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Abstract 
 

This paper addresses long waiting times in Swedish emergency units by examining if 

appropriate theories are applied to the healthcare sector. This is examined with a case study of 

the healthcare sector in Västra Götaland County where we have conducted semi-structured 

interviews with five members of the staff responsible for providing the county’s politicians 

with information for healthcare decisions as well as supporting the politicians in managing the 

healthcare sector. It is a qualitative study with an abductive approach. 

 

The findings from our empirical research indicate that one major reason for the emergency 

units’ long waiting times is that they have an influx of patients with relatively mild illnesses 

that could have been handled in the primary care. Explanations for that are that clients often 

are ill-informed and often expect to get better care at emergency units than in the primary 

care. Many of the emergency units’ misplaced patients are elderly and chronically ill. 

 

This study indicates that inappropriate theories have been applied to the healthcare sector in 

Västra Götaland County. The inspiration for the healthcare sector seems to be from traditional 

economics to a large extent. We conclude, however, that traditional economics is 

inappropriate on the healthcare sector in Västra Götaland County because of the lacking 

supply, lacking competition, irrational clients and risk for disadvantages. Instead, we suggest 

a higher focus on sociological market theories. 

 

This study is limited by the relatively low amount of interview subjects. We have, however, 

found indications in our empirical material for a connection between disadvantaged clients in 

the primary care and the increased influx to the emergency units. We hope that this could 

provide ideas for future and more elaborate studies. 

 

This paper is written in Swedish. 
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II 

Sammanfattning 
 

I denna uppsats undersöks om akutmottagningarnas långa väntetider kan bero på att olämpliga 

teorier appliceras på vårdmarknaden. Det undersöks med en fallstudie av hälso- och 

sjukvården i Västra Götaland där vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med fem 

anställda i kanslierna som ansvarar för att ge politikerna information till sjukvårdsbeslut och 

för att stödja politikerna i styrandet av hälso- och sjukvården. Det är en kvalitativ studie med 

en abduktiv ansats. 

Vår empiri indikerar att en stor orsak till akutmottagningarnas långa väntetider är att de har ett 

inflöde av patienter med relativt milda symptom som kunde ha omhändertagits inom 

primärvården. Förklaringar till det är att klienterna ofta har bristfällig kunskap om lämpliga 

vårdenheter och ofta antar att de får bättre vård på akutmottagningar än inom primärvården. 

Många av de patienter på akutmottagningarna som kommit till olämplig vårdenhet är äldre 

och kroniskt sjuka. 

Den här studien indikerar att olämpliga teorier har applicerats på Västra Götalands 

vårdmarknad. Inspirationen till vårdmarknaden tycks till stor del härstamma från traditionella 

nationalekonomiska teorier. Vi anser dock att de är olämpliga på Västra Götalands 

vårdmarknad på grund av bristande utbud, bristande konkurrens, irrationella klienter och 

risker för missgynnanden. Vi föreslår istället ett större fokus på sociologiska marknadsteorier. 

Den här studien begränsas av det relativt låga antalet intervjusubjekt. Vi har dock hittat tecken 

i vår empiri på ett samband mellan missgynnade klienter inom primärvården och det ökade 

inflödet till akutmottagningarna. Vår förhoppning är att detta kan bidra med uppslag till 

framtida, mer omfattande undersökningar. 
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1. Inledning 

En rapport från Socialstyrelsen visar att akutmottagningarnas väntetider har ökat de senaste 

åren och att skillnaderna är stora mellan hur långa dessa är på Sveriges akutmottagningar 

(Socialstyrelsen 2013a, s. 19-21). Väntetider avser det mått som mäter hur lång tid det tar 

innan en patient blir bedömd och undersökt av en läkare (Ibid.). Piteå och Bollnäs visas i 

rapporten ha Sveriges kortaste väntetider på akutmottagningar med ett genomsnitt på 20 

minuter medan Sahlgrenskas akutmottagning har landets längsta på en genomsnittlig väntetid 

på en timme och 53 minuter. Detta innebär en skillnad på totalt på en timme och 33 minuter 

på hur länge patienter på Sahlgrenska får vänta i jämförelse med Bollnäs och Piteå (Ibid.). 

Även den tid som patienter i genomsnitt totalt vistas på akuten har ökat under de senaste åren 

(Socialstyrelsen 2013a, s. 14-15). Den genomsnittliga totala vistelsetiden bland Sveriges 

akutmottagningar var år 2013 på två timmar och 46 minuter vilket är en ökning med 18 

minuter sedan år 2010 (Ibid.). Angående den totala vistelsetiden har de flesta landsting satt 

upp som mål att den ska vara under fyra timmar på akutmottagningarna för 90 procent av 

patienterna (Socialstyrelsen 2013b). Dock har det framkommit att det är få av Sveriges 

akutmottagningar som når detta mål (Ibid.). Sahlgrenskas akutmottagning har landets längsta 

totala genomsnittliga vistelsetid som är på fyra timmar och 20 minuter (Ibid.) vilket innebär 

att de inte är i närheten av att ha en vistelsetid under fyra timmar för 90 procent av 

patienterna. Den totala vistelsetiden kan påverkas mycket av hur länge man får vänta men 

även av vården man får. Vi saknar kunskap om hur vård ska skötas, vi har därför en mer 

organisatorisk inriktning och därför är det väntetiderna vi kommer rikta in oss på i den här 

uppsatsen. 

Att den svenska sjukvården i allmänhet har mycket allvarliga tillgänglighetsproblem framgår 

också i ”Euro Health Consumer Index 2013” (Health Consumer Powerhouse 2013). Där visas 

att Sverige och Serbien har längst väntetider inom sjukvården i allmänhet i hela Europa. I den 

rapporten hävdas av Johan Hjertqvist som är grundaren för Health Consumer Powerhouse att 

Sveriges landsting inte tycks ta sitt fulla ansvar, medan regeringen däremot har satsat flera 

miljarder på att minska kötiderna utan att uppnå några större resultat (Ibid.). 

När DN intervjuade chefsläkaren på Södersjukhuset i Stockholm om de långa väntetiderna på 

deras akutmottagning sa hon att en förklaring ligger i att vissa av akutmottagningens patienter 

egentligen hade kunnat vända sig till primärvården vilket skulle korta ner väntetiderna på 

akutmottagningarna (Rothenborg 2014). Även Lena Persson som är doktor i medicinsk 

vetenskap vid Högskolan Kristianstad ger denna förklaring till akutmottagningarnas långa 

väntetider (Högskolan i Kristianstad 2014). I läkartidningen (2013) hävdades att de som 

felaktigt söker sig till akutmottagningar tar tid och kraft från de som faktiskt är akuta. Där 

uttrycktes att de sjukaste "får betala en del av tillgängligheten för patienter med de mest 

banala sjukdomarna, vilka ofta tar minst lika lång tid att behandla som de svårast sjuka" 

(Läkartidningen 2013). Ofta pekas yngre personer ut som en grupp som söker sig till 

akutmottagningar med lindriga symptom, detta anses ofta bero på en förväntan hos dem att 

snabbt få som de önskar (Marions 2011). 

För den enskilda brukaren är fördelen med att vända sig till akutmottagningar istället för 

primärvården att man får vård inom kortare tid. Däremot skapar det en kollektiv effekt av 

ökade väntetider för alla på akutmottagningarna vilket leder till att de som är i absolut behov 

av akut vård kan missgynnas. 

I Sverige kan patienter i och med vårdvalsreformen själva välja vilken primärvårdsenhet de 

ska tillhöra (Vårdanalys 2012, s. 11). Nu får även privata aktörer som finansieras med 
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offentliga medel bedriva vård i konkurrens med den offentliga sjukvårdsverksamheten. Detta 

system kallas ofta inom litteraturen för kvasimarknad vilket är något vi kommer beskriva 

utförligare i kapitlet om tidigare forskning. Tanken med kvasimarknader är att de ska leda till 

konkurrens för vårdutförarna och större frihet för patienterna att själva bestämma var de vill 

söka vård (Almqvist 2006, s. 25-26). Enligt Le Grand (1991) menar förespråkare av 

kvasimarknader att den ökade konkurrensen bidrar till ökad effektivitet. En mer effektiv 

primärvård borde kunna avlasta akutmottagningarna men så verkar fallet alltså inte ha blivit.  

Le Grand (1991) framhäver att en risk med kvasimarknader är att de kan leda till ökad 

selektivitet eftersom utförarna får incitament att locka till sig brukare som inte kräver så 

mycket arbete och resurser.  I en rapport av Riksrevisionen står det här om effekterna inom 

primärvården av vårdvalsreformen: 

”Vårdcentralerna har blivit fler. Närheten till vårdcentraler har förbättrats för många 

invånare men reformens bidrag ur behovs- och fördelningssynpunkt är begränsad. Nya 

vårdcentraler har företrädesvis etablerats i befolkningstäta områden där vårdbehoven är 

lägre och där invånarna är socioekonomiskt starkare än genomsnittet. Det är vanligare att 

vårdcentraler lagts ner i svagare områden, där vårdbehovet är större och där behovet av en 

vårdcentral i närheten av hemmet ofta är större. […] Skillnaderna i ohälsa ökar i 

samhället och vårdutnyttjandet i vården som helhet verkar bli mer ojämlikt. Många 

besökare med lätta och lindriga symptom har tillkommit efter reformen. Dessa individer 

gör också fler läkarbesök efter reformens införande. Det omvända förhållandet gäller för 

de sjukaste patienterna som gör färre besök.” (Riksrevisionen 2014, s. 103-104). 

Med tanke på det riksrevisionen skriver i sin rapport anser vi att mycket tyder på att vissa 

patientgrupper har missgynnats av vårdvalsreformen. Vi anser att det skulle kunna vara så att 

missgynnade klienter i det nuvarande primärvårdssystemet i större utsträckning börjat söka 

sig till akutmottagningar. 

1.1. Problemdefinition 

Av det ovan förda resonemanget anser vi det vara en rimlig infallsvinkel att studera om den 

ökade inströmningen till akutmottagningarna har ett samband med missgynnade patienter 

inom primärvården efter vårdvalsreformen. Argumenten för kvasimarknader brukar handla 

om att de leder till ökad effektivitet och till bättre kvalitet för att producenter ska måna om 

sina kunder för att inte slås ut av konkurrensen (Almqvist 2006; Le Grand 1991). Av tidigare 

studier som rör kvasimarknader har det dock framkommit att de inte alltid fått avsedda 

effekter (Almqvist 2006; Kastberg 2005) Till exempel har Salas (2013) och Kastberg (2005) 

framhävt att konkurrensen på svenska kvasimarknader inte alltid är tillräckligt stor för att 

perfekt fungerande marknader ska kunna uppstå. Salas (2013) påpekar också att ett annat stort 

problem inom kvasimarknader kan vara bristande information och kunskap hos brukarna. 

Winblad, Vrangbæk och Östergren (2010) påpekar också bristande information och 

framhäver att det inom vården ofta är oklart vilka som är ansvariga över att informera 

patienter och allmänheten. 

Ibland brister implementeringen vid införandet av kvasimarknader men Almqvist (2006, s. 

137) menar också att det finns en sannolikhet för att teorierna bakom införandet av 

kvasimarknader ibland kan vara orimliga att leva upp till. I litteraturen om kvasimarknader 

finns en diskussion om det rör sig om bristfällig implementering när kvasimarknadsreformer 

inte får avsedda effekter eller om det beror på att olämpliga teorier har applicerats. Vi anser 

dock att det finns en oklarhet i vilken utsträckning det är bristfällig implementering eller 

olämpliga teorier som kan förklara att kvasimarknader ibland får oavsedda effekter. För att 

undersöka om bristfällig implementering eller omlämpliga teorier kan förklara problemen 
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inom primärvården, som Riksrevisionen (2014, s.103-104) har belyst, och 

akutmottagningarnas långa väntetider avser vi undersöka om teorierna bakom kvasimarknader 

är lämpliga eller inte på vårdmarknaden. 

1.2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som kan förklara att det har uppstått 

svårigheter på vårdmarknaden avseende att klara krav på kortare väntetider på 

akutmottagningar och undersöka om lämpliga teorier appliceras på vårdmarknaden. För att 

besvara vårt syfte har vi genomfört en fallstudie på Västra Götalandsregionen. 

1.3. Frågeställningar 

För att besvara vårt syfte avser vi besvara följande frågeställningar: 

 Är det ett problem att brukare söker sig till akutmottagningar med relativt lindriga 

symptom som hade kunnat behandlas av primärvården och vad finns det i så fall för 

orsaker till det? 

 Kan en förklaring till den ökade inströmningen till akutmottagningarna vara att vissa 

patientgrupper inte omhändertas ordentligt inom primärvården och därför söker sig till 

akutmottagningarna i större utsträckning? 

1.4. Disposition 

I nästa avsnitt redovisas tidigare forskning kring de fria vårdvalen och kvasimarknader. 

Därefter kommer en teoretisk referensram att framföras där vi beskriver huvuddragen i två 

teoribildningar om marknader, nationalekonomiska och sociologiska. Efter teorikapitlet 

beskriver vi vårdmarknaden inom Västra Götalandsregionen och i påföljande avsnitt 

presenteras sedan vår metod. Därefter framställs vår empiri med det resultat som vi kom fram 

till av vår intervjuundersökning. Sedan följer ett analysavsnitt där vi jämför det som 

framkommer i resultatet med marknadsteorierna som beskrivs i den teoretiska referensramen. 

Sedan följer vår diskussion där vi jämför det vi fått fram i resultatet och analysen med tidigare 

forskning. Slutligen framförs de slutsatser vi fått fram av vårt arbete. 
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2. Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning om valfrihet inom vården och kvasimarknader 

där vi framför vad olika forskare framhävt för orsaker till att idéerna inte alltid levs upp till i 

praktiken. Dels kommer vi belysa vilka effekter olika forskare menar att valfrihet haft på 

väntetiderna inom vården och dels kommer vi att presentera tidigare forskning kring vilka 

effekter som kvasimarknader mer allmänt har haft inom den offentliga sektorn för att se vilka 

orsaker som tidigare framhävts till att effekterna inte alltid blivit som avsedda i teorierna. 

