriven på 

en hälsocentral i Luleå.  

Vårdgivare som uppfyller de krav som finns i vårdvalssystemet ska ha rätten att etablera sig 

inom primärvården med offentlig finansiering. Vid etablering är ersättningar och villkor des-

amma för alla vårdgivare inom ett landstings vårdvalssystem (SLF). 

En vårdgivare som väljer att agera under Vårdvalet ska teckna ett avtal med landstinget som 

verksamheten existerar i och vårdgivaren förbinder sig att följa de villkor som gäller inom det 

landstingets vårdvalssystem. Privata vårdgivaren har rätt till ersättning för alla invånare som 

skriver in sig på deras hälsocentral. (SOU 2016:78:148). 

4.3 Nationella taxan 
Nationella taxan är ett annat namn för Lagen om Läkarvårdsersättning (LOL). Lagen är att en 

vårdgivare har köpt en etablering som är förknippad till vårdgivarens fysiska person men bed-

rivs i bolagsform, det vill säga att en läkare som fysisk person kan starta ett läkarhus som sedan 

konverteras till en juridisk person. 

Verksamhet under nationella taxan kräver enligt LOL att verksamheten bedrivs på heltid samt 

att man inte jobbar för landstinget eller inom vårdvalet. Landstingen har laglig rätt att följa upp 

verksamheten samt i särskilda fall få insyn i vårdgivarens patientjournaler. 

Vårdgivare under nationella taxan finansieras delvis av landstinget, detta sker genom att lands-

ting kan skicka patienter till den privata vårdgivaren som i sin tur får betalt per patient som ges 

sjukvård samt landstinget kan egna avgifter från sina patienter. Taxan är utformad så att den 

sätter patienten i centrum och minimerar administration (SLF). 
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4.4 Vårdgivare 
En person, kommun, landsting eller ett företag som driver verksamhet inom hälso- och sjuk-

vården är en vårdgivare. Vårdgivare ansvarar för att bland annat planera, leda och kontrollera 

sin verksamhet utifrån de krav som hälso- och sjukvårdslagen upprättat (SOU 2016:78:168). 

 

4.4.1 Offentlig vårdgivare 
Med offentliga vårdgivare menas de hälsocentraler och sjukhus som drivs av kommun eller 

landsting. Landstinget driver sjukhusen där den avancerade sjukvården bedrivs samt hälsocen-

tralerna där primärvård utförs. De offentliga vårdgivarna är helt finansierade av skattemedel. 

Som patient har man rätten till att få individuellt anpassad information om ens hälsotillstånd, 

undersökningar, vårdgarantin samt rätten att välja vårdgivare enligt LOV. Patienter bör kunna 

känna sig säker och trygg när de är på en hälsocentral, därför finns möjligheten att få en fast 

vårdkontakt om individer själva begär det. Med fast vårdkontakt menas att du har en och samma 

läkare som individer har kontakt med och träffar på ens hälsocentral. 

Om det finns flera alternativ till behandlingar, ska landstingen ge patienten möjlighet att välja 

det alternativ som patienten föredrar (Socialstyrelsen u.å.). 

 

4.4.2 Privat vårdgivare 
Verksamheten som ägs privat antingen av fysisk person eller juridisk person som bedriver 

hälso- och sjukvårdsverksamhet. Privata vårdgivare är finansierade antingen helt av skatteme-

del, delvis eller helt av egna avgifter. Det finns olika typer av privata vårdgivare: de som går 

under nationella taxan, de som går under vårdvalet samt helt privata. Det ska inte vara någon 

skillnad på kvaliteten eller vården mellan en privat och offentlig vårdgivare, förutsatt att den 

privata vårdgivaren är offentligt finansierad. Patienters rättigheter är desamma inom offentlig 

respektive privat sektor och individer betalar samma avgifter. Hälsocentralerna i Norrbotten är 

offentligt finansierade, vilket betyder att de går under vårdvalssystemet. Patienter kan alltid 

kontakta landstinget de bor i för att kolla om de har avtal med en privat vårdgivare och vad det 

kostar att gå dit. 

 Landsting och kommuner får anlita den privata sektorn för att utföra uppgifter som är tilldelade 

kommuner och landsting enligt hälso- och sjukvårdslagen. En privat vårdgivare kan ha verk-

samhet inom både primärvård och specialiserad hälso- och sjukvård. Överlämningen av hälso- 



23 

 

och sjukvårdsverksamhet från offentlig sektor till den privata sker i enlighet med Lagen om 

offentlig upphandling eller genom ett valfrihetssystem (SOU 2016:78:160–161). 

Det krävs inget tillstånd för att en enskild person ska kunna bedriva hälso- och sjukvård. Dock 

ska privata utförare vara anmälda som vårdgivare i vårdgivarregistret hos Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO). 

4.4.3 Vård som ej är offentligt finansierad 
Denna form av privata vårdgivare är självfinansierad av egna avgifter om det inte finns speciella 

medicinska skäl för en patient, då kan landsting gå in och täcka kostnaden för en patient. Ex-

empel på denna typ av privat vård är närsynthetsoperationer, kosmetiska operationer samt vissa 

hälsokontroller och psykoterapi. Här gäller fri prissättning och landstingets patientavgifter gäl-

ler ej (1177). 

4.5 Privata sektorns utveckling inom hälso- och sjukvården i Sve-

rige 1990 – 2015 
I början av 1990-talet började välfärden privatiseras i ökande takt. En kontrastering visar att 

flera verksamheter inom välfärden, exempelvis äldrevården utökades av privata aktörer medan 

inom hälso- och sjukvården skedde inga större förändringar under denna period. Sveriges kom-

muner och landsting utvecklade den så kallade beställar-utförarmodellen, vilket skapade en in-

tern marknad av kommunens tjänster och behov, vars syfte var att kommunala beställare kunde 

anlita privata företag att utföra tjänster och behov. Det skapade en konkurrenssituation mellan 

offentlig och privat sektor (SOU 2016:78:129–130). 

Vidare decentraliserades budgetansvaret inom landstings- och kommunala organisationer och 

fördelningen av resurser började baseras på prestation, från verksamheter inom offentlig och 

privat sektor. Syftet var att skapa konkurrens mellan vårdgivare. Konkurrensen skapades genom 

att beställare (politiker) gavs möjligheter att köpa tjänster från antingen offentlig eller privat 

sektor inom vården (SOU 2016:78:129–132). 

Husläkarreformen som genomfördes 1993 innebar att individen skulle äga rätten att välja hus-

läkare som individen vill vara patient hos. Efter reformen utökades husläkares ansvar för sina 

patienter, eftersom de då blev privata vårdgivare. Samtidigt inrättades den fria etableringsrätten 

för husläkare, vilket innebar att de läkare som uppfyllde de åtaganden och krav som upprättats 

av ett landsting kunde etablera sig själva som husläkare. Lagen upphävdes dock 1996 eftersom 

att det ansågs viktigt att privata vårdgivare integreras in i landstingens planerings- och finan-

sieringsansvar. Syftet med reformerna var flera, bland annat att öka effektiviteten och kvaliteten 
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på vården och ge individer ett utökat handlingsutrymme när det kommer till individens önske-

mål och behov (SOU 2016:78:134). 

Under 2000-talet har den privata sektorn inom välfärden sakta men säkert expanderat i Sverige. 

År 2000 fanns det cirka 90 000 arbetare i den privata sektorn inom vård, skola och omsorg. 

2013 hade antalet arbetare ökat till 236 000. Sveriges kommuner och Landstings-  samman-

ställning mellan 2006-2015 visar stora regionala skillnader och en betydande ökning av den 

privata sektorn. Landstingens inköp av primärvård räknat som netto av sjukvårdsbudgeten gick 

från 21 procent 2006 till 37 procent 2015 (SOU 2016:78:138–139). 

Lagen om valfrihetssystem (LOV) öppnade upp för ytterligare privatisering av hälso- och sjuk-

vården. Lagen trädde i kraft 1 januari 2009, och 2010 blev det krav på att alla landsting skulle 

erbjuda vårdvalssystem i primärvården. LOV kräver en fri etableringsrätt för privata vårdgivare 

som uppfyller respektive landstings krav inom landstingets vårdvalssystem. Lagen inrättades 

på grund av att det fanns betydande brister gällande tillgänglighet och patienters avsaknad av 

inflytande och möjligheter för att kunna påverka sin situation; individers möjligheter att få vård 

i tid och själva välja vem de vill ha som vårdgivare behövde stärkas (SOU 2016:78:148). 

I region Norrbotten finns det 32 hälsocentraler varav 28 drivs i offentlig regi och fyra i privat 

regi (NLL). 

4.6 Läkares ansvar 
Enligt läkarförbundets etiska regler ska läkare ”ha patientens hälsa som det främsta målet och 

om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta, följande människokärlekens och hederns bud”. En 

läkare ska möta sina patienter med respekt, empati och omsorg. En läkare bör inte ge en patient 

råd eller föreskrifter utan att först undersökt patienten (SLF). 
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5. Empirisk introduktion 

Tio informanter medverkade i studien. Fem informanter var kvinnor och fem informanter var 

män. Alla informanterna förutom en har haft erfarenheter av en privat hälsocentral i Norrbotten.  

Utifrån Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav gavs informanterna namnen Johan, Mattias, 

Viktor, Kalle, Peter, Sofie, Birgitte, Lisa, Karin och Anna. Namnen är fingerade för att skydda 

individernas identitet. Vidare är informanternas arbete, utbildning, bostadsorter, och eventuella 

sjukdomar medvetet avlägsnade. Sjukdomar har dock blivit kategoriserade efter icke kroniskt 

sjuk eller kroniskt sjuk.  

5.1 Informanternas bakgrund 
Informanternas erfarenheter och uppfattningar av primärvården i Norrbotten varierar. En del 

informanter besöker inte en hälsocentral regelbundet medan andra har kroniska sjukdomar som 

kräver regelbunden uppföljning hos en vårdcentral. En informant har aldrig varit hos en privat 

vårdgivare. 

Johan, Kalle, Sofie, Lisa, Karin och Anna har kroniska sjukdomar. Deras kollektiva åsikt om 

offentlig vård är att de är nöjda med den. Johan är nöjd med den eftersom han aldrig haft pro-

blem, i kontrast med Anna och Sofie, som enbart är nöjda just nu eftersom de har bra läkare, 

deras förtroende för offentlig sjukvård är dock skadat. 

Om privata vårdgivare säger de generellt är bättre än offentliga vårdgivare. Den som sticker ut 

är Johan, som inte har någon erfarenhet av privat vård, och Karin, som tycker att privata vård-

givare inte är bättre än offentliga. 

De icke-kroniskt sjuka är Mattias, Viktor, Peter och Birgitte. Deras kollektiva syn på offentliga 

vårdgivare är att den är sämre än privat. 
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En gemensam åsikt bland informanterna, är att de vill ha bra bemötande och bra service av sin 

vårdgivare, oavsett om deras vårdgivare är privat eller offentlig. 

”Jag förväntar mig att bli väl bemött och tagen på allvar. De problem jag kommer med. 

Jag förväntar mig att jag får träffa samma läkare, inte för många olika så jag måste dra 

livshistorien varje gång.” (Johan) 

Vidare tycker varje informant att läkare och ”helhetssyn” från läkare är viktiga. Informanterna 

vill att det ska gå fort från tidsbokning på en hälsocentral till att få träffa läkare och sedan få 

behandling för problematiken man söker hjälp för.  

” Att de ska lyssna och ta tag i saker. Utreda det vidare.” (Viktor) 

”När jag kommer till min privata läkare så är det alltid samma. Läkaren känner mig, 

kan se och höra hur jag mår. Det är viktigt. Det är inte alltid själv man vet hur man mår. 

Därför är det viktigt med husläkare. Det finns inga här. Läkaren tar alla prover och gör 

allting på mig. Jag behöver inte gå till någon annan läkare. Det är enklare för mig att få 

en komplett bild av mig själv om hon tar allt.” (Lisa) 

 

Samtliga kvinnor i studien har haft flera dåliga erfarenheter av hälso- och sjukvård i offentlig 

regi. Sofie, Lisa, Anna och Karin är kroniskt sjuka och de fyra har varit med om kränkningar 

av personal inom den offentliga vården. Anna, Karin och Sofie har varit med om flera feldia-

gnosticeringar, oftast av deras tidigare husläkare och med allvarliga konsekvenser. 

”Jag blev dåligt behandlad av flera läkare. Det var den största orsaken. Tack vare en 

läkare fick jag min diagnos sent som det sedan blev stora komplikationer av. Jag fick fel 

dos av mediciner också. Tog mig inte på allvar heller. Hamnade på sjukhus på grund av 

incidenten. Gjorde en anmälan men inget hände. Det har återupprepats av samma läkare 

ett par år senare.” (Anna) 

 

 

 



27 

 

Vidare tycker majoriteten av informanterna att privata vårdgivare är bra alternativ för hälso- 

och sjukvården i Sverige. Anledningarna varierar något. De som har en privat hälsocentral i 

dagsläget tenderar att vara väldigt positiva till de privata vårdgivarna än de som varit inskriven 

på en privat hälsocentral men nu är hos en offentlig. De som sticker ut är Johan, Birgitte och 

Karin. Johan har som tidigare påpekats aldrig varit hos en privat vårdgivare och är rädd att 

privatiseringar kommer göra sjukvården ojämn. Den rädslan delar Birgitte, som dock tycker att 

privata alternativ ändå är bra eftersom de sätter press på offentliga sektorn. Johan och Birgittes 

värderingar spelar stor roll i deras vårdval, eftersom de vill att det ska vara så jämlikt som 

möjligt. De vill inte bidra till en privatisering som de tror kommer strida mot deras värderingar 

(Schwartz 2006). Karin anser att den privata vårdgivaren saknar genomlysning och att de saknar 

objektivitet. 

”En lika vård och en bra vård. Jag är rädd att det ska bli som i USA.” (Birgitte) 

” Hoppas inte på mer privatisering. Anser alla ska ha rätt till sjukvård. De som har råd 

går redan till privat. Bygga en sjukvård som är tillgänglig och toppklass för alla” (Jo-

han) 

Mattias, Peter, Sofie och Viktor anser att den privata sektorn skärper offentlig sektor. Mattias 

säger att den privata aktören har ekonomiska incitament att prestera: korta köer och bra bemö-

tande krävs för verksamhetens överlevnad. De åsikterna delas av Peter, Sofie och Viktor.  