2.1. Valfrihet inom vården och effekter av det 

Brekke, Siciliani och Straume (2008) menar att ökad valfrihet mellan sjukhus leder till olika 

effekter på kötiderna. Med en liten konkurrens så minskar väntetiderna (Ibid.). De menar dock 

att om patienterna får tillräckligt stor valfrihet bland sjukhusen så kommer väntetiderna öka 

(Ibid.).  Något som de också fick fram var att väntetiderna ökar när resekostnaderna blir lägre 

eftersom efterfrågan då ökar med fler som söker vård (Ibid.). Även fast långa väntetider inte 

är något önskvärt framkommer det att vissa vårdgivare till viss del strävar efter att ha köer 

eftersom det leder till att de patienterna med lindrigast besvär undviker att söka vård för att de 

inte vill vänta (Ibid.). Om patienter väljer att avstå vård på grund av bristande kvalitet minskar 

kötiderna. Om förespråkarna av idéerna bakom kvasimarknader har rätt i att kvaliteten i 

allmänhet ökas så bidrar det i förlängningen till att fler söker sig till vården vilket ger den 

längre väntetider. Sverige har i allmänhet en god kvalitet på sjukvården (Health Consumer 

Powerhouse 2013) och man skulle därför kunna fråga sig om kvaliteten (förutom när det 

gäller väntetider) har prioriterats så mycket att väntetiderna är högre jämfört med om en 

sämre sjukvårdskvalitet erbjudits. Sveriges höga sjukvårdskvalitet är dock inget nytt (Ibid.) 

men akutmottagningarnas väntetider ökar. Därför verkar det inte som att det är hög kvalitet 

som nu orsakar att väntetiderna ökar. 

Dawson, Gravelle, Jacobs, Martin och Smith (2007) undersökte ett experiment som 

genomfördes i London där sjukhuspatienterna fick större valfrihet vilket ökade konkurrensen 

mellan sjukhusen. Innebörden av det var att patienter som riskerade att få vänta mer än ett 

halvår på att få vård erbjöds att istället få vården på ett annat sjukhus (Ibid.). Det fanns 

ekonomiska incitament för sjukhus att ta emot dessa patienter men bara om det kunde göras 

utan att sjukhusets egna väntetider drabbades (Ibid.). Det fanns inga negativa ekonomiska 

konsekvenser för sjukhus med långa väntetider att lämna över vården av patienter till andra, 

därmed var tanken att det skulle frigöras resurser för dem till att hantera sina väntetider 

(Ibid.). Tanken var att de sjukhus som hade jämförelsevis korta väntetider skulle ta emot fler 

patienter för att jämna ut skillnaderna och minska ojämnlikheten (Ibid.). Vissa delar av 

sjukhusverksamheten som oftalmologi (ögon) och ortopedi (skelett och leder) fick en viss 

minskning av väntetiderna i hela London men så blev inte fallet i kirurgin i allmänt (Ibid.). En 

förklaring Dawson (et. al 2007) ger till det är att det inte var så många patienter inom den 

allmänna kirurgin som valde möjligheten att få vård på ett annat sjukhus.  Det mest slående de 

kom fram till var att skillnaderna mellan Londons olika sjukhusväntetider minskade (Ibid.). 

Men experimentet visade ingen signifikant skillnad på områdets totala väntetider förutom för 

oftalmologi och ortopedi, där beskrev dessutom Dawson (et. al 2007) den skillnaden som 

blygsam. På de svenska akutmottagningarna har som sagt väntetiderna ökat och det är mycket 

stora skillnader mellan mottagningarnas väntetider (Socialstyrelsen 2013b). Så 

kvasimarknaden som finns inom vården i Sverige verkar inte ha någon positiv effekt på 

väntetiderna varken på att minska dem eller skillnaderna på dem, i alla fall inte för 

akutmottagningarna. 
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Studierna ovan har alltså gjorts på valfrihet inom sjukhusvården vilket akutmottagningar är en 

del av. Vi undersöker i denna uppsats en eventuell koppling mellan missgynnade 

patientgrupper inom primärvården och den ökade inströmningen till akutmottagningarna. 

Inom den svenska primärvården har en kvasimarknad uppstått. Därför anser vi det intressant 

att framföra tidigare forskning om kvasimarknader för att därmed få en ökad förståelse om 

situationen inom primärvården. 

2.2. Kvasimarknader i teorin 

Inom kvasimarknader fungerar offentliga sektorn som finansiär som på olika sätt köper 

tjänster från privata eller offentliga utförare som får konkurrera med varandra (Le Grand 

1991). Kvasimarknader benämns marknader eftersom de främjar för konkurrens och de 

benämns kvasi för att de på flera sätt skiljer från den traditionella bilden av en välfungerande 

fri marknad (Ibid.). Både utbuds- och efterfrågesidan skiljer sig åt (Ibid.). På utbudssidan 

finns det oftast ett begränsat antal aktörer, in- och utträdet från marknaden är oftast inte fritt 

eftersom det finns många krav som måste levas upp till och eftersom olika huvudmän har 

olika mål och ambitioner är inte heller alla producenter nödvändigtvis ute efter 

vinstmaximering (Berlin & Kastberg 2011, s. 130-131; Le Grand 1991). På efterfrågesidan 

skiljer sig kvasimarknader från den traditionella marknaden eftersom informationen till 

kunderna ofta är bristfällig och eftersom kunderna inte betalar med egna pengar samtidigt 

som priserna ofta är fastställda i förväg (Ibid). För att kvasimarknaderna ska fungera enligt Le 

Grand (1991) krävs det ett tillräckligt stort utbud av tjänster för att skapa ordentlig valfrihet 

och konkurrens samt att brukarna är välinformerade. 

Förespråkarna av kvasimarknader hävdar ofta att den ökade konkurrensen skapar incitament 

åt utförarna att minska kostnaderna och att öka effektiviteten och servicen för att därigenom 

kunna locka till sig brukare som genom sin valfrihet kan välja bort utförare (Le Grand 1991; 

Tabrizi, Wilson & O’Rourke 2009). Almqvist (2006, s. 41) menar att det räcker med hot om 

konkurrens för att det ska stimulera vilket därmed innebär att det inte behöver föreligga 

konkurrens i verklig mening.  

Kritiker av kvasimarknader brukar dock hävda att de riskerar att leda till minskad jämlikhet 

och att kvasimarknader kan innebära ineffektivitet som inte är lika förekommande i mer 

traditionella sätt som offentliga sektorer har styrts på (Le Grand 1991). En annan risk med 

kvasimarknader som Le Grand tar upp är att de skulle kunna leda till ökad selektivitet 

eftersom utförarna får incitament att locka till sig brukare som inte kräver så mycket arbete 

och resurser. Han menar också att åtgärder för att stärka de eventuellt missgynnade 

individerna skulle kunna medföra ökade känslor av stigmatisering för dem och ökad 

administrativ komplexitet för utförarna. Le Grand (1991) ville dock, trots alla potentiella 

problem med kvasimarknader, inte döma ut dem i förväg eftersom det traditionella, mer 

byråkratiska styrsättet var långt ifrån perfekt enligt honom. 

2.3. Erfarenheter av kvasimarknader 

Almqvist (2006) beskriver att tankarna bakom skapandet av kvasimarknader är bra men att de 

inte alltid får de effekter i verkligheten som varit avsedda. Visserligen menar han att det finns 

en sannolikhet att det inte är tillämpningen av teorierna bakom kvasimarknader som det alltid 

är fel på utan snarare att det ibland också finns brister i teorierna (Almqvist 2006, s.137). Han 

framhäver att det bland annat finns risk för att dessa är alltför omfattande och ställer orimligt 

höga krav som är svåra att leva upp till (Ibid.). För att visa på vilka effekter kvasimarknader 

fått i praktiken visade Almqvist två stycken fall, det ena när Stockholms stad införde 
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anbudskonkurrens inom socialtjänsten och det andra när Stockholms stad införde 

kontraktsstyrning inom socialtjänsten. 

När Stockholms stad införde anbudskonkurrens inom socialtjänsten ledde 

konkurrensutsättningen till besparingseffekter i enlighet med teorierna (Almqvist 2006, s. 45-

50). Dock fanns det också andra effekter som visade på att anbudskonkurrensen 

implementerades fel och ledde till effekter som inte var avsedda, det blev bland annat ökad 

oro bland personalen, dels i väntan på att få sin verksamhet anbudskonkurrensutsatt och dels i 

väntan på besked om vem som erhållit beställarens anbudsupphandling (Ibid., s. 53). Många i 

personalen framhävde också att konkurrensen ledde till incitament med för mycket fokus på 

ekonomi snarare än på kvalitet (Ibid., s. 50-52) vilket är en vanligt förekommande anklagelse 

mot teorierna bakom kvasimarknader enligt Le Grand (1991). Almqvist beskrev att en 

förklaring som flera bland personalen gav till att effekterna inte alltid blev som avsedda var 

att man hade alldeles för bråttom med att genomföra reformen vilket visar på bristfällig 

implementering (Almqvist 2006, s. 50-52). 

Då Stockholms stad införde kontraktstyrningen inom socialtjänsten blev inte heller effekterna 

alltid som avsedda enligt teorierna bakom kvasimarknader (Almqvist 2006 s. 55). Det ledde 

visserligen till sänkta kostnader och till en bättre dialog mellan beställare och utförare (Ibid., 

s. 69 & s. 77). Kvalitetsmålen som sattes upp i upphandlingsdokumenten visade sig däremot 

ofta vara omätbara och icke-uppföljningsbara (Ibid., s. 65-70). En förklaring till att det inte 

blev som avsett var att det var en ny situation för dem och att de var inne i en lärandeprocess 

vilket gjorde att implementeringen inte blev optimal (Ibid., s. 70). En annan förklaring till att 

implementeringen av kontraktstyrningen i detta fall inte blev som avsedd var för att det blev 

för få mätbara kriterier på kvalitet och att det därför blev ett större fokus på processer än på 

effekter (Ibid., s. 71 & s. 76). 

Kastberg (2005) gjorde en liknande undersökning som Almqvist om vilka effekter 

kvasimarknader har fått inom offentligt finansierade områden. Kastbergs studier visar att 

kvasimarknader kan få positiva effekter under rätt omständigheter. Fallen han undersökte var 

skol- och förskoleverksamhet i Staffanstorp, mödrahälsovården i Göteborg och hemtjänst för 

äldre i Nacka (Kastberg 2005). I Staffanstorp uppnåddes det bästa resultatet (Ibid., 192). Där 

hade utförarna blivit mer decentraliserade genom att få mer ansvar över finanser och 

utförande (Ibid.). Där infördes en modell som innebar att skolorna finansierades efter antal 

elever (Ibid., s. 73). Systemet i Staffanstorp kännetecknades enligt Kastberg av att elevernas 

vårdnadshavare var engagerade och pålästa samt att det fanns ett tillräckligt utbud av skolor 

och förskolor som verkade under liknande omständigheter (Ibid., s. 192). I Staffanstorp 

lyckades man alltså uppnå ett tillstånd av konkurrens (Ibid.). Dock menade Kastberg att det 

där verkade ha uppstått incitament för att locka till sig elever som inte krävde så mycket 

resurser (Ibid.), det sistnämnda är ett tecken på att kvasimarknader kan öka risken för 

oavsedda och högst oönskade effekter. 

Konkurrens uppnåddes inte i hemtjänstfallet i Nacka för där var utbudet bristande (Kastberg 

2005, s. 192). Det förekom där också att klienter blev nekade vilket inte förekom i de två 

andra fallen och detta innebar att fallet i Nacka kännetecknades av bristande jämlikhet och 

rättvisa (Ibid.). Där ökade dessutom de totala kostnaderna vilket inte skedde i de andra två 

fallen (Ibid.). I fallet i Göteborg blev resultatet enligt Kastberg bättre än i Nacka men inte 

heller där uppnåddes konkurrens helt och hållet (Ibid.). Detta visar att det inte alltid uppstår 

tillräcklig konkurrens på kvasimarknader och att teorierna bakom dem därför inte alltid 

uppfylls. 
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Även om Kastbergs fallstudier ibland kan tyckas tyda på bristfälliga teorier framhåller han att 

implementeringen av kvasimarknader har en stor roll i hur de utformas, han påpekar att 

abstrakta idéer översätts och anpassas olika i olika organisationer för att passa in till deras 

respektive struktur (Kastberg 2005, s. 14 & s. 184). Kastberg (2005, s. 185-186 & s. 196) 

menar att utformningen av kvasimarknader beror mycket på hur politikerna eller de ansvariga 

tjänstemännen väljer att tolka modellen och vad som uppmärksammas som viktigt. Graden av 

hur politiskt något är, som kan bero på om området är politiskt omtvistat och om 

förvaltningen främst sköts av politiker eller tjänstemän, gör att karaktären av kvasimarknader 

också kan variera menar Kastberg (2005, s. 195). Han menar att om de marknadsansvariga 

håller sig flexibla kan välfungerande marknader uppstå inom och i anslutning till 

offentligheten eftersom de i så fall får utrymme att ständigt kunna förändras (Ibid.). 

2.4. Problematik med kvasimarknader 

Ivarsson Westerberg (2011) menar att professionerna har stor makt och inflytande inom den 

offentliga sektorn vilket kan göra förändringar svårgenomförda. Enligt Le Grand (1991) kan 

det innebära att kvasimarknadssystemet inte alltid får avsedda effekter. Le Grand (1991) 

menar också att det är svårt att få fungerande kvasimarknader att fungera optimalt i praktiken 

till följd av att utbudet, informationsutdelningen och därmed även konkurrensen ofta brister. 

Bristande utbud, bristande information och bristande konkurrens är även problem som Salas 

(2013) belyser med kvasimarknadsmodellen. 

Winblad, Vrangbæk och Östergren (2010) tar också upp informationsutdelningen som en 

svårighet att fungera. När det till exempel gäller sjukhuspatienter menar de att det kan finnas 

oklarheter i vem som har skyldigheten att informera dem om deras valmöjligheter (Ibid.). Det 

problematiseras enligt artikelförfattarna ytterligare av att sjukvårdspersonalen inte alltid har 

något egenintresse i att dela ut den informationen (Ibid.). Därför fungerar inte alltid 

informationsutdelningen inom vården optimalt. Tabrizi, Wilson och O’Rourke (2009) hävdar 

dock att om patienter får en större tillgång till mer information blir de mer aktiva i 

sjukvårdssystemet och ställer allt högre krav på dess kvalitet. De menar att med den alltmer 

komplexa sjukvården med många olika behandlingsalternativ och tillvägagångssätt är det bra 

om kunder/patienter har bra information för att kunna få den vård som de är mest nöjda med 

(Tabrizi, Wilson och O’Rourke 2009). 