”Bra. Du har ju ett alternativ att gå till en privat. Om en privat utför ett dåligt arbete, 

har jag ändå landstinget kvar.” (Peter) 

”Det gör ju att det finns fler alternativ. Jag är ganska nöjd med dem jag går till nu. Det 

är ingen nackdel. Det är väl bra.” (Viktor) 

I princip saknade varje informant grundläggande kunskaper runt den privata sektorn inom 

hälso- och sjukvården på grund av att de inte känt att de har haft ett behov av att anskaffa sig 

kunskaper om det. Det saknades kunskap om vad exakt en privat vårdgivare är för något, hur 

de finansieras, vilka regler de följer och vilka som kontrollerar verksamheten. Enligt Individu-

alismen (Johansson 2008) ska den ökade utbildningsnivån i samhället verka som ett riktmedel 

när det kommer till individer och deras val, det faktumet visas här. Det verkar som att infor-

manterna inte gjort sina val på grund av kunskaper utan på grund av andra anledningar. Dock 
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fanns det flera antaganden men ingen vikt bakom. Johan och Birgitte är rädda för att Sveriges 

sjukvård ska bli mer lik USA:s sjukvårdsystem. Det är en åsikt som inte delas av Mattias, Anna 

och Peter som tycker och hoppas på att sjukvården skall privatiseras ytterligare, dock vill Matt-

tias, Peter och Anna inte att sjukvården ska vara 100 procent privat finansierat.   

”Jag har ingen vidare insikt. De borde följa samma lagar som offentlig aktör. Det jag 

vet är att de betalas genom skattepengar så det är ju inte på riktigt privat.” (Viktor) 

”Jag är inte insatt i det. Eftersom jag inte anlitar dem direkt. Om jag hade haft en privat 

i dag som vårdgivare hade jag nog satt mig in i hur deras verksamhet fungerar.” (Kalle)  

”Dem är en privat vårdgivare. När jag skulle till en privat hälsocentral frågade jag vad 

det kostade. Det är ungefär det. Att man vet att de är privata men man vet inte så mycket. 

Man förutsätter att det är samma vård eller bättre. Man känner att även fast offentlig har 

gjort sin vård, kan jag ändå sitta och googla och se om det finns något privat som kan ta 

emot.” (Birgitte) 

”Jag vet att det har varit så att de måste ansöka om att bedriva hälsocentral via Lands-

tinget. De måste även ansöka om att överlåta hälsocentralen via landstinget. De är skyl-

diga att följa de lagrum och riktlinjer som landstinget följer.  Mycket mer än så vet jag 

inte. Okunskapen om privata hälsocentraler tror jag beror på att man inte talar om sin 

vård med andra. Om någon bytt vårdcentral kan det ju vara på grund av att densamme 

rykt ihop med sin läkare, vem vet, kanske det också gör att ingen berättar.” (Karin) 
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5.2 Uppfattningar av offentlig respektive privat vårdgivare 
 

Informanternas uppfattningar gällande offentliga och privata vårdgivare varierar. Som nämnts 

tidigare har varje kvinna i studien varit med om allvarliga och vissa väldigt grova påhopp och 

feldiagnosticeringar från den offentliga sektorn, det är bara Karin som varit med om konflikter 

med en privat vårdgivare. Ingen av männen har varit med om - ens i närheten – lika allvarliga 

incidenter som kvinnorna.  

”En läkare på en offentlig hälsocentral var fruktansvärd. Kränkte mig och hjälpte mig 

inte. Läkaren sade att det var inbillningar. Det blev fruktansvärda konsekvenser för mig 

på grund av att läkaren inte hjälpte.” (Karin) 

”De sista månaderna har jag varit riktigt jävla arg. Jag går till läkare med ett problem, 

och med förslag på behandling, eftersom jag har haft samma problem tidigare. ”Nä” 

säger läkaren, det ska vi inte göra - vi ska göra såhär istället. Behandlingen hjälpte inte 

och jag fick komma tillbaka en vecka senare igen, då gav läkaren den behandlingen jag 

föreslog. 600 spänn. Då blev jag hysterisk.” (Sofie) 

Vad är viktigt för informanterna, som patient, när de besöker sin hälsocentral? 

Informanterna fick i kategorin ”bakgrund” svara på frågan vad deras förväntningar på sjukvår-

den är. De fick sedan svara på frågan vad som är viktigt för dem, som patient, när de besöker 

sin hälsocentral. 

” Bemötandet oavsett vad resultatet av undersökningen blir. Jag har en bra läkare nu. 

Säker vård. Jag vill ha förtroende att när man går därifrån så blir det inget samtalsämne 

i fikarummet.” (Birgitte) 

”Man väljer en läkare eller hälsocentral inom landstinget eller privat om man kommer 

bra överens med läkare och personal, att man blir bra bemött. Det är avgörande.” 

(Anna) 

”Att jag har en läkare som jag har förtroende för.” (Sofie) 

” Att få bukt på problematik och löser problemet skyndsamt. Att bli remitterad vidare om 

det krävs. Sekundärt är bra bemötande.” (Mattias) 
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Vad gjorde att vissa informanter gick över till en privat vårdgivare?  

Mattias, Karin och Viktor säger att deras val av privat hälsocentral grundas främst av logistiska 

skäl – deras hälsocentral är närmare arbetsplatsen och hemmet. Vidare blev båda rekommen-

derade privata hälsocentraler av vänner. Lisa går till en privat läkare eftersom hennes privata 

hälsocentral gick i konkurs, samma gäller Peter. Deras problematik kräver – just nu – inte pri-

märvårdens hjälp utan de går till privata specialister. Både Peter och Lisa säger dock att de har 

hört dåliga rykten om den lokala privata hälsocentralen, därför har de inte skrivit om sig till den 

privata hälsocentralen. Anna gick till en privat vårdgivare på grund av dåliga erfarenheter på 

den offentliga samt att det var mycket marknadsföring kring den privata hälsocentralen. 

”Ja det var när jag fick vänta länge på den offentliga vårdgivaren. Jag ringde och upp-

levde att de var nonchalanta, de sade att jag skulle få vänta upp till 3 - 4 månader. En 

gång tyckte de att jag skulle söka mig till en annan vårdcentral. Då bytte jag till en privat. 

Där tog dem prover direkt och jag skickades till röntgen. Det gick fortare, man var be-

trodd på ett annat sätt.” (Lisa) 

Birgitte, Sofie och Karin var inskrivna på en privat hälsocentral tidigare. Birgitte gick över dit 

eftersom hon var nyinflyttad och var nyfiken på den privata. Sofie och Karin gick över till privat 

vårdgivare eftersom hon hade blivit dåligt behandlad hos den offentliga vårdgivaren.  

”Det var en behandling som läkaren nekade. Det var droppen. Då gick jag över till en 

privat vårdgivare.” (Sofie) 

Kalle har bara varit hos en privat specialistläkare eftersom en offentlig hälsocentral inte kunde 

hjälpa honom och vägrade remittera honom vidare. Johan har aldrig varit till en privat hälso-

central eftersom han säger att han aldrig haft behovet och alltid haft det bra. 

”Jag har inte haft dåliga upplevelser av offentlig vårdgivare. Bara en mindre dispyt som 

löste sig till slut. Läkaren sade att jag har haft en riktig julafton, eftersom jag fick igenom 

alla mina krav.” (Johan) 
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Varför gick vissa tillbaka? 

Karin och Birgitte är de som självmant sökt sig vidare från en privat hälsocentral medan Peter, 

Lisa, Sofie och Anna tvingades att gå tillbaka till offentlig vårdgivare när deras privata vårdgi-

vare gick i konkurs. Birgitte sökte sig vidare eftersom hon inte fick den hjälpen hon sökte nog 

fort, dock var det inget som avskräckt henne från privata vårdgivare. Karin däremot hade kon-

flikter med personal på en privat hälsocentral och sökte sig tillbaka till en offentlig. 

”Då gjorde jag misstaget att byta till en privat hälsocentral. Det var härligt när man 

besökt den privata hälsocentralen, de har på radion och bra musik. Dryckesmaskinen 

står där. Det finns inte på offentlig. Det är trevligt. Atmosfären var bra. Men så kom 

sköterskan. Hon trodde att det var hon som bestämde över mitt liv. Väldigt otrevlig. Vi 

ska ju jobba tillsammans anser jag. Då flyttade jag över till en offentlig och ångrar mig 

inte” (Karin) 

Upplever informanterna någon skillnad mellan offentlig respektive privat vårdgivare? 

Skillnader mellan offentlig respektive privat vårdgivare var flera, dock subjektiva skillnader. 

Karin, Anna, Sofie och Lisa tycker att den privata hälsocentralen har en mycket mindre stressig 

och mysigare atmosfär. Exempelvis har den privata vårdgivaren mysigare stämning med musik, 

en maskin för olika drycker och mer genomtänkt interiör enligt informanterna.  

”Jag har ju prövat både två. Och jag ser ju skillnaden när man kommer till den privata, 

alltså dem som äger privat hälsocentral. När man kommer in där är det mer färger, mer 

personligt. Man upplever inte att man kommer till offentlig hälsocentral, stora väntrum, 

vitklädda människor, man är en i mängden.” (Anna) 

De flesta informanterna upplevde dock betydande skillnader mellan offentlig och privat vård-

givare. Skillnaderna var att privata vårdgivare oftast har kortare väntetider, patienter får konti-

nuerligt träffa samma läkare och ett bättre bemötande av personalen. Vidare att den offentliga 

sektorn präglas av stafettläkare, vars brister i det svenska språket är tydliga, vilket flera infor-

manter påpekar och anser är under all kritik. 

” När jag gick på en offentlig vårdcentral var det stafettläkare hela tiden. De hade dålig 

svenska så kommunikationen var inte bra. De är säkert duktiga. Väldigt mycket folk från 

andra länder.” (Anna) 
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” Dåliga upplevelser. Stafettläkare och att landstinget saknar resurser. Har inte blivit 

dåligt bemött men varit med om kommunikationsproblem med personal.” (Peter) 

Mattias, Viktor, Peter, Sofie, Birgitte, Lisa och Anna delade dessa tankar. En viss kontrast finns 

dock; Peter och Lisa tyckte att det var långa väntetider hos den privata hälsocentralen. Vidare 

tyckte både Karin och Lisa att läkare på den privata hälsocentralen inte kommunicerade med 

varandra, vilket skapade problem för Karin och Lisa gällande deras behandling. 

”Inga stafettläkare på privat. Man slipper berätta samma historia flera gånger.” (Peter) 

”Trevligare miljö på privata. Mer färg. Bättre bemötande av personalen. Det finns dock 

alltid personal sticker ut, och det finns rötägg i alla verksamheter.” (Anna) 

”Om man går på privat hälsocentral kan man få komma dit en söndagsmorgon och göra 

undersökningar eller provtagningar. Du kan få komma en söndagskväll. Det är inte mel-

lan 7 - 4. Passar det mig så kommer jag dit på kvällen och gör en undersökning. Det går 

inte på landstinget. På landstinget har du bara öppet eller akuten. Och på akuten så 

måste man i princip vara död för att få hjälp.” (Lisa) 

Hur tror du din hälsa och din uppfattning av sjukvården hade varit idag om du stannat 

kvar hos den andra vårdgivaren? 

Viktor, Kalle, Peter, Birgitte, Karin och Anna tror inte det hade varit någon skillnad om de hade 

stannat kvar hos en privat hälsocentral. Johan tror inte att han hade haft det bättre hos en privat 

vårdgivare.  

” Kan inte svara på det. Har aldrig haft tanken att gå över till en privat. Mer extra jobb 

för kanske ingenting. Jag vet vad jag har – varför byta till osäkerhet av vad jag får?” 

(Johan) 

Karin tror att hennes uppfattningar hade varit ännu sämre idag om hon hade stannat kvar hos 

den privata hälsocentralen. 

” Hade inte varit bra om jag hade stannat hos den privata. Dålig attityd hos personalen. 

Läkare tog inte bekymmer på allvar även fast det kom från en annan läkare på samma 

vårdcentral. Blev konflikt mellan läkare och de tittade inte ens i min journal.” (Karin) 
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Mattias och Lisa tror att de skulle få det sämre om de stannat kvar hos en offentlig vårdgivare 

på grund av väntetider och stafettläkare. 

Anna säger att hon nu har bättre erfarenheter av offentliga vårdgivare. Anna sade att hon inte 

tror att hon skulle få bättre vård eller dylikt hos en privat vårdgivare, men hon vill ändå tillbaka 

till en privat vårdgivare. 

Enligt nöjdhetsindexet tror 8/10 norrbottningar att de har tillgång till den vård de behö-

ver.  5/10 har antingen mycket stort eller ganska stort förtroende för sjukvården. Vad 

anser du om det? 

Vissa informanter valde att inte använda nöjdhetsindexets skala till att besvara frågan. Johan 

sade att han har ganska stort förtroende för sjukvården i Norrbotten, Sofie sade att siffrorna 

kanske stämmer, Birgitte tyckte det verkar rimligt och grundar sig på de geografiska avstånden. 

Lisa trodde fler skulle vara missnöjda och Karin tror att människor ställer för lite krav.  

” Folk som inte behöver bry sig är nog mer nöjda. Om man har högre krav kan man vara 

mindre nöjd. Bra tillgång.” (Karin) 

Anna sade att eftersom hon varit med om sådana allvarliga incidenter hos både privat och of-

fentlig vårdgivare hade hon svårt att ha ett högt förtroende för sjukvården, även om hon försö-

ker. 

De som använde sig av nöjdhetsindexets skala var Mattias, Viktor, Kalle och Peter. Mattias och 

Peter tyckte att både tillgång och förtroende för offentlig sektor var dåligt medan han sade sig 

ha högt förtroende till den privata och tillgången till privat sjukvård. Viktor och Kalle sade sig 

vara nöjd med tillgången och hade förtroende för primärvården överlag, dock var det påverkat 

av hans erfarenheter hos den privata vårdgivaren. Enligt Svallfors (2010) borde majoriteten av 

informanter i studien vara nöjda med hälso- och sjukvården i Norrbotten. Beroende på hur man 

tolkar resultatet i studien, är de flesta informanterna nöjda med tillgången och vården, om pri-

vata vårdgivare är en faktor. Utan den faktorn skulle fler vara missnöjd. 

Fotnot: Vid intervjuerna hade författaren uppfattat måttet för förtroende fel från nöjdhetsindexet. För-

fattaren sade till informanterna att 7/10 hade högt förtroende för sjukvården i Norrbotten, när den 

verkliga siffran var 5/10. Rikssnittet ligger på 7/10. Dock verkar det inte ha påverkat informanternas 

svar.  
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5.3 Uppfattade brister hos offentlig respektive privat vårdgivare 
 

Gemensamma brister som fanns hos den privata var rädslan för den privata vårdgivarens eko-

nomi och längre väntetider. En liten grupp av informanterna ansåg att kompetensen hos den 

privata vårdgivaren var bristande. 

På vilka sätt anser informanter att den offentliga vårdgivaren brister i sin verksamhet? 

Johan anser inte att offentliga vårdgivare brister i sin verksamhet och han har ingen erfarenhet 

av privata vårdgivare. Dock sade han att man måste kämpa för sin rätt till vård. Mattias tycker 

att offentliga vårdgivare är mindre flexibla och saknar incitament för sin verksamhet.  