En annan förklaring till att kvasimarknadsteorier inte får avsedda effekter är för att 

förändringar ibland kommer som legitimitetsskapande symboler som visar på handlingskraft 

och modernitet och då spelar inte resultatet i utfallsledet någon större betydelse utan det 

viktiga är att en förändring sker (March 1996 se Almqvist 2006 s. 114; Almqvist 2006, s. 114-

116). Ibland sägs det också att förändringar är viktigt för att hålla ihop organisationer genom 

att medarbetare får något gemensamt att samtala kring, det viktigaste blir då att det genomförs 

en förändring snarare än vad den får för effekter i verklig mening (Almqvist 2006, s. 118). 

En förklaring som Willems och Van Dooren (2011) tar upp till att effekterna inte alltid blir 

som avsedda är att de kontrollmekanismer som politikerna har över utförarna ofta är 

otillräckliga och inte tar tillräckligt stor hänsyn till frågor om demokrati och 

författningsenlighet, fokus har tenderat att skifta mer mot prestationsförmågan i utförandet. 

De menar att informationen från de privata utförarna till politikerna, media och allmänheten 

ofta är för teknisk och komplex. De menar att även om rapporteringen bör vara heltäckande 

borde den bli mer koncis och de föreslår att det skulle kunna underlättas av neutrala 

mellanhänder som skulle kunna agera som informationsförmedlare. De förespråkar även en 

större standardisering av arbetet för att enklare kunna se vad som sker utifrån. Mer kraft borde 
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enligt dem läggas på att öka medborgarnas kontaktmöjligheter med utförarna och de hävdar 

att utförarna måste ha ett demokratiperspektiv och vara engagerade i medborgarna (Ibid.). 

2.5. Vetenskapligt problem 

I inledningen av denna uppsats framhävdes faktumet att de långa väntetiderna inom 

akutsjukvården idag är ett problematiskt läge.  Le Grand (1991) tog upp att förespråkarna av 

fria vårdval argumenterar för att marknaden genom konkurrens ska mana fram effektivitet och 

därmed alltså minskade väntetider. Forskare som skrivit om valfrihetens effekter på väntetider 

menar dock att valfriheten som råder inom vården idag har haft olika effekter på väntetiderna 

(Brekke, Siciliani & Straume 2008; Dawson, Gravelle, Jacobs, Martin & Smith 2007) och i en 

rapport av Socialstyrelsen (2013a) framhävdes det att väntetiderna på Sveriges 

akutmottagningar ökat under de senaste åren. Flera forskare har framhävt att tankarna som 

ligger bakom kvasimarknader inte alltid lever upp till effekterna som avses i teorierna bakom 

dem (Almqvist 2006; Kastberg 2005; Salas 2013). 

Som framkommit ovan inspireras kvasimarknader mycket av fria marknader även om det 

finns många skillnader mellan dem. När kvasimarknader inte får avsedda effekter kan det vara 

svårbedömt om teorierna som är skapade ursprungligen för den fria marknaden kan vara 

tillräckligt bra för att vägleda kvasimarknader eller om det är implementeringen som 

misslyckas.  

Idéerna bakom kvasimarknader har sina rötter i traditionell nationalekonomisk teori (Berlin & 

Kastberg 2011, s. 129). I den traditionella nationalekonomiska teorin anses det att 

välfungerande marknader kan uppstå och utvecklas till stor del av sig själva (Callon 1998.).  

En teori som problematiserar de nationalekonomiska teorierna är sociologisk teori (Berlin & 

Kastberg 2011, s. 131). Inom sociologiska marknadsteorier anses det att välfungerande 

marknader inte bara uppstår av sig själva (Callon 1998). Vi kommer i nästa kapitel beskriva 

de huvudsakliga dragen i dessa teoriinriktningar för att sedan jämföra det med vår empiri. 
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3.  Teoretisk referensram 

3.1. Traditionellt nationalekonomiskt marknadsperspektiv 

Eklund (2013, s. 31-33) beskriver hur många nationalekonomer utgår från en modell kallad 

”the economic man” (homo economicus) i sina analyser och bedömningar. Med det menas ett 

antagande om att människor agerar rationellt och gör val som maximerar sin ekonomiska 

nytta (Ibid.). Det förutsätter enligt Eklund att människor har tillräckligt mycket kunskap om 

alternativ och konsekvenser för att kunna göra rationella val. Eklund framhäver visserligen att 

alla människor inte alltid agerar helt rationellt, människor påverkas lätt av grupptryck och 

flockbeteende och ofta saknas önskvärd mängd kunskap hos marknadsaktörerna. Ofta har 

människor dessutom en tendens att ignorera information, teorier och idéer som inte stämmer 

överrens med deras världsbild (Ibid.). Eklund menar dock att många ekonomer trots allt anser 

att modellen av ”the economic man” med antagandet om rationella och ekonomiskt 

nyttomaximerande människor stämmer tillräckligt väl för att kunna användas till analyser och 

bedömningar (Ibid., s. 31-33). 

Människor antas alltså ofta i ekonomiska teorier agera rationellt och även egoistiskt (Eklund 

2013, s. 111). Genom att människor agerar rationellt och egoistiskt kommer inte 

marknadsaktörerna att betala för mer än vad de får nytta av och säljarna kommer på 

motsvarande sätt inte att sälja för mindre än vad de får nytta av (Ibid., s. 41-43). Utbudet och 

efterfrågan kommer därmed bilda en jämvikt på marknaden där köpare och säljare kommer 

överens om ett lämpligt pris som båda parter kan acceptera (Ibid., s. 42-44).  När det råder en 

fri marknad anses den sköta sig själv enligt nationalekonomisk ekonomisk teori och 

marknaden anpassas därmed automatiskt till jämviktsläget (Ibid., s. 44). Om en producent 

höjer priset på varorna kommer konsumenternas efterfrågan att minska och ett 

utbudsöverskott kommer att uppstå som i sin tur återigen tvingar ner priserna till 

jämviktsläget (Ibid.). Om på motsvarande sätt en producent sänker kostnaderna kommer ett 

efterfrågeöverskott att uppstå som pressar upp priset till jämvikt igen (Ibid., s. 45). 

Förutsättningen enligt nationalekonomisk teori för att marknaden ska kunna hamna i ett 

jämviktsläge mellan utbud och efterfrågan är att det råder perfekt konkurrens så att inte den 

enskilda producenten och den enskilda konsumenten själva kan göra upp om var jämvikten 

finns (Eklund 2013, s. 58 & s. 112). Om konkurrens råder på en marknad antas det att 

aktörerna kommer tvingas höja effektiviteten och kvaliteten till låga priser för att locka till sig 

kunder (Ibid.). De företag som inte lever upp till kundernas förväntningar kommer att slås ut 

av konkurrenterna (Ibid., s. 59). För att ren konkurrens ska råda krävs flera producenter som 

erbjuder samma typ av produkt eller tjänst. Det kräver alltså ett tillräckligt stort utbud med 

mycket valfrihet och även att kunderna eller brukarna har tillräckligt mycket information om 

marknaden, marknadsaktörerna och produkterna eller tjänsterna för att kunna göra rationella 

val. Dessutom menar Eklund att ren konkurrens kräver att in- och utträdet på marknaden ska 

vara fritt och möjligt att genomföra på kort tid (Ibid., s. 60). Han framhäver också att 

marknadsaktörerna måste vara flexibla och beredda på att hantera en föränderlig värld (Ibid, s. 

61). Eklund menar dock att kollektiva, skattefinansierade varor eller tjänster som till exempel 

försvaret inte är förenliga med ren konkurrens eftersom prismekanismen som förväntas bidra 

till en välfungerande marknad då blir satt ur spel (Ibid., s. 112). Det gäller alltså även 

skattefinansierad vård. 
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3.2. Sociologiskt marknadsperspektiv 

Granovetter (1992) beskriver att institutionella ekonomer i början av 1900-talet ofta hade ett 

vidsynt perspektiv och inspirerades mycket av många andra vetenskapliga och teoretiska 

inriktningar. Han menar dock att de under 1970- och 80-talen började röra sig mot att 

huvudsakligen nästan enbart resonera utifrån neoklassiska ekonomiska idéer. Enligt 

Granovetter (1992) är inte det neoklassiska perspektivet tillräckligt för att få en utförlig bild 

av ekonomin utan föreslår att ekonomiska teorier bör kompletteras med klassiska sociologiska 

resonemang om att ekonomin är en del av större sociala sammanhang. 

Inom sociologisk teoribildning brukar politiska system och marknadssystem kallas för sociala 

system (Kastberg 2005, s. 22). Sociala system utgår från förutbestämda strukturer och normer 

(Kastberg 2005, s. 23). Desto tydligare dessa är desto mer komplexitet hanteras (Ibid.). 

Genom att sociala system fastställer strukturer underlättas handlande eftersom det finns en 

målmedvetenhet i systemet som förstås av andra vilket därmed skapar effektivitet (Ibid.). 

Utgångspunkten är att alla är olika och att tidigare beslut har resulterat i en struktur som 

fungerar som en specifik självreferens över hur man ska agera i olika situationer (Ibid., s. 

155). ”Ett socialt system refererar alltid till sitt eget strukturella arrangemang, vilket innebär 

att det bara är det som tilldelas betydelse som uppmärksammas” (Ibid., s 178). 

Granovetter (2005) menar att ju tätare social sammanhållning en organisation har desto lättare 

är det att ha och att skapa tydliga och strikta normer för önskvärt beteende. Med tät social 

sammanhållning blir enligt honom även oegentligheter mer synliga vilket ökar sannolikheten 

för att sådant bestraffas eller hanteras på annat sätt (Ibid.). Det finns begränsningar för hur 

många människor en individ kan känna väl och därför blir tätheten i ett socialt nätverk eller 

organisation lägre ju fler människor som ingår i det enligt Granovetter (2005). Därför blir det 

svårare att skapa normer och se till att de följs när många människor ingår i ett socialt 

sammanhang (Ibid.). 

Grunden enligt sociologiskt perspektiv är att individer samspelar med andra individer genom 

att kommunicera med varandra för att därigenom skapa mening i sitt handlande (Kastberg 

2005, s. 22). I och med att kommunikation förutsätter att minst två individer samspelar med 

varandra kan inte sociala system brytas ner till den enskilda individen (Ibid.). Detta skiljer sig 

därmed från de ovan nämnda nationalekonomiska teorierna som antar att individer agerar på 

egen hand efter ett ekonomiskt nyttomaximerande tänk. Inom sociologiska teorier hävdas det 

därmed att handlande ska betraktas som socialt styrt och att det inte som i nationalekonomiska 

teorier går att peka på individers handlingar som enbart ekonomiskt styrda (Ibid., s. 29). 

Enligt Granovetter (1992) påverkas ens ekonomiska mål ofta mycket av ens icke-ekonomiska 

mål som kan bestå av önskan om bekräftelse, umgänge, status och makt. Granovetters (1992) 

samtida ekonomer hade enligt honom ofta en alldeles för individualistisk syn och han hävdar 

att det finns ett antagande bland dessa om att aktörerna i en marknad är kapabla att helt isolera 

sig och sitt handlande från de bredare sociala kontexter som omger dem. Detta antagande 

håller Granovetter (1992) och Callon (1998) inte alls med om. Granovetter (1992) menar att 

alla handlingar, och därmed även ekonomiska sådana, påverkas minst lika mycket av den 

omgivande sociala kontexten som av personliga motiv för egennytta. Detta perspektiv 

Granovetter (1992) presenterar står till stor grad i motsats till de traditionella 

nationalekonomiska teoretikernas modell av Homo Economicus/the economic man. 

Det mest extrema perspektivet utav sociologisk teori benämns för det översocialiserade 

perspektivet och innebär att allt "beteende är styrt av de sociala relationerna till andra 

individer" (Kastberg 2005, s. 30). De enskilda individerna förutsätts alltså inte alls handla på 
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egen hand (Ibid.). Det minst extrema fallet av sociologisk teori benämns för det 

undersocialiserade perspektivet och utgår ifrån nationalekonomiska teoribildningar där 

individer helt förutsätts agera rationellt på egen hand och därmed helt utan påverkan från 

andra (Granovetter 1985 se Kastberg 2005, s.30). 

Enligt Callon (1998) antas det ofta i traditionella ekonomiska teorier att det är möjligt för 

parterna i en marknad att tillfälligt göra sig oberoende av omgivningen i en inramning och där 

kunna förhandla framgångsrikt med varandra. Antagandet är alltså också att parterna själva 

kan skapa framgångsrika marknader (Ibid.). Dessa välfungerande ramverk ses ofta som 

normen i traditionell ekonomisk teori, både med innebörden att de är önskvärda och även att 

åsikten är att de ofta uppstår framgångsrikt (Ibid.). Callon beskriver dock hur sociologiska 

marknadsteoretiker ofta problematiserar den bilden. Där menas ofta att nya marknader 

konstant uppstår och sedan försvinner (Ibid.). Callon menar dessutom att helt lyckade 

inramningar ofta är omöjliga att uppnå och att de ofta även bryts medvetet av aktörerna 

(Ibid.). Kastberg menar att i sociologisk teori får politikerna en fortsatt stor betydelse i 

marknadsskapandeprocessen när marknadslösningar införs inom den offentliga sektorn och 

han menar att om man studerar hur kvasimarknader påverkas av politiken kan man komma 

fram till andra slutsatser om fenomenet än om man studerar hur politiken påverkas av 

kvasimarknader (Kastberg 2005, s. 9 & s. 189). Sociologiska teorier motsätter sig därmed de 

ovan nämnda nationalekonomiska teoriernas utgångspunkter med att marknaden förutsätts 

sköta sig själv utan inblandning från politiker. 