Viktor tycker att offentliga vårdgivare inte klarar de mål som sätts upp, exempelvis väntetider 

och brutna löften från personal. Viktor sade dock att det resonemanget inte bygger på hans egna 

erfarenheter utan från bekantas erfarenheter. Kalle och Anna tycker att offentliga vårdgivare 

saknar personal och har långa väntetider.  

Birgitte och Lisa anser att den offentliga vårdgivaren brister på grund av avstånd, stafettläkare 

och limiterade telefontider. Den som ringer först får snabbast vård. Lisa, Birgitte, Peter och 

Kalle tycker att stafettläkare är en stor brist. 

”Stafettläkare. Sen min uppfattning av till exempel offentliga vården, de gånger jag kom-

mit dit och pratat om ett problem så har det blivit förringat eller inte tagen på allvar. 

Därav det dåliga betyget.” (Peter) 

Lång väntetid. Populära läkare är det lång väntetid till. Beror på hur sjuk man är och 

vad man behöver hjälp med. Vissa saker har blivit bättre. Gjort det mer effektivt med t.ex. 

blodprov. (Anna) 
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Karin anser att den offentliga vårdgivaren saknar genomlysning av läkare; det behövs kontroller 

av läkare och deras undersökningar och behandlingar. Lisa tycker att sjuksköterskor som agerar 

grindvakt i telefon som sedan bestämmer om en individ får komma in och träffa en läkare eller 

inte är dåligt. Lisa sade att det kanske inte är alltid som man vill berätta för sköterskan vad det 

är för problematik som man uppsöker vård för. Anna berättar liknande historier om sjukskö-

terskor på telefon. Anna sade att hon ofta fått hantera nonchalerande sköterskor på telefon. 

Vidare påpekar Peter att anhörighetsvården är under all kritik inom den offentliga vården. 

På vilka sätt tycker informanter att den privata vårdgivaren brister i sin verksamhet? 

Sju av tio informanter sade att det knappt finns några brister med privata vårdgivare. Dock så 

ska det påpekas att de flesta inte har haft någon långvarig erfarenhet av en privat hälsocentral. 

Karin anser att den privata vårdgivaren brister med genomlysning av läkare och långa vänteti-

der, Lisa och Peter anser att privata vårdgivare har långa väntetider och många inskrivna, vilket 

gör det svårare att få en tid.  

Anna tyckte att en brist med privata vårdgivare är att de kan gå i konkurs. Anna var med om att 

den lokala privata hälsocentralen gick i konkurs. Innan den gick i konkurs blev det betydligt 

sämre kvalitet på vården: 

” Att de kan gå i konkurs. Blev sämre mot slutet när folk valde att byta. Man fick inte 

hjälpen man behövde. Annars har jag hört väldigt bra om privata. Alla har ju sitt och 

sina problem.” (Anna)  
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5.4 Omgivningens uppfattningar och erfarenheter 
 

Det informanter har gemensamt är att de ansåg att människor överlag inte pratar om individers 

vårdval och deras sjukdomar. Kollektivt ansåg informanterna att det borde pratas mer om häl-

socentraler. Ett fåtal informanter blev rekommenderade en specifik vårdgivare från deras om-

givning. De flesta av informanterna sade att de inte har fått några betydande reaktioner på deras 

vårdval och att det är vad de förväntat sig; varför ska deras omgivning ha synpunkter på deras 

vårdval? 

Johan har hört om hans omgivnings reaktioner. Han sade att en del i hans umgänge är besvikna 

på den offentliga vårdgivaren och gick över till en privat. Sedan fick ett par av dem gå tillbaka 

till en offentlig vårdgivare eftersom den privata hälsocentralen gick i konkurs. Vissa hade redan 

bytt eftersom den privata vårdgivaren inte fungerade som de tänkt sig.  

Flera av informanter sade att de finns vissa personer i deras omgivning som byter mellan of-

fentliga hälsocentraler. 

Mattias gick över till en privat hälsocentral efter en rekommendation. Han har i sin tur rekom-

menderat en vän att gå till en privat hälsocentral– som dock valde att stanna kvar hos sin of-

fentliga hälsocentral eftersom vännen blev illa bemött på telefon av den privata hälsocentralens 

personal.  Viktor har hört liknande uppfattningar från hans omgivning, att vissa blivit dåligt 

bemötta av offentliga hälsocentralers personal.  

Anna sade att flera i hennes umgänge gick till en privat hälsocentral. De äldre i hennes omgiv-

ning tyckte dock att man skulle stanna kvar hos offentlig vårdgivare eftersom man skattar för 

den tillgången.  

Birgitte säger att det finns flera som går till en offentlig hälsocentral, men går privat när det 

gäller specialistvård. 
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5.5 Avslut 
Har du någon gång känt att du ibland är mer kompetent än läkare och/eller sjuksköters-

kor när det kommer till din hälsa och din vård? 

De flesta informanterna säger att de känner sin kropp bäst och kan känna vad de har för besvär 

och sedan överlåter de själva undersökningen och behandlingen till läkare. Den uppfattningen 

hålls av Johan, Mattias, Viktor, Kalle och Peter. Attityder som männen har är tydliga; de anser 

sig inte bättre lämpade att bedöma deras sjuktillstånd än en läkare. Ingen av männen har någon 

gång känt sig mer kompetent än sjukvårdspersonal. 

Peter sade dock att han erfarit att en stafettläkare inte verkade intresserad av hans problematik. 

Sofie, Birgitte, Lisa, Karin och Anna säger att de flera gånger känt sig mer kompetent än en 

läkare. Anna sade att om det är upprepande sjukdomar som hon redan haft erfarenhet av, kan 

hon oftast råda läkaren vad denne bör ge som behandling åt henne. Birgitte säger att man känner 

sig själv bäst och vet oftast vad man lider av, även om det inte är säkert att läkaren följer ens 

förslag. Sofie säger att hon känner sig själv bäst, men har fortfarande förtroende för läkare 

eftersom de är utbildad; man är så illa tvungen att lita på dem. Karin och Lisa sade att eftersom 

de känner sig själv bäst, har de ofta känt sig mer kompetenta än läkare och sjuksköterskor som 

ska hjälpa dem. Individualiseringen (Johansson 2008) verkar mer påtagligt hos kvinnorna än 

hos männen, även attityderna (Aronson et al 2005). Kvinnorna i studien sade vid flera tillfällen 

att de har mer kunskap om sig själva än läkaren – därför borde läkaren lyssna mer på dem. 

Vidare spelar attityderna in, eftersom de kvinnorna i studien har varit med om konflikter med 

läkare – vilket leder till att de knappt känner sig trygga.  
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6 Diskussion 
Uppsatsens syfte var att undersöka varför informanterna i studien gick över till privat vårdgi-

vare. För att genomföra studien, undersöktes informanters uppfattningar och erfarenheter av 

privata respektive offentliga vårdgivare och vilka de framträdande faktorerna är som leder till 

bytet från en offentlig vårdgivare till en privat vårdgivare. 

Nedan följer tre punkter som sammanfattningsvis besvarar uppsatsens frågeställning.  

1. Anledningarna till varför informanter valde en privat vårdgivare framför en offentlig 

vårdgivare var dåligt bemötande från offentliga hälsocentralers personal, landstingets 

nyttjande av stafettläkare, långa väntetider, feldiagnoser och logistiska anledningar.  