3.3. Operationaliserad teori av den traditionella 
nationalekonomiska och sociologiska teorin 

Inom traditionella nationalekonomiska teorier och sociologiska teorier framkommer två drag 

som skiljer sig åt från dem vilka är syn på marknad och syn på kund/brukare. Syn på marknad 

inom den traditionella nationalekonomiska teorin är att den sköter sig själv medan 

sociologiska teorier menar att det krävs en aktiv inblandning från en utomstående part. Syn på 

kund/brukare inom den traditionella nationalekonomiska teorin handlar om att individer 

agerar ekonomiskt nyttomaximerande medan de sociologiska teorierna menar att det finns 

andra företeelser än ekonomi som motiverar hur individer agerar. I tabellen nedan har vi gjort 

en sammanställning av dessa kriterier. 

Analysverktyg 

  Nationalekonomisk teori Sociologisk teori 

Syn på marknad Anser att marknaden bör få 

sköta sig själv utan 

inblandning utifrån. 

Anser att det krävs ett aktivt engagemang 

från marknadsskaparen i både skapandet 

och upprätthållandet av marknaden. 

Syn på 

kund/brukare 

Anser att individer är 

rationella och ekonomiskt 

nyttomaximerande. 

Anser att omgivande social kontext och 

status har stor påverkan på individer. 

Anser inte att ekonomi är det viktigaste för 

de flesta individer.  
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4. Metod 

För att besvara vårt syfte och våra frågeställningar har vi begränsat vår undersökning till hur 

vården inom Västra Götalandsregionen fungerar. Detta har vi ansett vara en lämplig 

organisation att rikta in oss mot för att kunna besvara vårt syfte och våra frågeställningar 

eftersom flera av regionens akutmottagningar har långa väntetider med till exempel 

Sahlgrenskas akutmottagning som har de längsta väntetiderna i hela Sverige. Den design vi 

använt oss kallas för fallstudiedesign och innebär kortfattat att man har en detaljerad och 

ingående studie av ett specifikt och avgränsat fall, till exempel en organisation (Bryman 2011, 

s, 73-74). Avsikten med det är inte att komma fram till generaliseringar utan att komma fram 

till analytiska åtaganden (Halvorsen 1989, s. 67.). I detta metodavsnitt kommer vi börja med 

att beskriva hur hälso- och sjukvårdsverksamheten inom Västra Götalandsregionen fungerar 

och därefter redogöra för hur vi har gått till väga för att samla in och analysera vår empiri. 

4.1. Kontextbeskrivning 

Medan sjukhusens och därmed även akutmottagningarnas roll är att behandla allvarliga 

åkommor är primärvården till för de lindrigare besvären (Webbredaktionen 2014a). Grunden 

inom primärvården utgörs av vårdcentraler men där ingår även andra enheter, till exempel 

jourmottagningar som har öppettider även på kvällar och helger (Ibid.). 

Inom vården i Västra Götalandsregionen används beställar-/utförarmodellen som utgår från en 

modell där det finns fyra stycken olika roller; ägare, beställare, utförare och brukare (Nyström 

2014b). Ägaren utgörs av regionstyrelsen och regionsfullmäktige (Webbredaktionen 2014b). 

De har det översta ansvaret över regionen och beslutar om ekonomi, inriktning och mål för 

verksamheten (Nyström 2014b.). Beställarna inom hälso- och sjukvården i Västra 

Götalandsregionen utgörs av geografiskt indelade hälso- och sjukvårdsnämnder (Ibid.). 

Beställarna beställer den verksamhet som medborgarna får tillgång till ”genom att teckna 

avtal och ge uppdrag till olika utförare” (Ibid.). Utförarna (till exempel vårdcentralerna) i 

beställar-/utförarmodellen inom hälso- och sjukvården har i uppgift att tillhandahålla 

patienter/medborgare vård (Nyström 2014b; Webbredaktionen 2014b.). 

Västra Götalandsregionen är uppdelad på två olika typer av organisationer, dels är den 

uppdelad på en politisk organisation och dels är den uppdelad på en verksamhets- och 

kansliorganisation (Nyström 2014a). Politikerna arbetar med frågor som till exempel rör 

verksamhetens ekonomi, inriktning och mål (Nyström 2014b.). Verksamhets- och 

kansliorganisationen är uppdelad på verksamheterna till exempel sjukvårdsverksamheten, och 

dels är den uppdelad på kanslierna och sekretariaten (Nyström 2014a.). Verksamheterna har i 

uppdrag att ”genomföra och förverkliga politiska beslut” (Ibid.). Kanslierna- och sekretariaten 

arbetar med att ge underlag till politikerna genom att göra utredningar, beräkningar, analyser, 

konsekvensbeskrivningar, planer och förslag (Ibid.). 

4.2. Datainsamling  

Bryman (2011, s. 341) beskriver kvantitativ och kvalitativ datainsamlingsmetod. Utav dessa 

båda metoder har vi använt oss av kvalitativ metod eftersom vi använder oss av 

semistrukturerade intervjuer med relativt öppna frågor där vi även har försökt hålla oss 

flexibla och låta respondenterna framföra det de vill (Ibid, s. 415). 

Vi har prövat vilken av teorierna utav de nationalekonomiska och sociologiska som har störst 

korrespondens med empirin vi fått fram. Vi har således utgått från två teoriinriktningar och 

prövat empirins giltighet utifrån det och eftersom det finns klara teoretiska uppfattningar är 



 

- 13 - 
 

det dessa som styrt hur vi har tolkat empirin. Eftersom vi har prövat teoriernas korrespondens 

med empirin påminner vår uppsats om vad Bryman beskriver som deduktiv ansats men vi har 

även induktiva inslag eftersom vi för fram egna uppslag utifrån resultatet och eftersom vi vid 

intervjuerna inte var helt låsta till teorin (Bryman 2011, s. 26-29). I och med att vi har inslag 

av både induktivitet och deduktivitet är vår uppsats abduktiv (Stockholms Universitet 2014). 

Den allra viktigaste datainsamlingen som vi använt oss av är halvstrukturerade intervjuer 

(Lantz 2007, s. 33) med personer som arbetar inom Västra Götalandsregionen på olika nivåer. 

Denna intervjumetod kallas också för semistrukturerade intervjuer (Bryman 2011, s. 415) och 

är den benämning som vi härefter kommer att använda oss av. Semistrukturerade intervjuer 

innebär kortfattat att man utgår från en frågeguide med vissa specifika teman som ska tas upp 

under intervjun (Ibid.). Våra intervjuer har vi genomfört genom att ha färdigställda frågor som 

har varit relativt strukturerade men vi har också vid behov ändrat ordningen på frågorna vid 

intervjuerna för att få ett bättre flyt. Vi har även under intervjuernas gång ställt följd- och 

uppföljningsfrågor som passat ihop med respondenternas svar och som har gjort att denne har 

kunnat utveckla sina svar ytterligare. 

Vi ansåg att semistrukturerade intervjuer var den mest lämpade datainsamlingsmetoden för att 

besvara vårt syfte eftersom vi å ena sidan ansåg det motiverat utifrån vårt syfte att ställa vissa 

specifika frågor för att kunna besvara det samtidigt som vi å andra sidan inte ville stänga in 

intervjupersonerna helt i våra egna tolkningar. Ostrukturerade intervjuer är en annan 

intervjumetod (Halvorsen 1989, s. 85) som hade kunnat ses som ett lämpligt alternativ för oss. 

Med det menas att man talar informellt om ett visst ämne utan att ha en fastställd struktur i 

förväg (Bryman 2011 s. 206). Vi såg dock inte att ostrukturerade interjuver skulle ge fördelar 

framför semistrukturerade intervjuer i vårt fall eftersom vi ansåg att det skulle underlätta för 

oss att ha förberedda frågor även om vi inte behövde vara fullständigt låsta till dem. Helt 

strukturerade intervjuer där alla intervjuer sker med exakt samma struktur och exakt samma 

frågor (Lantz 2007, s. 33) såg vi inte heller som lämpligt i vårt fall. Detta eftersom vi ville att 

intervjupersonerna skulle ge oss en ny syn på saker. På grund av samma orsak såg vi inte 

enkätutskick (Halvorsen 1989, s. 87) som särskilt lämpligt i vårt fall. Genom 

semistrukturerade intervjuer avsåg vi kunna kompensera för dessa svagheter som finns med 

renodlade former av ostrukturerade och strukturerade intervjuer. 

Ytterligare ett alternativt tillvägagångssätt för vår undersökning skulle ha kunnat vara att 

genomföra intervjuer i grupp där flera intervjuas samtidigt i samma rum (Bryman 2011, s 

446-447). Fördelar med det är att det sparar tid och att intervjupersonerna genom att diskutera 

med varandra kan komma fram till saker som de inte hade fått fram individuellt (Ibid.). Vi 

ansåg dock att nackdelarna med denna metod övervägde fördelarna i vårt fall. Detta eftersom 

en del av frågorna vi ställde skulle kunna ses som känsliga, och med det grupptryck som kan 

bildas i gruppintervjuer finns det ju alltid en risk för att respondenterna inte redovisar sina 

egentliga åsikter. Dessutom kan det finnas vissa i gruppen som talar mindre än de andra, detta 

kan snedvrida resultatet. Ytterligare en anledning till att vi ansåg gruppintervjuer vara ett 

olämpligt alternativ i vårt fall var för att vi ville låta respondenterna vara anonyma även för 

sina kollegor. Detta eftersom anonymiteten borde få dem att känna sig mer trygga i att öppna 

upp sig och ge oss svar som skulle kunna uppfattas som kontroversiella. 
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4.3. Urval 

För att välja intervjupersoner har vi använt oss av ett målinriktat urval (Bryman 2011, s. 434). 

Vi har valt de enheter och personal som vi riktat in oss mot på ett målinriktat sätt för att se till 

att de som intervjuades skulle ha kunskaper och erfarenheter som var relevanta till vårt syfte. 

I och med att vi har gjort en fallstudie av Västra Götalandsregionen har vi riktat in oss mot att 

intervjua personer som arbetar däri. För att kunna analysera vår teori om huruvida det är 

nationalekonomiska eller sociologiska teorier som stämmer överrens med hur vårdmarknaden 

inom Västra Götalandsregionen styrs intervjuade vi personer som sköter upphandlingen av 

hälso- och sjukvårdsverksamheten som har en tillsyn av hur vårdmarknaden fungerar i 

praktiken. Vi har intervjuat sammanlagt fem personer som arbetar på kanslierna i Borås, 

Göteborg och Uddevalla för hälso- och sjukvårdsnämnderna som finns i Västra 

Götalandsregionen. Alla intervjuerna skedde enskilt förutom den på beställarkansliet på Borås 

som var med två personer samtidigt. 

Från början var målet att även intervjua de som arbetar med vården inom 

utförarorganisationen för att få in fler perspektiv på hur vårdmarknaden fungerar inom Västra 

Götalandsregionen. Dock visade det sig vara svårt att få intervjuer med dem från 

utförarorganisationen. Vi försökte främst kontakta personer som på olika sätt arbetar inom 

akutmottagningar men det gick inte. Detta kan förvisso vara förståeligt eftersom de borde ha 

mycket att göra med tanke på de långa väntetiderna. I och med att vi inte fått intervjuer med 

personal på akutmottagningar har vi inte fått åsikter och synpunkter från utförarnas perspektiv 

vilket är beklagligt. 

4.4. Intervjuprocessen 

Genom vår hybridform av målinriktat urval och bekvämlighetsurval har vi sett till att de som 

svarat på våra intervjuer skulle ha den kunskap som krävdes för att kunna besvara vårt syfte. 

Vi har enligt vad Bryman (2011, s. 250-254) rekommenderar vid semistrukturerade intervjuer 

strävat mot att ha våra intervjufrågor kompakta, neutrala och entydiga. För att få våra frågor 

kompakta har vi strävat mot att undvika långa och generella frågor (Ibid., s. 251-252). För att 

få dem neutrala har vi strävat mot att undvika ledande frågor och frågor som innehåller 

negationer (Ibid., s. 252-253). För att få frågorna entydiga har vi strävat mot att undvika 

oklara frågor, flera frågor i samma fråga, att ha flertydiga frågor och att ha tekniska uttryck 

(Ibid., s. 250-254). Med en semistrukturerad intervju har vi också fått en möjlighet att kunna 

läsa av respondenterna och därigenom fått möjlighet att formulera om frågorna direkt på plats, 

be respondenten att utveckla sina svar och så har vi kunnat komplettera med fler frågor. Vi 

bandade och transkriberade våra intervjuer. Transkriberingen av intervjuerna påbörjades 

direkt efter intervjuerna. 

4.5. Intervjuteman 

För att skapa en god relation till våra intervjupersoner har vi vid intervjuerna strävat mot att 

följa Brymans (2011, s. 212) rekommendationer med att börja våra intervjuer med att berätta 

om oss själva, vad vi gör, var vi kommer ifrån och hur vi ska behandla intervjuinformationen 

vi fått från intervjupersonerna. När vi ställt våra frågor har vi också av vad Bryman (2011, s. 

213 & s. 217) råder strävat mot att börja våra frågor med att låta intervjupersonerna berätta 

om sig själva, därpå har vi strävat mot att ställa frågor med direkt anknytning till syftet och 

frågor som kan antas vara intressanta för intervjupersonerna att berätta om för att mer framåt 

slutet ta de mer komplicerade och lite mer känsliga frågorna. Naturligtvis har vi inte velat bli 
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oense med respondenterna och vi valde därför att hålla oss så neutrala som möjligt och 

undvika ledande frågor. 

När vi genomfört våra intervjuer har vi utgått från en intervjuguide där vi skrivit ner de teman 

som vi ville ha svar på under intervjuerna. Vi har strävat mot att följa det som Kvale (1997, s. 

121) rekommenderar om inom den semistrukturerade intervjuen med att ha en guide över de 

ämnen som vi ville fråga om och även ha med vissa förslag på frågor som kunde ställas mer 

specifikt under intervjun. De teman vår intervjuguide utgått från är följande sex teman: 

1. Bakgrundsinformation om intervjupersonen 

2. Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli och hälso- och sjukvårdsnämndernas roll 

3. Akutmottagningarnas väntetider, orsaker och åtgärder 

4. Informationen till allmänheten om vården 

5. Politikernas roll inom vården 

6. Effekter av vårdvalsreformen och åsikter om den 

 

4.6. Dataanalys 

Enligt Brymans (2011, s. 528) definitioner av kvalitativa dataanalysmetoder kom vi fram till 

att en tematisk analys passade bäst för vårt syfte. När vi använde vår tematiska analys 

kategoriserade vi det som respondenterna sa i olika teman (Ibid.). Vi delade upp empirin 

utifrån vårt analysverktyg för att passa in det som respondenterna sagt i antingen 

nationalekonomiska eller sociologiska teorier. I dessa två teorier delade vi sedan upp det som 

framkommit i två olika delar, dels en med syn på marknad och dels en med syn på 

kund/brukare. Detta var något som vi gjorde löpande efter var och en av intervjuerna. 

Eftersom vi växelverkade mellan insamling och analys av data var vårt tillvägagångssätt 

iterativt (Bryman 2011, s. 511). Efter att ha delat in det intervjupersonerna berättat i olika 

teman jämförde vi det som vi placerat in i temana för att söka efter gemensamma förklaringar 

och meningsskiljaktigheter. Det vi mest var intresserade av var hur de arbetar samt idéer och 

åsikter om förklaringar till de långa väntetiderna på akutmottagningar, därför djupanalyserade 

vi inte vilka ord de använde utan vi fokuserade på innebörden av det de berättade. Vi strävade 

mot att börja med dataanalysen tidigt eftersom kvalitativ metod ofta leder till stora mängder 

text och därför ville vi tidigt underlätta för att få en överskådning av materialet. 

4.7. Etiska aspekter 

Kvale (1997, s. 104) skrev i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun att det är ett moraliskt 

företag att genomföra en intervjuundersökning och att de svar som intervjuaren får kan 

påverka intervjupersonen. När en intervju genomförs är det med andra ord viktigt att den som 

intervjuas behandlas på ett etiskt korrekt sätt. 

Ett krav på etiska aspekter benämns Informerat samtycke och innebär att intervjuaren berättar 

om undersökningen för intervjupersonen och att deltagandet är frivilligt (Kvale 1997, s. 107). 

Detta var ett krav som vi strävade efter att uppfylla i alla intervjuer. Som nämndes tidigare var 

detta ett steg i inledningen av våra intervjuer där vi presenterade oss och där 

intervjupersonerna fick prata om sig själva med till exempel deras bakgrund och deras 

arbetsuppgifter. 

Ett annat krav benämns för konfidentialitetskravet och innebär att man inte ska redovisa 

privata data som identifierar undersökningspersonen (Kvale 1997, .s 109). Vi har för att 

skydda respondenterna från negativa konsekvenser av att eventuellt ge kontroversiella svar 

som inte nödvändigtvis skulle uppskattas av deras kollegor och andra i omgivningen 



 

- 16 - 
 

behandlat intervjupersonerna anonymt. Detta är något som vi tror har gagnat både dem och 

oss. Vi har beskrivit deras yrkesroll men inte tillräckligt noggrant för att man ska kunna 

identifiera dem.  

Brymans (2011, s. 132) råd om nyttjandekravet har vi tagit i beaktande genom att enbart 

använda det insamlade materialet till uppsatsskrivandet (Ibid.). Detta har vi också valt att 

berätta för respondenterna. Eftersom vi har spelat in intervjuerna har vi också ansett det vara 

viktigt att först fråga om de accepterar att bli inspelade. Vi har dessutom raderat det inspelade 

materialet efter uppsatsen blev klar och vi berättade detta för intervjupersonerna samt sa att vi 

bara spelade in för att kunna sammanfatta intervjuerna korrekt. 

4.8. Tillförlitlighet 

Våra intervjuer har enbart varit inriktade mot personer på beställarsidan i beställar-

/utförarmodellen. Personalen på beställarkanslierna som vi har intervjuat har mycket kontakt 

med akutmottagningarna och får därför information om hur situationen ser ut för dem. 

Därmed har vi indirekt fått den informationen men det är givetvis en begränsning som gör att 

resultatet som rör hur de arbetar på akutmottagningarna och hur situationen är för dem inte 

blir helt tillförlitligt. Därför är vår uppsats mer av spekulativ art.   

Vi har strävat efter att vara så objektiva som möjligt i vårt tillvägagångssätt men vi är 

medvetna om att många samhällsforskare anser att det ofta är nästintill omöjligt att hålla sig 

helt objektiv i samhällsforskning. Vår förhoppning är att vi genom att ha haft det i åtanke 

kunnat vara medvetna om riskerna med att tappa vår objektivitet. Huvudspåret för oss har 

varit att så korrekt som möjligt ge en bra bild av vad vi har fått ut av våra respondenter. Vi har 

diskuterat hur det vi har fått fram kan vara överförbart på omvärlden men vi är medvetna om 

att vår studie på grund av relativt få intervjupersoner är något begränsad och därför är våra 

slutsatser av spekulativ art snarare än att vi anser oss ha bevisat något bortom rimligt tvivel. 

I och med att vi riktat in oss mot vårdmarkanden inom Västra Götalandsregionen med en 

fallstudiedesign innebär det att slutsatserna som vi kommit fram till i denna studie baserar sig 

på denna region och att resultaten vi kommit fram till inte är överförbart till andra regioner. 

Vår studie är inte tillräckligt omfattande för att få fram tillräckligt med information för att helt 

och hållet kunna bevisa något. Det var vi inte heller ute efter, utan vi var ute efter att få fram 

nya tankeväckande uppslag som vi hoppas kan komma till gagn för framtida forskning. 
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5. Resultat 

I detta kapitel redogörs vårt resultat som vi fått fram genom intervjuerna med två anställda på 

hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Borås, två anställda på kansliet i Göteborg och en på 

kansliet i Uddevalla. Det här är en sammanfattning av vad som framkommit under 

intervjuerna. 

5.1. Marknadsskaparens roll  

Den roll som hälso- och sjukvårdsnämndernas kanslier och hälso- och sjukvårdsnämnderna 

huvudsakligen har framhölls vara att kartlägga behov hos befolkningen för att se vad som 

behövs göras, att genomföra själva beställningen av vård, att göra uppföljning och att 

förbereda inför kommande beställningar. Kansliets huvudsakliga roll efter upphandlingen av 

vård framkom vara att göra uppföljningar och en respondent uttryckte att ”uppföljningen är a 

och o”. Det framhölls också att nämnderna beställarkanslierna är anslutna till även arbetar 

med olika folkhälsoinsatser som kan bestå i att ha kontakt med olika grupperingar, till 

exempel pensionärsgrupperingar, brukarorganisationer och statliga myndigheter. Förutom 

med folkhälsoinsatser framkom det att Västra Götalandsregionen arbetar med att ge ut 

förebyggande vård genom att upplysa allmänheten om vad de själva kan göra för att förbättra 

sin hälsa, detta kallas för egenvård och finns beskrivet på Västra Götalandsregionens hemsida. 

Det framkom att huvudansvaret för informationsspridning ligger hos utförarorganisationerna 

som gör det mycket genom ren marknadsföring. Vissa respondenter har dock beskrivit hur de 

själva från beställarsidan till viss del bidrar med informationsspridning. På beställarkansliet i 

Göteborg har de till exempel en kommunikatör där som gör olika insatser för att informera 

om vart patienterna ska vända sig. 

Den roll som upphandlarna av vården övergripande har framhölls vara att bestämma vad som 

ska göras medan utförarna bestämmer hur det ska göras. 

"När en leverantör har fått ett vad, alltså ett uppdrag, det här och det här ska genomföras 

till den här målgruppen, de här volymerna är beställda då ska [upphandlaren] inte in och 

pilla i hur de gör detta men […] när vad inte fungerar så har [upphandlaren] rätt och är 

nästan skyldig att titta på vad det är som gör att det inte fungerar”. 

En vanlig uppfattning bland våra respondenter har varit att det är en svår avvägning hur 

mycket makt som ska läggas på politikerna respektive utförarna. Å ena sidan anses det vara 

viktigt att vårdutförarna har ett inflytande eftersom det är de som möter behoven hos 

patienterna. Å andra sidan anses det också vara viktigt att politikerna har ett stort inflytande 

eftersom vårdverksamheten finansieras via skatter och därför måste det finnas förtroendevalda 

som har inflytande över verksamhetens ”inriktning, prioritering och resurser”. 

”Eftersom det här är något som kostar pengar och det är politikerna som har rätt att taxera 

ut skatt så måste man ju ha ett stort inflytande för politikerna. Sen ska naturligtvis de inte 

gå in och ha synpunkter på hur man ska behandla olika komplikationer med till exempel 

vilken metod man ska använda för att operera höfter”. 

Det fanns en del åsikter bland våra respondenter om att beställarsidan borde ha ett 

större inflytande över utförarna. En respondent uttryckte det så här:  

”Kontrollapparaten skulle kunna ha lite mera juridiskt prejudicerande konsekvenser. Det 

kan inte vara en region som är en tandlös tiger. Det måste bli någon konsekvens av ett 

felaktigt beteende som leverantör och där tycker jag att politiken behöver stöd för att ta de 
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rättsprocesser som krävs och det gör vi, men jag tror att det också kan bli bättre om 

juridiken blir bättre.” 

En liknande åsikt som uttrycktes var att ”min upplevelse är att vårdgivarna har haft för stort 

inflytande när kraven har formulerats [och att] politikerna måste ha ett större inflytande i 

kravställandet”.  

5.2. Valfrihet inom vården 

Av våra intervjuer framkom det att tanken med de fria vårdvalen är att patienterna genom en 

ökad valfrihet ska skapa en konkurrenssituation och att de utförare som inte lever upp till 

patienternas förväntningar slås ut vilket därmed stimulerar dem till att arbeta på ett effektivt 

och kvalitativt sätt. Dock framkom det att patienterna inte alltid byter vårdenhet fast de har 

möjlighet till det, en av våra respondenter uttryckte att "jag tror inte att det är så där väldigt 

många som egentligen byter men man har ju möjlighet till det". 

Det framfördes att kunskapen bland allmänheten ofta är begränsad om vilka vårdgivare som 

finns att välja bland. En uttryckte att ”i princip så tror jag det är viktigt och bra med valfrihet 

men det är jättesvårt för invånarna att verkligen välja, de vet inte vad de väljer till och det är 

en djungel”. Istället för att välja det alternativ som egentligen är det mest lämpade framfördes 

det att patienterna ofta väljer utifrån aspekter som till exempel vana att besöka en viss 

vårdenhet eller att de väljer den närmaste vårdenheten. 

Även fast kunskaperna bland allmänheten ofta är begränsade om lämpliga vårdenheter 

framhölls det att det getts ut en del information om vården bland annat via ren 

marknadsföring. Det finns också information om vården på sjukvårdsupplysningens hemsida; 

1177.se, på olika vårdcentralers hemsidor och det görs hushållsutskick om det. På 

beställarkansliet i Göteborg har de en kommunikatör som gör olika insatser för att informera 

om vart patienterna ska vända sig. Dock fanns en uppfattning hos vissa att informationen inte 

alltid var tillräcklig och en uttryckte att ”man borde vara lite mer tydlig med att informera om 

valfriheten och valmöjligheten”. En annan sa att allmänheten inte alltid har så stort intresse av 

att informera sig om valmöjligheterna och sa att ”det är inget som man kanske går och 

intresserar sig för dagligen”. 

Det framhölls att till följd av de fria vårdvalen har utbudet av vårdgivare ökat.  Dock är det 

ofta bristande på landsbygden vilket innebär att valfriheten och konkurrensen ibland kan vara 

begränsad. En respondent uttryckte att ”valmöjligheten är betydligt större i en storstadsmiljö”. 

En lösning på problemet som togs upp var att det skulle kunna lösas genom att med 

ekonomiska incitament locka utförare att placera sig på landsbygden. 

En risk som tagits upp med det nuvarande systemet för fria vårdval är att det leder till för 

mycket fokus på ekonomi snarare än på patienterna och en av våra respondenter uttryckte: 

”man kan ha etiska och moraliska betänkligheter kring det men valfrihet är bra om det sköts”. 

5.3. Akutmottagningarnas väntetider 

Som tidigare tagits upp beror akutmottagningarnas långa väntetider till stor del på att 

söktrycket på dem är för stort eftersom många personer väljer att söka sig dit trots att det vore 

lämpligare att vända sig till en annan vårdenhet. En av våra respondenter uttryckte att ”ett 

antal av dem som kommer till akutmottagningar kanske inte är akuta, de kanske är riktigt 

sjuka men kanske inte akut sjuka trots det". Ofta finns det bristande kunskaper om vart det 

kan vara lämpligast att söka sig. "Många känner sig vilsna och då söker man sig till en 

vårdinrättning och då söker man sig till akutmottagningen" sa en. På landsbygden där det är 
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långt till närmaste akutmottagning söker folk sig ofta till sin närmaste vård- eller jourcentral 

när det är lämpligt men i städerna handlar det ofta om en vana att söka sig till 

akutmottagningarna för att folk ofta känner en trygghet där framfördes det. En respondent i 

Göteborg sa också att folk ofta söker sig till centrala Göteborg och uttryckte att ”centrum är 

allas stadsdel för man söker sig in till de centrala delarna var man än bor”. 

Det framhölls att problem inom en vårdenhet överför problem till andra vårdenheter och att 

ökade inströmningar till sjukhusen kan bero på problem som uppstått inom primärvården. En 

respondent sa så här: 

”Man ser det väldigt mycket i regionen, om det slutar en leverantör där så märks det direkt 

på Sahlgrenskas Universitetssjukhus, direkt på Närhälsan, på de privata leverantörerna, 

telefonerna börjar ringa hit in där Sahlgrenskas Universitetssjukhus till exempel säger vi 

har fått så mycket akutbesök nu, massa ortopedbesök vad är det som händer varför kommer 

patienterna inte till?”. 

För att avlasta akutmottagningarna idag finns det ett antal olika arenor att vända sig till. Det 

har framförts att det till exempel finns vårdcentraler och att dessa har ett antal strikta regler på 

vilka minimumnivåer på öppettider som gäller för dem samtidigt som de också har 

bokningsbara tider som akutmottagningarna kan hänvisa patienter till som har kommit till fel 

vårdnivå. Mängden vårdgivare har ökat till följd av de fria vårdvalen vilket av våra 

respondenter framhållits leda till ökad tillgänglighet. Trots detta har det inte lett till effekter 

med kortare väntetider på akutmottagningarna, istället har det framförts att antalet besök har 

ökat på vissa avdelningar på akutmottagningarna. 