2. Informanternas uppfattningar och erfarenheter av sjukvården varierar i uppsatsen. Alla 

kvinnor har haft en eller flera dåliga erfarenheter av sjukvården medan ingen man har 

dåliga erfarenheter. Majoriteten av informanterna är betydligt mer negativ till den of-

fentliga vårdgivaren än den privata vårdgivaren. De flesta tycker även att privatiseringen 

av sjukvården är bra eftersom det ökar pressen på offentlig sektor.  

3. Den framträdande faktorn som styr informanternas vårdval är bemötandet av personal 

och läkare på en hälsocentral. Vidare att informanter känner att de blir lyssnade på och 

blir tagen på allvar med den problematik som de söker vård för. 

 

Individualismens påverkan på informanter är tydlig. Kollektivt ansåg informanter att de oftast 

får kämpa för att få sin vilja igenom när de besökte sin läkare. Johansson (2008) skriver att 

enligt Individualism, ifrågasätts läkare som profession och auktoriteter mer än tidigare. Utifrån 

studiens empiri spelar informanterna ut sjukvårdsaktörer mot varandra, och det visar sig att det 

är svårt för informanterna att förstå på vilket sätt läkare bedömer deras sjukdomstillstånd. Det 

ter sig att läkare inte kan helt och hållet lyssna på sin patients förslag till exempelvis behandling 

utan att själv ha gjort en undersökning. Läkare har det yttersta ansvaret om något går fel.  Of-

fentlig sektor har som mål att inkludera individen vid bestämmandet av dennes hälso- och sjuk-

vård. Det var inget som informanter upplevde. Flera informanter sade att de blev nonchalerade 

och inte tagna på allvar i den offentliga sektorn.  

Johansson (2008) beskrev att Becks individualism ger välfärdsstater möjligheter att utveckla 

fördjupade socialpolitiska program som håller längre och ökar jämställdheten. Resultatet av 
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studien visar på att det är stora skillnader mellan könen i studien. Alla män ansåg i princip att 

de aldrig haft en dålig upplevelse hos en vårdgivare, medan kvinnorna berättade att de varit 

med om flera allvarliga incidenter. 

Vidare skrev Johansson (2008) om att en ökad utbildningsnivå i samhället ökar ifrågasättandet 

av de statliga professionellas beslut. Resultatet varierar, kvinnor i studien tyckte överlag att de 

kände sin kropp och kunde bättre säga vad de hade för besvär än männen. Vidare sade de flesta 

att de förlitar sig på de statliga professionellas (läkares) beslut eftersom de är utbildade läkare 

och har kompetensen. De flesta informanter sade sig knappt ha grundläggande kunskaper om 

den privata sektorn inom hälso- och sjukvården i Sverige.  

Den svenska välfärdsstaten står inför förändringar. Det kan kopplas till individualismens ge-

nomslag i den svenska välfärdspolitiken. Det läggs mer vikt på att medborgare ska vara med 

och bestämma om sin egna individuella välfärd.  

Johansson (2008) beskriver att det kan uppstå problem, målet för den offentliga sektorn är att 

decentralisera beslutsbefattandet, för att engagera individer att ta tag i sina egna problem, vilket 

tros öka legitimiteten för offentlig sektor. Har den gjort det då? Enligt informanter i studien 

verkar de inte kunna påverka sin hälso- och sjukvård något vidare eftersom det var vanligt att 

informanter behövde trycka på för att få sin vilja igenom. 

Svallfors (2010) beskriver att allmänhetens inställning gentemot den svenska välfärdsstaten inte 

är sviktande utan är fortsatt starkt. Attityder som befolkningen har mot välfärden är stabila och 

där förändringar fanns gick de i riktningen mot ett ökat stöd. Det resultatet syns även utifrån 

empirin i denna uppsats. Överlag var informanterna nöjda med sjukvården vilket beror dels på 

deras uppfattningar och erfarenheter av privata vårdgivare och mötet med läkare inom både 

offentlig och privat sektor.  

Svallfors beskrev fyra dimensioner, legitimitetsdimensionen, grundläggande stöddimensionen, 

levereringsdimensionen och beteendedimensionen.  

Legitimitetsdimensionen handlar om välfärdsstatens mål och måluppfyllelse. Informanterna i 

studien anser att offentlig sektor knappt klarar av målen som satts upp. Långa väntetider och 

stafettläkare sänker stödet för den offentliga sektorn i Norrbotten och skadar förtroenden för 

offentlig sektor att klara av målen till exempel vårdgarantin. 
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Grundläggande stöddimensionen, det vill säga den kollektiva finansieringen av välfärdspoliti-

ken, har ett brett stöd av alla informanter; ingen vill att vården ska vara helprivatiserad. Flera 

informanter nämner att de är villiga att betala mer i skatt om det går till hälso- och sjukvården. 

Levereringsdimensionen berör vem som ska utföra välfärdstjänster. Flera av informanterna 

tycker att vi bör ha fler privata vårdgivare, medan ett fåtal hoppas att det inte blir fler. Birgitte 

och Johan var de som på grund av politisk ideologi är rädda för vad privatiseringar kan komma 

att göra med vården i Sverige, exempelvis att sjukvården blir en klassfråga – att de med pengar 

får bra vård medan de andra får nöja sig med vad de får.  

Beteendedimensionen handlar om misstänksamheten om att det kan finnas de som inte bidrar 

till välfärden även fast de borde. Det är ingen informant som yttrat att de är rädda att skatte-

pengar missbrukas. 

Svallfors (2010) beskriver att en betydande del av den svenska befolkningen inte känner sig 

riskutsatt när det gäller individens egna hälsa; det är ytterst få som tror att de ej har tillgång till 

sjukvården ifall de skulle behöva den eller är rädda att inte ha råd att träffa en läkare. Informan-

ternas åsikter går åt olika håll gällande detta i studien; de flesta tror att de har tillgång till den 

vård de behöver, men de är rädda att läkaren de får träffa inte kommer hjälpa dem på bästa 

möjliga sätt. 

Vidare beskriver Svallfors (2010) att stödet för svenska modellen för sjukvård har ökat sedan 

undersökningen genomfördes 1997. Individer ter sig ha en separat uppfattning om hur väl eller 

hur illa välfärdspolitiken fungerar generellt, jämfört med deras uppfattning om deras personliga 

utsatthet för risk. I kontrast med Svallfors resultat ansåg de flesta informanter att när det kom 

till de själv som individ, så var de inte särskilt rädda för deras personliga välfärd. Däremot 

generellt så tror de flesta att sjukvården i Sverige kan ha en svår tid framför sig. 

Svallfors (2010) beskriver att stödet för offentlig sektor fortfarande är högt, även om det skett 

en kraftig ökning av privata leverantörer. Resultatet i denna studien tyder dock att det är högst 

olika, ungefär 5 av 10 informanter har inte högre stöd för offentlig sektor än den privata sektorn. 

Den som hade starkt stöd för offentlig sektor var Johan. Eftersom studien enbart ha 10 infor-

manter, går det inte göra en generell slutsats. Jag tror svenskar har starkt stöd för den offentliga 

sektorn på grund av politisk ideologi, eftersom de två största partierna i princip använder sig av 

samma välfärdsmodell i Sverige. 
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De kognitivbaserade attityderna (Aronson et al 2005) är olika bland informanterna. Ingen in-

formant sade att denne undersökt en hälsocentral innan de skrivit in sig på den. Vidare verkar 

majoriteten av informanterna anse att den privata vårdgivaren har bättre kompetens bland per-

sonalen och bättre kvalitet på vården. Dock har de inga belägg på varför de tycker det, vilket 

gör det till en känslobaserad attityd. 

De känslobaserade attityderna (Aronson et al 2005) är mer framträdande bland alla informanter. 