En förklaring som framförts till att vissa patienter med besvär lämpliga för primärvården ändå 

vänder sig till akutmottagningar är att vårdcentraler traditionellt sett har präglats av ett relativt 

lågt förtroende. En av våra respondenter sa dock att förtroendet ökat under senare år till följd 

av att vårdvalsreformen lett till att patienterna blir mer som kunder och att vårdcentralerna 

därför har blivit mer villiga att ta emot dem. Så här sa han om det: 

”Tidigare har man haft ett lägre förtroende för vårdcentraler och ett högre för sjukhus 

men man har lyft sig nu på vårdcentralerna så det finns ju ett större förtroende nu för 

vårdcentraler än vad det gjorde förr innan vi fick vårdvalsmodellen”. 

Förutom vårdcentraler finns det jourmottagningar som i vissa fall kan avlasta 

akutmottagningarna. För några år sedan fanns en jourmottagning vid Borås sjukhus dit 

personer som inte direkt hörde hemma på akutmottagningen kunde komma till för att ändå få 

vård inom kort tid istället för att behöva vänta på tid på en vårdcentral. Den bröts dock ut och 

placerades centralt Borås, geografiskt avskilt från sjukhuset och en respondent uttryckte att 

”det kanske inte har varit enbart positivt”. Det är bestämt hur många timmar som 

jourmottagningen ska vara tillgänglig och om man vill ha omedelbar vård utanför den tiden 

finns det enbart akutsjukvården att vända sig till vilket enligt respondenter lett till ett ökat 

inflöde av patienter till akutmottagningen i Borås. Dessutom har jourmottagningen numera 

kortare öppettid, ”de dikteras ju av givna klockslag och innan vi hade vårdvalet så fanns det 

en större tillgänglighet och mer öppet” sa en respondent på kansliet i Borås. Att bryta ut 

jourmottagningen från sjukhuset hade diskuterats länge men enligt en respondent var 

”vårdvalsförändringen en utlösande faktor […] de privata vårdgivarna som ju är skyldiga att 

ingå i den joursamverkan var nog de som drev det hårdast att man så att säga inte ville vara 

lokaliserade på sjukhuset”. 

Tidigare fanns en nattöppen jourmottagning i Göteborg som kallades accesmottagningen, som 

stängdes i samband med införandet av vårdvalsreformen och det framhölls att det då 
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bestämdes att akutmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhus skulle ta ansvar över de 

nattsökande patienterna som på dagtid hade kunnat söka sig till primärvården. 

Accesmottagningen kunde tidigare avlasta akuten men Sahlgrenskas akutmottagning har fått 

”tillskott i pengar för att kunna ta över det ansvaret [över vård på natten], så på det viset ska 

det ju vara plus minus noll” var en åsikt som uttrycktes. I och med att jourmottagningen i 

Gamlestaden nyligen har slutat ha helgöppet till tio på kvällen så har öppettiderna för 

jourmottagningarna minskat ytterligare i Göteborgsområdet. En respondent påpekade att de 

för närvarande ser över effektivitetskraven så att jourtiderna inte ska behöva sänkas 

ytterligare. En respondent ansåg dock att nattöppna jourmottagningar inte avlastar 

akutmottagningarna särskilt mycket och uttryckte sig så här: 

”Det stora trycket är inte på natten på en akutmottagning, efter klockan 24 så avtar 

inflödet ganska kraftigt. Det är ofta när jourcentralen är öppen som man av olika 

anledningar söker sig till akutmottagningen”. 

Det har framförts att en vanlig uppfattning bland allmänheten är att det ges bättre vård på 

akutmottagningarna än i inom primärvården. Dock sa en respondent att det är en grov 

missuppfattning. 

”Det ligger förmodligen i vår kultur och tradition att söka till sjukhusen för vi tror att vi 

får ett bättre omhändertagande där. Går vi på en primärvårdsjour så möter vi oftast en 

erfaren distriktsläkare som i åtta fall av tio kan hjälpa dig med de symptom och krämpor 

du har. […] Du får sannolikt mycket bättre omhändertagande där och dessutom går det 

mycket fortare [vid relativt lindriga symptom]”. 

Det har framhävts att försök har gjorts för att lösa problemet med akutmottagningarnas långa 

väntetider genom att skapa incitament för utförarna att minska köerna genom att ha en 

målrelaterad ersättning. När målet nås, det vill säga när köerna minskar med X antal minuter 

så utkommer en ersättning som belöning för det. För att förbättra hälsan hos medborgarna på 

lång sikt och därmed minska söktrycket till vården arbetar också nämnderna och kanslierna 

till viss del med olika folkhälsoinsatser och med att ge ut information om egenvård. I 

Göteborg arbetar de också med att till exempel uppmana vårdleverantörer att erbjuda KBT för 

att förbättra hälsan och på lång sikt göra att färre behöver söka vård. Psykisk ohälsa togs upp 

som en av de största anledningarna till allmän ohälsa och sjukdom och en av våra 

respondenter uttryckte att ”den psykiska ohälsan bara sticker iväg [och tar] aldrig slut”. Hon 

sa också att ”bemötandet av psykisk ohälsa inte har varit optimalt” och menade att man borde 

ställa större krav på att erbjuda psykiatrisk vård i förebyggande syfte. 

För att minska akutmottagningarnas väntetider har det framhävts att de försöker styra 

patienterna bort från akutmottagningar med ekonomiska incitament för dem att vända sig till 

den vårdcentral de är listade på genom att göra det billigare för patienten att vända sig dit i 

jämförelse med att söka vård på akutmottagningar. Som tagits upp ovan görs det också 

informationsutskick till invånare om valmöjligheterna om vart de ska vända sig. I Göteborg 

sker det ideligen också en dialog mellan beställarna och utförarna inom vården om hur 

situationen ska kunna förbättras har det framkommit. Personalen på akutmottagningarna för 

också diskussioner med patienterna där de upplyser om alternativet att vända sig till 

primärvården för patienter som verkar ha kommit fel. Personer som väldigt uppenbarligen 

sökt sig till akutmottagningen i onödan får ibland inbokad tid på en vårdcentral och en 

respondent uttryckte att ”det är ett sätt för akutmottagningarna att styra patienterna”. 

I Uddevallas ansvarsområde har de börjat arbeta med en ny metod som anses minska 

inströmningen av patienter som felaktigt vänder sig till akutmottagningar. Det går ut på att 

sjusköterskor som jobbar inom de olika kommunerna, bland annat på särskilda boenden, 
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ibland gör hembesök hos någon som ringt sjukvårdsupplysningen 1177 för vård och då gör en 

bedömning av hur allvarligt läget är, påbörjar vård och eventuellt kan avgöra vilken 

vårdinstans personen bör skickas till. Detta sker genom avtal med kommunerna och ersättning 

per insats. Även om de inte ännu hade etablerat detta i hela området så anses det redan ha gett 

effekter i deras område, en respondent sa så här: 

 ”Ökningen på Nälakuten, det är fortfarande en ökning men den är mindre än på de andra 

jämförelsebara [akutmottagningarna]. Om det här är orsaken till det eller något annat det 

är väldigt svårt att dra några slutsatser om men ökningstakten har minskat och ju längre vi 

håller på med det här tror jag personligen så kommer vi se effekter, det är jag ganska 

övertygad om […] Det är som jag ser det framtidens hälso- och sjukvård. Mobilt, och att 

inte dra in alla till sjukhuset”. 

Problemen med att fel patienter vänder sig till akutmottagningar är ett stort problem som man 

alltså på olika sätt har försökt att lösa och en respondent uttryckte det så här: 

”Man försöker med olika sätt att styra patienterna så att de går dit de ska gå men sen finns 

ett fritt vårdval och patienten har rätt att söka [sig vart de vill]. Det här är ett problem som 

har diskuterats mycket i regionen, hur man ska få patienterna att gå till rätt ställe?”. 

Problemen med långa väntetider på akutmottagningar och att folk vänder sig dit felaktigt har 

varit ett problem som pågått under många år. 

"Innan 2009 så var det ett stort söktryck på akutmottagningarna och likaså på 

vårdcentralerna sen ökade ju andelen vårdcentraler och andelen besök sen så 

lugnade det ner sig lite grann på akutmottagningarna men sen har det fortsatt att 

vara långa väntetider på akutmottagningarna". 

Det har också framhållits att det finns ett antal kroniskt sjuka människor som gör väldigt 

många besök på akutmottagningarna som hade kunnat tas om hand på bättre sätt. En 

respondent uttryckte att ”det går säkert att utveckla omhändertagandet och vården av väldigt 

många patientgrupper”. En respondent sa också: ” läkarbesök i hemmet hos äldre har inte 

varit optimalt” En metod för att lösa problemet med att fel patienter vänder sig till 

akutmottagningarna som föreslogs var att följa upp de människor som gör flera besök på 

akutmottagningar. 

”Att akutmottagningen följer upp så kallade mångbesökare, det vill säga de 

personer som söker till akutmottagningen många gånger. Det kan man göra genom 

att ta kontakt med dem efter de har varit på akutmottagningen, ringa och fråga hur 

de mår. Sjukvård handlar mycket om att skapa trygghet också”. 

En bild som framkommit under våra intervjuer är att det förutom kroniskt sjuka och äldre ofta 

är yngre människor som söker till akutmottagningarna med lindriga besvär. En förklaring 

anses vara att de ofta är vana vid att få snabba lösningar och att det är en tidsanda som också 

gäller på ohälsa. 

”Många yngre människor idag vill ju inte ta ledigt från jobbet […], det sägs så i 

alla fall, man ställer helt andra krav på vården idag och man förväntar sig att 

servicefunktioner ska finnas till när man själv behöver det och många yngre är inte 

benägna att vänta på samma sätt och underordna sig eller underkasta sig systemet 

och ställer mer aktiva krav”. 

En respondent i Uddevalla problematiserade dock den bilden och sa så här: 
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”Det kom en rapport om att yngre personer hade en tendens att söka sig till 

akutmottagningen för att de trodde att det gick fortare och var mer effektivt. De 

fick begreppet McDonaldsgenerationen, det var snabbmat, snabbvård och så 

vidare. Men vi tittade faktiskt på det vi det tillfället och vi kunde inte se det här [i 

ansvarsområdet för Uddevallas beställarkansli, som är norra Bohuslän och 

Dalsland]. Utan det var fortfarande åldersgruppen äldre som söker till 

akutmottagningen […]. Så det stämde inte riktigt med McDonaldsgenerationen”. 

Förutom att det är för många patienter som söker sig till akutmottagningarna med relativt 

lindriga besvär är en annan förklaring till de långa väntetiderna på akutmottagningar som 

uttryckts att det finns för liten kapacitet med för få akutläkare där för att kunna ta emot alla 

som söker sig dit. Akutmottagningarna är utsatta för stora svängningar och det är därför svårt 

att planera för alla eventualiteter som kan uppstå hos dem. Inströmningen av patienter till 

akutmottagningarna präglas nämligen av toppar och dalar med stor variation i hur många som 

söker sig dit. ”Man skulle behöva anpassa bemanningen mer utifrån de här topparna, för nu 

har man en jämn bemanning oavsett”, föreslog en respondent. Ett annat förslag var att 

primärvårdens öppettider borde öka mer. 
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6. Analys 

I detta kapitel görs en analys av den empiri vi samlat in. Utifrån analysverktyget vi beskrev i 

vår teoretiska referensram analyseras i detta avsnitt det som framkommit av våra intervjuer 

för att se huruvida det stämmer överrens med traditionella nationalekonomiska teorier och 

med de sociologiska teorierna. Vi har delat in de båda teorierna i två underrubriker med syn 

på marknad och syn på kund/brukare. 

6.1. Syn på marknad 

6.1.1. Nationalekonomiska perspektivet 

Som framkom i vårt teoriavsnitt anses det inom traditionell nationalekonomisk teori att 

marknader bör få vara så självständiga som möjligt. Kanslierna är inte särskilt inblandade i 

hur utförarna arbetar vilket stämmer väl överrens med det nationalekonomiska perspektivet. 

Visserligen får utförarna mål att arbeta efter från utomstående part vilket inte stämmer 

överrens med hur traditionella nationalekonomiska marknader fungerar men de får en stor 

frihet i hur de arbetar för att uppfylla målen i enlighet med det nationalekonomiska 

perspektivet. 

I resultatet framkom det att kansliernas roll efter upphandling mestadels består i uppföljning 

och förberedelse inför nästa beställning. En tolkning som går att göra utifrån det är att de har 

inställningen att marknaden ska sköta sig själv till stor grad i enlighet med 

nationalekonomiskt perspektiv där kanslierna och nämnderna mest kontrollerar hur saker och 

ting har gått efter att en upphandling ägt rum. 

Förespråkarna av ökad konkurrens menar att det kommer mana fram ökad effektivitet och 

kvalitet. Alla våra respondenter har också nämnt som en positiv aspekt av den nya 

formeringen av vårdmarknaden att vårdcentralerna får större incitament att erbjuda god 

kvalité för att inte tappa kunder. Här kan man tydligt se att de inspireras av traditionella 

nationalekonomiska teorier. 

I vårt resultat har det framkommit att vårdutförarna har huvudansvaret i att sprida ut 

information om vården och att de har gjort det mycket genom ren marknadsföring. Detta visar 

att beställarna agerar mycket efter nationalekonomiska idéer om att marknadsaktörerna själva 

ska sköta informationsspridning. Dock framkom det i resultatet att beställarna även hjälper till 

en del med informationsspridning. 

Som nämnts i teorin kan en kvasimarknad aldrig bli en perfekt marknad sett från ett 

nationalekonomiskt perspektiv eftersom betalningen i huvudsak kommer från en utomstående 

part (Västra Götalandsregionen). För att stimulera utförarna att arbeta bra och till exempel 

förkorta väntetiderna belönas detta ekonomiskt från en utomstående part, i en perfekt 

nationalekonomisk marknad hade inte det behövts utan konkurrensen hade stimulerat fram det 

automatiskt. 