Gemensamt bland de informanter som går hos en privat vårdgivare, är att de känner att den 

privata är bättre och bryr sig mer om dem som patienter jämfört med offentliga hälsocentraler. 

De informanter som varit hos en privat men nu är tillbaka till offentlig, sade att de tycker att 

den privata hälsocentralen gav dem bättre bemötande, men att de just nu – hos den offentliga – 

har en bra läkare vilket gör att de stannar kvar hos den offentliga. De verkar dock behålla sina 

känslobaserade attityder gentemot respektive aktör; de är fortfarande negativa överlag mot den 

offentliga vårdgivaren och positiv mot den privata. 

Beteendebaserade attityder som är omedvetna (Aronson et al 2005), var gemensamma bland 

informanterna. Statliga institutioner i Sverige har en djup förankring i befolkningen, vilket visas 

tydligt på informanterna. De flesta går till en offentlig hälsocentral eftersom det alltid har varit 

så och de saknar kunskaper om den privata aktören. De som går hos privata aktörer sade att om 

det inte fungerar som tänkt hos den privata, går de tillbaka till den offentliga.  

Vidare kan attityder delas upp i tydliga eller tysta attityder. De tydliga attityderna är starka 

bland informanterna: Läkare på en hälsocentral är den absolut viktigaste faktorn. Om en läkare 

gör ett dåligt jobb, sade flera informanter att de skulle byta hälsocentral direkt. Dock är de tysta 

attityderna mest intressanta (Aronson et al 2005).  

Flera informanter som anser att läkare är den viktigaste faktorn har blivit väldigt illa behandlade 

av läkare. Även fast de har blivit utsatta för kränkningar och påhopp, har de oftast inte anmält 

det och fortsatt gå på samma hälsocentral. Informanterna som kränkts har ett påtvingat förtro-

ende för läkare, eftersom de fortfarande måste gå till en läkare för att få hjälp med sin proble-

matik, jämfört med de som inte kränkts som säger sig ha förtroende för läkare. 

”Man väljer en läkare/vårdcentral inom landstinget eller privat om man kommer bra 

överens med läkare och personal, om man blir bra bemött. Det tror jag är vad som avgör 

när man väljer vårdcentral” (Lisa) 
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Attityder och värderingar är sammankopplade, eftersom attityder kommer från en individs vär-

deringar. Majoriteten bland informanterna värderar sin hälsa i hög grad. Det finns informanter 

som är villiga att, för egen del, gå iväg från skattefinansierad sjukvård för att få vård hos en 

självfinansierad privat vårdgivare, vilket är ett tecken på att gemenskapsvärderingen luckrats 

upp bland de individerna.  

”Jag kan känna att det är hur man är som person. Även om jag inte hade varit högutbil-

dad så prioriterar jag min hälsa. Jag är beredd att betala mer pengar för vissa saker så 

länge som jag mår bra. Det går fortare, tid när det passar en själv. Det var lättare att få 

tid på privat än offentlig.” (Anna) 

Eftersom värderingar relaterar till de mål som en individ sätter upp och leder till att individer 

blir motiverade att söka uppfylla de målen (Schwartz 2006), syns det tydligt att om offentlig 

eller privat vårdgivare inte hjälper en informant att uppfylla deras mål med sin hälsa, då byter 

de aktör.  

”Bra. Du har ju ett alternativ att gå till en privat. En privat som utför ett dåligt arbete, 

har jag ju ändå landstinget kvar.” (Peter) 

 

Värderingar ligger i inbördes ordning bland individer (Schwartz 2006). Värderingar som värd-

eras högre än andra kommer göra att individer förbiser deras lägre stående värderingar för de 

som står högre. Till exempel som nämnt ovan, individer som värderar egen hälsa i högre grad 

än kollektivets hälsa, kommer trycka undan sin kollektivistiska värdering för att snabbare få 

vård. 

Birgitte och Johan var de två som vädrade starkast politiska värderingar angående rättvisa och 

jämlikhet.   

”Alla ska ha rätt till en bra sjukvård, alla har inte råd att gå till en privat. Och den som 

har råd går ändå till en privat eller köper utomlands. De som har ekonomin för det gör 

det, oavsett om man vill eller inte.” (Johan) 

En positiv utvärdering av ett objekt sker om de ligger i linje med ett mål som en individ värderar 

vilket syns tydligt hos Mattias, som värderar privat hälso- och sjukvård högre eftersom han 
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själv värderar incitament och konkurrens. Individer utvärderar negativt, om det de utvärderar, 

kan skapa hinder eller hotar de handlingar som behövs för att uppnå individens uppsatta mål.  

Vidare nämner i princip varje informant att de inte pratar med deras omgivning om deras häl-

sotillstånd och deras vårdval, förutom om det är väldigt negativa eller positiva uppfattningar 

och erfarenheter. Det kanske borde börjas pratas mer om? Varför pratar vi inte om våra hälso-

tillstånd? 

Nöjdhetsindexet säger att 8 av 10 norrbottningar anser sig ha tillgång till den vård som de be-

höver medan 5 av 10 säger sig ha antingen stort eller ganska stort förtroende för sjukvården. 

Detta lyser igenom bland informanter av studien. Tillgången anses finnas, men förtroendet är 

bristande. Majoriteten av informanterna som hade högt förtroende för sjukvården sade det var 

tack vare en privat vårdgivare. Negativa aspekter som påverkar förtroendet är det personliga 

mötet med läkare och sjuksköterskor på telefonen. 

När patienter som träffar sin läkare upplever att läkaren inte tar dem på allvar och det händer 

flertalet gånger, vad ska de göra då? Läkare sitter på en position där de kan i princip avgöra om 

man ska få tillgång till vård eller inte. En läkarmiss kan få ödesdigra konsekvenser vilket åt-

minstone Karin och Anna tyvärr fått uppleva. 

Det som kanske är mest intressant från studien är att gruppen kroniskt sjuka är överlag mer 

positiva till den offentliga sektorn än gruppen som inte är kroniskt sjuka. Gruppen kroniskt 

sjuka är dock mer positiv till privata sektorn än den offentliga, även fast några av dem går hos 

en offentlig vårdgivare där de är betydligt mer positiva till vården som de får just nu och de 

läkare som de träffar nu. Det är för få informanter i studien för att kunna göra ett övergripande 

antagande om huruvida kroniskt sjuka är mer positiva till den offentliga sektorn. Författaren 

har valt att inte nämna vilka kroniska sjukdomar som informanterna har. 

Som nämnts i empirisk introduktion, verkar inte informanter och informanternas omgivning 

påverka varandras vårdval. Enda gången den privata vårdgivaren diskuterades av informanterna 

och deras omgivning var när Sensia AB gick i konkurs 2013, eftersom tusentals människor då 

snabbt skulle skrivas tillbaka till offentlig sektor.  

När konkursen var genomförd och patienter flyttats över till offentlig sektor, nämnde ett par 

informanter att det fanns personer i deras omgivning som var negativa mot det privata: De 

privata går inte att lita på och att man ska stanna hos offentlig sektor.  Dock säger ingen av de 
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informanter som påverkades av konkursen att de är rädda för att gå tillbaka till en privat hälso-

central. 

Även fast studiens syfte inte undersökte andra delar av primärvården, till exempel fysiotera-

peuter, tandläkare eller psykoterapi, nämnde flera informanter hur effektiva dessa privata aktö-

rer upplevs vara jämfört med de hos offentlig sektor.  