På en konkurrensmarkand som nationalekonomiska teoretiker förespråkar är tanken att ett 

stort utbud och därmed tillgänglighet ska uppstå av sig själv med hjälp av mekanismer som 

utbud och efterfrågan. Något som visar att vårdmarknaden inte fungerar som en 

konkurrensmarknad är att utbudet av vårdenheter brister på landsbygden och behöver 

stimuleras av politiker. Det visar att nationalekonomiska teorier om utbud ska uppstå mycket 

av sig själv och uppfylla efterfrågan inte alltid levs upp till. 
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Något annat som visar att vårdmarknaden inte fungerar optimalt är att öppettiderna för 

jourcentraler har minskat i Göteborg och Borås. Det finns inte längre någon sådan i Göteborg 

som har nattöppet, vilket fanns innan vårdvalet. I en perfekt fungerande konkurrensmarknad 

skulle tillgängligheten till dessa öka automatiskt då mekanismerna bakom utbud och 

efterfrågan skulle få fram det. Perversa effekter har alltså uppstått för en stor motivering till 

att ha ett kvasimarknadssystem är att det antas öka tillgängligheten utifrån nationalekonomisk 

teori men tillgängligheten till jourmottagningar har alltså minskat i Göteborg och Borås. 

6.1.2. Sociologiska perspektivet 

Det går att identifiera två olika mönster i åsikterna hos våra respondenter angående hur stor 

inblandning de och politikerna ska ha över utförarna. Ett mönster var en inställning att de inte 

borde blanda sig i utförarnas arbete. Ett annat mönster var en inställning att 

utförarorganisationerna borde få högre krav på sig och att politikerna skulle ha en större 

inblandning i vårdmarknaden. 

Inom sociologisk teoriinriktning anses det att marknaden bör skötas genom ett aktivt 

engagemang från utomstående part. Eftersom marknaden får direktiv utifrån från 

marknadsskaparen, det vill säga beställarkanslierna och nämnderna, om vad som ska göras så 

innebär det ett antagande om att marknaden inte helt sköter sig själv. Enligt sociologisk teori 

bör marknaden styras utifrån och det görs Västra Götalands vårdmarknad därmed delvis. 

Det framkom i resultatet att vårdenheter inte etableras lika ofta i glesbygden som i områden 

där det är lönsamt att bedriva vård. En lösning på detta problem som tagits upp är att skapa 

ekonomiska incitament för att göra det mer lönsamt för vårdgivare att etablera sig i dessa 

områden. Även om man använder sig av ekonomiska incitament kan det ses som en lösning 

som främst är sociologisk eftersom de blandar sig in i marknaden enligt sociologisk teori. 

Systemet med kommunala sjuksköterskor som gör hembesök som vi nämnde innan som de 

har börjat etablera i Uddevallaområdet skulle kunna ses som ett ingripande från den 

utomstående marknadsskaparen. Detta överensstämmer alltså mycket med sociologiska 

teorier men samtidigt sker det med ekonomiska upphandlingar. 

Att hälso- och sjukvårdsnämnderna arbetar med folkhälsoinsatser och att Västra 

Götalandsregionen arbetar med att informera om egenvård är inte en direkt inblandning i 

vårdmarknaden men det är en hjälp i enlighet med sociologisk teori. Folkhälsoinsatser och 

information om egenvård är alltså inte något som uppstår i tillräckligt stor utsträckning från 

vårdmarknaden själv utan detta måste ske mycket från en utomstående part. Det ligger ju inte 

heller nödvändigtvis i vårdcentralernas intresse att befolkningen har god hälsa för då tappar 

de kunder och får därmed sämre ekonomi. De har alltså inga ekonomiska incitament till att 

förbättra folkhälsan på lång sikt med åtgärder som egenvård och dylikt. Enligt sociologisk 

teori kan det dock finnas andra incitament än ekonomiska som status och professionalism. 

Speciellt sjukvården präglas av en mycket stark professionalism och personalens starka 

ställning kan förhoppningsvis bidra till att oetiskt beteende motarbetas. 

Det framkom i resultatet att beställarna ibland för diskussioner med utförarna i enlighet med 

sociologisk teori för att påverka dem att göra vissa saker för att vårdmarknaden ska flyta på 

bättre. Om akutmottagningarna till exempel plötsligt får extra stor inströmning av patienter 

kan de föra en dialog med vårdcentralerna för att se vad de kan göra på sin nivå för att lösa 

problem. Ett annat exempel som överensstämmer med sociologiska teorier är att beställarna 

ibland vill uppmana vårdcentralerna att erbjuda KBT för att på lång sikt bidra till en bättre 

hälsa hos befolkningen vilket skulle göra att färre behövde söka vård.  
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Även om huvudansvaret för att sprida information om vården till allmänheten tillhör 

utförarorganisationerna framkom det i vårt resultat att beställarna i Göteborg också arbetar en 

hel del med informationsspridning. Det sistnämnda överensstämmer med de sociologiska 

marknadsteoretikernas idéer om ett aktivt engagemang i marknaden från utomstående part. 

6.2. Syn på kund/brukare 

6.2.1. Nationalekonomiska perspektivet 

Inom den traditionella nationalekonomiska teoriinriktningen används som beskrevs i teorin en 

modell kallad ”the economic man” eller ”homo economicus”. I den modellen ses människor 

som ekonomiskt nyttomaximerande, rationella och därför måna om att tillskaffa sig 

nödvändig information. Västra Götalandsregionen försöker styra patienterna att söka sig mer 

till primärvården istället för akutmottagningen genom att göra det billigare att söka sig till 

listad vårdcentral. Det är alltså ett ekonomiskt incitament och bygger således på ett antagande 

om brukarna som rationella och ekonomiskt nyttomaximerande i enlighet med modellen av 

”the economic man”. Dock verkar detta inte ha gett avsedda effekter eftersom söktrycket har 

fortsatt öka till akutmottagningarna. Således verkar inte ekonomiska incitament vara särskilt 

effektivt att använda för att styra patientflödet. 

I resultatet framkom det att jourmottagningar ofta är ett bättre alternativ än akutmottagningar 

även för den enskilde sökande. Är prioriteringsgraden låg på patienten lär jourmottagningarna 

kunna ge vård inom kortare tid och läkarna som arbetar på jourmottagningarna har ofta större 

erfarenhet än de på akutmottagningarna. Trots detta väljer många ändå att söka sig till 

akutmottagningar med relativt lindriga symptom. Det framkom också i resultatet att många 

inte heller bryr sig om att byta vårdcentral även om möjlighet till det finns utan går till samma 

av gammal vana. Att brukarna inte till fullo utnyttjar möjligheterna att kunna gå till 

jourmottagning eller byta vårdcentral för att få den mest optimala vården visar att de inte 

alltid är så rationella som ”the economic man” förutsätter. 

Enligt ”the economic man” antas det också att människor aktivt kommer söka information. 

Vårt resultat har dock visat att bristande information bland brukarna är ett stort problem på 

vårdmarknaden och att det inte alltid finns ett så stort intresse hos allmänheten att söka 

information om valmöjligheterna inom vården. Ofta saknar de kunskap om olika vårdenheter 

och valmöjligheter vilket även missgynnar dem själva eftersom de då inte kan göra det 

billigast och effektivast för sig. Här har alltså inte heller den nationalekonomiska idén om den 

välinformerade ”economic man” blivit uppfylld. 

6.2.2. Sociologiska perspektivet 

Något som togs upp mycket är att människor ofta går till akutmottagningar av gammal vana. I 

Borås framhölls det finnas en kultur av att gå till akuten och i Göteborg framhölls det finnas 

en kultur att söka sig centralt för vård oavsett var i Göteborg man bor. En åsikt som framkom 

i vårt resultat är att det i dagens tidsanda ligger en stor önskan hos människor om att få vård 

snabbt. Detta skulle kunna kopplas till att den omgivande sociala kontexten har stort 

inflytande på hur människor agerar enligt sociologiska teorier och ekonomiska incitament har 

inte lyckats överväga dem. Alltså verkar de sociologiska teoretikerna ha fått rätt i att det finns 

fler aspekter än det ekonomiska som motiverar handlande hos individer och dessa andra 

aspekter verkar ha ett övertag här. 
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6.3. Samlad bild 

Ovan visas att nationalekonomiska idéer om hur en välfungerande marknad ska fungera ofta 

inte har uppfyllts på vårdmarknaden vilket gör att den stämmer mer överrens med 

sociologiska idéer om hur marknader fungerar. Som vi tog upp i teorin kan inte 

kvasimarknaden fungera helt utifrån renodlat nationalekonomiskt perspektiv. Bland annat 

eftersom aktörernas inkomster inte kommer från kunderna kan alla kriterier för en 

konkurrensmarknad aldrig uppnås på kvasimarknaden. Därför måste man applicera 

sociologiska marknadsteorier på kvasimarknader. Vi har fått fram i vårt resultat att det till viss 

del görs, medvetet eller omedvetet, men ofta ligger traditionella nationalekonomiska teorier 

som grund för systemet och tankesättet om hur det antas fungera vilket kan ses som märkligt 

eftersom den teorinriktningen är svår att applicera på kvasimarknaden. 

De försöker i nuläget styra brukarnas beteende mycket med ekonomiska medel genom att 

göra det billigare att gå till listad vårdcentral än till akutmottagningar. Det verkar dock inte ha 

fått så stor effekt. Förutom att det är en utomstående inblandning i marknaden så agerar de här 

mycket enligt nationalekonomisk teori om ”the economic man”. Det verkar alltså som att de 

sociologiska teorierna har fått mer rätt här. Traditioner och kultur i vart man vänder sig för 

vård har större betydelse än ekonomiska incitament och alltså tycks vårdmarknaden styras 

mycket utifrån felaktiga antaganden. 

Enligt nationalekonomins modell av ”the economic man” antas människor se till att skaffa sig 

tillräckligt mycket information för att kunna göra rationella val. Det verkar vara ett felaktigt 

antagande eftersom bristande kunskap om vilken vårdenhet som kan vara lämplig att vända 

sig till är ett stort problem. I vårt resultat har det förvisso framkommit att beställarna bidrar 

till att dela ut information vilket de bör göra enligt sociologisk teori. Dock kvarstår ju 

problemet med bristande kunskap och det verkar vara mycket svårt att lösa. 

Marknadsskaparen inom Västra Götalands vårdmarknad bestämmer vad som ska göras medan 

utföraren bestämmer hur de väljer att genomföra det. Marknadsskaparens roll handlar sedan 

mycket om uppföljning, detta innebär att marknaden till stor del tillåts sköta sig självständigt i 

enlighet med nationalekonomisk teori. Dock är traditionella nationalekonomiska teorier svåra 

att applicera på en kvasimarknad eftersom det måste finnas med en utomstående att styra i 

enlighet med sociologisk teori då en traditionell konkurrensmarknad aldrig kan uppstå på en 

kvasimarknad. Det innebär alltså att styrningen ibland sker utifrån teorier som inte fungerar i 

verkligheten på kvasimarknaden där det borde bli mer fokus på de sociologiska 

teoriinriktningarna. 

I och med att marknaden tillåts sköta sig själv till stor del enligt nationalekonomiskt tänk har 

ansvaret för att avlasta akutmottagningarna därmed till stor del lagts på utförarna. Detta 

verkar dock inte gett önskvärda effekter på akutmottagningarnas väntetider vilket således 

innebär att det är något som brister i förespråkarnas idéer om kvasimarknader. Att 

väntetiderna på akutmottagningarna är långa kan därmed ses som ett problem av att fel teorier 

appliceras på vårdmarknaden med för mycket fokus på nationalekonomiska teorier med att 

marknaden sköter sig själv snarare än på sociologiska teorier med att marknadsskaparna får 

ett inflytande över marknaden. Vi anser att ännu mer inblandning i vårdmarknaden enligt 

sociologiska marknadsidéer hade varit lämpligt. 
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7. Diskussion 

I vårt resultat har det framförts att problem på vissa vårdenheter överför problem till andra 

och att om akutmottagningarna får ökad inströmning kan det bero på brister inom 

primärvården. Almqvists (2006) och Kastbergs (2005) studier indikerar på att när 

kvasimarknader inte får avsedda effekter kan det både bero på bristfälliga teorier och 

bristfällig implementering. De fria vårdvalen bygger som tidigare framkommit på 

nationalekonomiska teorier (Berlin & Kastberg 2011, s. 129). Som vi tog upp i analysen 

verkar det dock som att vårdmarknaden till stor del bygger på bristfälliga antaganden och att 

teorierna därför är bristfälliga där. De fria vårdvalen tycks således till stor del ha brister i 

teorierna som därmed lett till att valfriheten inte har fått avsedda effekter på 

akutmottagningarnas väntetider. 

Winblad, Vrangbæk och Östergren (2010) framförde att det finns svårigheter med att 

informera klienter om vården och att det finns i oklarheter i vilka som har ansvaret att göra 

det. Willems och Van Dooren (2011) hävdar att de privata aktörernas information till 

allmänheten ofta är för krånglig. Vårt resultat visar att patienter som söker sig till 

akutmottagningar ofta har bristande kunskap om vården. Vilka som ska ansvara för 

informationsutdelningen om vården har vi fått olika synpunkter på från våra respondenter 

vilket tyder på att det kan finnas en oklarhet. Denna oklarhet tyder på bristande 

implementering. I en perfekt fungerande marknad enligt nationalekonomisk teori ska dock 

informationsutdelningen skötas oproblematiskt av sig själv på marknaden eftersom de utgår 

från ”the economic man” som antas se till att informera sig. Det har inte uppstått på 

vårdmarknaden och skulle kunna ses som teorifel hos de som har mycket stort förtroende för 

kvasimarknaden. 

Ivarsson Westerberg (2011) menar att professionernas starka ställning inom den offentliga 

sektorn gör implementeringar svårgenomförda. Le Grand (1991) menar att kvasimarknader 

därför inte alltid får avsedda effekter. I vårt resultat har professionernas starka ställning 

framkommit vilket styrker bilden Ivarsson Westerberg och Le Grand presenterar. 

Willems och Van Dooren (2011) har framhävt att kvasimarknadsteorier inte alltid får avsedda 

effekter eftersom politikerna har för få kontrollmekanismer. Resultatet vi fått fram indikerar 

också på att detta skulle kunna ses som en rimlig förklaring eftersom det bland våra 

respondenter uttrycktes önskemål om att ha mer kontrollmekanismer över utförarna för att 

förhindra felaktigt och oetiskt beteende. 

I Kastbergs (2005) tre fallstudier om kvasimarknader var det för skolverksamheten som det 

fungerade bäst och det var bara för skolverksamhet det uppstod full konkurrens. I fallen med 

kundval inom äldre- och mödravård blev resultatet inte lika bra (Ibid.). Vår undersökning som 

gjorts inom sjukvården har också visat på bristande konkurrens. 

Salas (2013) menar att det ofta inte uppstår tillräckligt stor konkurrens på kvasimarknaden för 

att den ska fungera optimalt. Vårt resultat styrker den bilden, våra respondenter har framfört 

att utbudet för att få konkurrens ofta inte uppnås på landsbygden. Nästan alla 

akutmottagningar är fortfarande offentliga och därför har inte någon nämnvärd konkurrens 

uppstått för dem.  Något som gör det svårt att få vårdmarknaden till en flexibel 

konkurrensmarknad är att det finns ett väldigt begränsat antal läkare och sjuksköterskor. Att 

starta en helt ny verksamhet är alltså inte det lättaste. Enligt Le Grand (1991) anser 

kvasimarknadförespråkare att det ska leda till konkurrens och den föreställningen har alltså 

visat sig vara bristfällig. 
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Riksrevisionen (2014, s. 103) menar att socioekonomiskt utsatta områden och områden med 

stort vårdbehov har missgynnats av vårdvalsreformen. Le Grand (1991) framförde att en risk 

med kvasimarknader är att aktörerna agerar selektivt och försöker locka till sig klienter som 

inte är så resurskrävande för att maximera sin egen vinst. Vårt resultat styrker att det kan vara 

en förklaring till den ökade inströmningen till akutmottagningarna. Våra respondenter har 

påpekat att kroniskt sjuka och äldre inte har omhändertagits ordentligt. De har också framfört 

att det främst är dessa grupper som har många besök på akutmottagningar för åkommor som 

hade kunnat behandlas inom primärvården. Även Högskolan i Kristianstad (2014) har visat på 

detta problem. 

Enligt Le Grand (1991) anser förespråkarna av kvasimarknader att de kommer bidra till ett 

ökat utbud och ökad tillgänglighet. För vårdcentralerna har detta uppfyllts i vissa områden 

men så verkar dock inte fallet ha blivit när det gäller jourmottagningar i Göteborg och Borås. 

Det finns inte längre någon nattöppen jourmottagning i Göteborg och jourmottagningen i 

Gamlestaden har fått kortare öppettider, även jourmottagningen i Borås har fått kortare 

öppettider. När det gäller jourmottagningarna i Göteborg och Borås har fallet alltså blivit 

totalt motsatt kvasimarknadsförespråkarnas teorier. I Uddevallas kanslis ansvarsområde 

(norra Bohuslän och Dalsland) har tillgängligheten för jourmottagningarna däremot varken 

ökat eller minskat enligt det som framkom i vår empiri. 

Almqvists (2006, s. 50-52) studier visade på att en risk med kvasimarknader är att de leder till 

för mycket fokus på ekonomi snarare än på kvalitet. Detta är en risk som även framkommit i 

vårt resultat. Riksrevisionens (2014, s. 103) rapport som visar att vårdenheter oftare etableras 

i områden där det är lönsamt snarare än där det finns ett behov tyder på att det är en risk som 

till viss del har inträffat. 

March (1996 se Almqvist 2006, s. 114) menar att avsikter med kvasimarknadsåtgärder ibland 

enbart är att skapa legitimitetsskapande symboler. Eftersom utbudet av vårdenheter ofta blir 

bristande på landsbygden och i socioekonomiskt utsatta områden blir begreppet fria vårdval 

för människorna som bor i de områdena bara en symbol som inte uppfylls i verkligheten. 

Även när det finns ett utbud som möjliggör valfrihet har det framkommit i vårt resultat att 

kunskapen om detta är mycket bristande och att få utnyttjar sin valfrihet vilket också gör att 

det fria vårdvalet i praktiken blir mer som en symbol. 

Tabrizi, Wilson & O’Rourke (2009) anser att den ökade konkurrensen kan skapa incitament åt 

utförarna att minska kostnaderna och att öka effektiviteten och servicen för att därigenom 

kunna locka till sig brukare som genom sin valfrihet kan välja bort utförare. I vårt resultat har 

det dock framkommit att konkurrensen ofta är mycket bristfällig och även i områden där den 

inte är det är det få som utnyttjar sin valfrihet. 

Almqvist (2006, s. 41) menar att även om inte konkurrens föreligger så kan risken för dess 

uppkomst räcka för att stimulera marknadsaktörerna till att effektivisera sin verksamhet. Det 

verkar dock tveksamt om detta har räckt i Västra Götalands vårdmarknad med tanke på att 

primärvården inte verkar ha lyckats avlasta patienter på akutmottagningarna eftersom 

akutmottagningarnas väntetider har ökat.   

Brekkes, Sicilianis och Straumes (2008) samt Dawsons, Gravelles, Jacobs, Martins och 

Smiths (2007)  studier visade att valfrihet för sjukhuspatienter i vissa fall kunde innebära små 

skillnader på väntetiderna. De svenska akutmottagningarnas väntetider har dock ökat efter 

vårdvalsreformen. I vårt resultat har det framkommit att valfriheten på vårdmarknaden i 

Västra Götaland är bristfällig och att det i praktiken inte alltid förekommer någon valfrihet. 
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Marions (2011) menade att yngre personer har pekats upp som en grupp som ofta söker sig till 

akutmottagningar med symptom som hade kunnat behandlas inom primärvården. Några av 

våra respondenter har också framfört denna förklaring medan det också har framhållits att de 

som söker till akutmottagningarna med lindriga symptom ofta är äldre och kroniskt sjuka. En 

av våra respondenter problematiserade uppfattningen om att just yngre skulle söka sig mer till 

akutmottagningarna än andra och hävdade att de i Uddevallas ansvarsområde genom en 

undersökning kunde konstatera att det hos dem inte alls stämde. Att yngre vänder sig till 

akutmottagningar för att de förväntar sig snabb vård verkar vara en grov förenkling av läget. 

Att det snarare handlar om äldre och kroniskt sjuka verkar det finnas en större grund för. 

Dessa grupper tillhör de med stort vårdbehov som enligt Riksrevisionen (2014, s. 103-104) 

verkar ha missgynnats efter vårdvalsreformen. 
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8. Slutsatser 

En tanke med fria vårdval är att konkurrensen som är tänkt att uppstå till följd av den ska 

frammana ökad kvalitet och effektivitet. En effektiv primärvård borde i större grad kunna 

avlasta akutmottagningarna. Dock uppstår ofta inte ett tillräckligt utbud för att konkurrens ska 

föreligga och även när det finns ett större utbud är det få medborgare som utnyttjar sina 

valmöjligheter vilket gör att konkurrensen briser även då. Alltså uppfylls inte 

konkurrensmekanismen, på vårdmarknaden i Västra Götaland, som är tänkt att vara 

drivkraften till ökad effektivitet och kvalitet.   

Vårt resultat tyder på att det kan finnas en koppling mellan ett missgynnande av personer med 

stort vårdbehov inom primärvården och den ökade inströmningen till akutmottagningarna. 

Våra respondenter har framhävt äldre och kroniskt sjuka som grupper som ofta söker sig till 

akutmottagningar när de egentligen hade kunnat omhändertas av primärvården och vi anser 

att det styrker den kopplingen. 

Orsaker till det stora söktrycket till akutmottagningar som framhävts i vårt resultat är 

bristande information om vården, en föreställning om att sjukhusen ger bättre vård än 

primärvården och att det finns en kultur hos människor att söka sig till akutmottagningar. För 

att lösa detta problem använder beställarna i Västra Götaland vissa fall metoder som stämmer 

överrens med de sociologiska marknadsteorierna om inblandning från utomstående part. 

Ibland har beställarna diskussioner med utförarna och ibland bidrar de med 

informationsspridning. Men till stor del sköts vårdmarknaden självständigt av utförarna vilket 

stämmer överrens med nationalekonomiska teorier om hur marknader bör fungera. 

Medvetet eller omedvetet så arbetar de i beställningen i Västra Götaland alltså ändå till viss 

del efter vad som föreslås i sociologiska teorier. Dock använder de sig i sina försök att styra 

brukarna till lämplig vårdenhet till stor del av ekonomiska incitament i form av att det är 

billigare att söka till listad vårdcentral än till akutmottagningar. Detta verkar inte ha gett några 

synbara effekter på väntetiderna. Att styra brukarna med ekonomiska incitament borde 

fungera ifall de överensstämde med nationalekonomernas modell av ”the economic man” men 

det som framkommit i vårt resultat tyder på att modellen av ”the economic man” sällan 

överensstämmer på brukarna inom vårdmarknaden i Västra Götaland. I resultatet visas att 

brukarna ofta saknar information om olika vårdenheter, inte verkar lägga stor vikt vid 

ekonomi och att de inte alltid agerar rationellt. Detta är ett tecken på att mycket av de 

nationalekonomiska teorierna är orimliga på kvasimarknader. 

Vår analys indikerar att man inte lyckas minska akutmottagningarnas väntetider till följd av 

att man ofta angriper problemen på fel sätt utifrån teorier som inte verkar rimliga att leva upp 

till på kvasimarknader. En kvasimarknad kan nämligen aldrig uppfylla alla kriterier för att bli 

en ren konkurrensmarknad. Därför finns andra förutsättningar där. Trots detta tycks 

vårdmarknaden i relativt stor grad styras efter nationalekonomiskt tänk. Av det vi fått fram av 

vår analys visas dock att traditionella nationalekonomiska teorier är orimliga på Västra 

Götalands vårdmarknad. Vi anser därför att man bör ta större hänsyn till sociologiska teorier 

om marknader vid skapandet och upprätthållandet av vårdmarknaden. 

 



 

- 31 - 
 

9. Rekommendationer 

Incitamenten för att få en fungerande vårdmarknad bör inte vara enbart ekonomiska. För att få 

brukarna att gå till rätt vårdnivå är det snarare information och kulturförändringar som krävs. 

Diskussionen med utförarna på operativ nivå (läkarna och sjuksköterskorna) bör föras med 

inriktningen att erbjuda så bra vård som möjligt till så många som möjligt snarare än att få en 

bra ekonomi på enheten. Även om de parter som är utanför utförarorganisationen har ett 

relativt stort inflytande på utförarorganisationen tycker vi alltså att det vore bra om de fick ett 

ännu större inflytande på att styra patienter till rätt vårdnivå. Dock tycker vi också som flera 

av våra respondenter påpekat att det är viktigt att inte lägga sig i för mycket i det dagliga 

arbetet på operativ nivå men däremot i arbetet med marknadsskapande och 

informationsspridning. 

Vår åsikt är att det är olyckligt att det inte längre finns någon nattöppen jourmottagning i 

Göteborg även om Sahlgrenskas akutmottagning har fått ökade resurser för att ta emot 

nattbesök som tidigare kunde ha gjorts på accessmottagningen. Visserligen är det inte så 

många som söker sig till akutmottagningarna på natten och en åsikt som framkommit i vårt 

resultat är att det även finns en tendens bland människor att gå till akutmottagningen även om 

det finns en tillgänglig jourcentral i nära anslutning till den. Vi tror dock att om det fanns en 

nattöppen jourmottagning så hade man kunnat göra det tydligare vad som kanske inte är så 

lämpligt att vända sig till akutmottagningarna för. Våra respondenter har framhävt att det i 

Göteborg finns en kultur av att folk söker sig till akuten. Kulturer uppstår inte i tomma intet 

utan i dialog mellan människor, folk som besökt akuten på natten med relativt lindriga besvär 

kanske pratar med andra om vad de gick till akuten med men inte att det var på natten. Då 

riskeras det att ett intryck skapas av att akutmottagningen kan vara lämpligast att söka sig till 

även vid fall där det egentligen inte är så. I Borås tog våra respondenter på kansliet upp att 

flytten av deras jourmottagning från sjukhuset och dess minskade öppettider är en stor 

anledning till akutmottagningens ökade inströmning av patienter. Detta visar att 

jourmottagningar i anslutning till sjukhusen kan fungera som en viktig avlastning för 

akutmottagningarna så att inte alla söker sig dit. 

Inströmningen till akutmottagningar präglas som nämndes i resultatet av toppar och dalar. 

Ibland hänvisas patienter som uppenbarligen kommit fel till rätt vårdnivå men ibland ges de 

vård på akuten ändå. Vår tolkning är att det är mycket när det är ett lågt söktryck till 

akutmottagningarna som man väljer att göra det eftersom man då har sjukvårdspersonal till 

hands. Våra respondenter har påpekat att med vårdvalet har patienterna möjlighet att söka sig 

vart de vill. Vi tycker att man borde begränsa den friheten och aldrig behandla de som 

uppenbarligen inte platsar på akutmottagningen utan alltid hänvisa dem lämpligare vårdnivå. 

Det tar givetvis ett tag det också men vi tror att det är mycket viktigt för att ge en pedagogisk 

effekt och sända ut rätt signaler till allmänheten om att man inte vänder sig till 

akutmottagningen för lindriga besvär. 
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10. Förslag till framtida forskning 

Vår empiri har vi inhämtat från relativt få personer och för att få ett mer utförligt perspektiv 

bör fler personer intervjuas. För en mer utförlig helhetsbild vore det även lämpligt att 

intervjua personer i andra delar av landet och i andra länder med liknande system. Vi har 

begränsat våra intervjuer till personer i beställningen, för att få en mer utförlig helhetsbild 

borde man även intervjua utförarna. Lämpligt att undersöka då kan vara hur läget ser ut på 

akutmottagningarna, hur många det är som söker sig dit felaktigt, deras syn på orsaker till 

problemet och hur det skulle kunna åtgärdas. 

Något annat som hade varit intressant att undersöka är hur stor kunskap om de olika 

vårdenheterna det finns bland allmänheten. Det hade kunnat undersökas med 

enkätundersökningar till ett stort antal människor. Det hade också varit intressant att 

undersöka hur stor betydelse ekonomi har för dem vid val av vårdenhet att vända sig till. 

Även på utförarsidan hade det varit intressant att undersöka hur mycket de styrs av ekonomi. 

Då hade man också kunnat undersöka om de tror att andra typer av incitament skulle kunna få 

goda effekter. 

I vårt resultat har det framkommit att ett problem för akutmottagningarna är personer som 

söker sig dit ofta för besvär som egentligen inte är akuta som hade kunnat behandlas inom 

primärvården. Som förslag till framtida forskning hade det varit lämpligt att intervjua dem om 

varför de väljer att vända sig till akutmottagningarna. 
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