Majoriteten av informanterna nämnde Homo Economicus-teorin om de aktiva och icke-aktiva 

människorna (Aulenbacher, Riegraf 2010). Flera nämner det motstånd individer kan stöta på 

hos sin vårdgivare och för att få bästa möjliga vård kan det krävas att man krigar för sin rätt. 

Den aktiva individen får det de vill medan de icke-aktiva lämnas utanför, vilket flera informan-

ter sade sig vara bekymrade för framtiden för de icke-aktiva individerna. 

Flertalet av informanterna nämnde under intervjuerna privata tandläkare, psykoterapeuter och 

fysioterapeuter, vilket de var högst positiva till. Kollektivt tror de flesta informanterna att hälso- 

och sjukvården kommer bli mer problematisk i framtiden om inget görs, eftersom det saknas 

resurser.  

Kollektivt svarade i princip alla informanter att de känner förtroende för sjukvårdens personal. 

Dock så finns det en tydlig kontrast mellan könen; kvinnorna tenderar att känna sig själv mer. 

 

Avslutningsvis finns det ett citat som alla bör ta del av: 

”Gå aldrig ensam till en läkare.” (Kalle) 

Det Kalle menade med den meningen var att om en individ får en allvarlig diagnos, bör indivi-

den ha med sig en bekant. Den bekanta kan sedan efter mötet återberätta vad som sades eftersom 

individer tenderar att fastna på ord, speciellt om individen får en allvarlig diagnos som potenti-

ellt kan vara livshotande. 
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6.1 Avslutande reflektioner 
 

Uppfattningar och erfarenheter av offentliga respektive privata vårdgivare i primärvården är 

den centrala företeelsen i uppsatsen. De uppfattningar och erfarenheter som individer har kan 

vara begränsade eftersom alla inte behöver uppsöka vård eller regelbunden vård. 

Resonemang som fördes av deras erfarenheter och uppfattningar visar på likheter och skillnader 

gentemot primärvårdens aktörer. Om empirin som framträdde i uppsatsen har ett djup eller för-

håller sig till ett allmänt plan, är det upp till läsaren att bedöma om resultatet återspeglar sam-

hällets uppfattningar överlag. Informanterna uttryckte likartade förväntningar i studien som de 

har på sin vårdgivare och de brister som informanter upplever att respektive vårdgivare har. 

Alla vill bli bra bemötta och bli tagna på allvar när de träffar en läkare. Tyvärr verkar inte alla 

få ett bra bemötande eller blivit tagen på allvar. 

Även fast studien inte har som syfte att undersöka skillnader på kön eller hälsotillstånd, finns 

det betydande skillnader som behöver lyftas. Varje kvinna i studien har haft negativa upplevel-

ser hos en offentlig vårdgivare vilket påverkat deras uppfattning om de offentliga vårdgivarna. 

Feldiagnosticeringar som gjorde att åtminstone tre informanter var väldigt nära att mista livet, 

ibland för att läkare nekat basala undersökningar som ett simpelt blodprov. Vidare lyfts det upp 

av de berörda informanterna att anmälningar gjorts mot de läkare som misskött sig, men lades 

ned. Informanterna räddades dock av den avancerade offentliga vården, det vill säga sjukhuset.  

Det ter sig, åtminstone med ett par informanter, att även fast de är negativa mot offentlig sektor 

överlag, stannar de kvar hos en offentlig hälsocentral eftersom de nu har en läkare som de kän-

ner tar dem på allvar och uppfyller deras hälsomål. Dock ändrar de inte sin attityd om offentlig 

sektor även fast de nu har bättre erfarenheter och uppfattningar från offentlig sektor. 
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7. Förslag till framtida forskning 
 

Uppsatsen hade breda avgränsningar vilket ledde till flera tankar om fortsatt forskning kring 

ämnet. Denna studie hade kunnat kompletterats med en enkätundersökning samt intervjuer från 

sjukvårdspersonal från både offentlig och privat sektor. 

Exempel på fortsatt forskning kan vara att undersöka läkares och sjuksköterskors uppfattningar 

och erfarenheter av deras patienter, varför de går över till den privata sektorn och vad de tror är 

orsaken till att den privata hälso- och sjukvårdssektorn i Sverige växer. Det fenomenet kan vara 

relevant att veta ur ett jämställdshetsperspektiv – om den mer ”pålästa” och ”duktiga” sjuk-

vårdspersonalen lämnar den offentliga sektorn, vad händer då? 

Ett till forskningsförslag hade varit att undersöka det som Kalle nämnde: Gå aldrig själv till 

läkaren. Det kan vara relevant att undersöka eftersom om det är flera som lyssnar på läkaren 

bör risken för missuppfattningar angående medicinska diagnoser och eventuella risker så som 

trakasserier minska dramatiskt.  

Eftersom flera informanter nämnde privata tandläkare, fysioterapeuter med flera, bör en under-

sökning kunna göras om dessa aktörer. Har de samma anledningar att jobba privat som de pri-

vata vårdgivarna?  
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Intervjuguide 
 

Bakgrund 

Kan du berätta lite om dig själv, Allmänt. 

Hur är din hälsa idag? Allmänt. 

Om du skulle få problem med hälsan, vänder du dig till offentlig/privat vårdgivare? 

Hur uppfattar du hälso- och sjukvård i offentlig regi? (Samordning och kontroll) 

Vad tycker du om att det finns privata vårdgivare inom sjukvården? 

Vad är dina förväntningar på sjukvården? Vad förväntar du dig? 

 

Uppfattning av offentlig respektive privat vårdgivare 

Vad är viktigt för dig, som patient, när du besöker din hälsocentral? 

Kan du berätta om dina uppfattningar av offentliga hälsocentraler? Positiva & negativa 

När kom du på att byta från en offentlig hälsocentral till en privat? 

Vad var det som gjorde att du gick till en privat vårdgivare? 

Upplever du någon skillnad mellan offentlig respektive privat vårdgivare? 

Hur tror du din hälsa och din uppfattning av sjukvården hade varit idag om du stannat kvar hos 

en offentlig vårdgivare? (Privat vårdgivare om de bytt tillbaka) 

Hur skulle du beskriva din omgivnings reaktioner och uppfattningar av offentlig respektive 

privat vårdgivare? 

Enligt nöjdhetsindexet tror 8/10 norrbottningar att de har tillgång till den vård de behöver. 7/10 

har antingen mycket stort eller ganska stort förtroende för sjukvården. Vad anser du om det? 

 

Rädslor/brister när det kommer till offentlig respektive vårdgivare 

På vilka sätt, Anser du, att den offentliga vårdgivare brister i sin verksamhet? 

På vilka sätt, Anser du, att den privata vårdgivaren brister i sin verksamhet? 
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Omgivningens reaktioner 

Hur skulle du beskriva din omgivnings reaktioner på att du gick till en privat vårdgivare? 

Var reaktionerna som du förväntat dig? 

Har någon du känner gått över från offentlig vårdgivare till en privat efter dina uppfattningar? 

Har någon rekommenderat en privat vårdgivare åt dig eller någon du känner? Har du rekom-

menderat? 

 

Avslut 

Har du, eller har känt, att du ibland är mer kompetent än läkare och/eller sjuksköterskor när det 

kommer till din hälsa och din vård? 

Hur tror du framtiden ser ut för sjukvården i Sverige? Kommer det privatiseras mer? 

Är det något du skulle vilja tillägga? 

 

Följdfrågor 

Hur kände du/tänkte du då? 

Hur menar du? 

Kan du ge en närmare beskrivning? 

Skulle du kunna utveckla det? 

Har du några exempel på det? 

 

 


