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Sammanfattning 

Uppsatsen fokuserar på Lagen om valfrihetssystem utifrån ett demokratiskt perspektiv, där 

”den lilla demokratin” utgör studieobjektet. Specifikt studeras brukares behov av information 

om valmöjligheter på internet, vilket är ett vanligt sökmedel för information, som sedan 

behövs för val i vardagen. Dessutom undersöks implementeringsprocessen från politiskt- och 

tjänstemanna håll. Resultatet pekar på att landstinget styrs genom en hierarkisk ordning 

utifrån LOV, där politiker styr genom mål och tjänstemän producerar resultat med stor 

handlingsfrihet. Den demokratiska styrningen visade på balans, då brukarinflytande var 

bristande, men uppvägdes av stark politisk styrning. Undersökningsresultatet om information, 

visade på att information fanns, men inte alltid var lättillgänglig, då den främst presenteras på 

externa internetsidor. Slutsatser visade på att ett ökat brukarinflytande bör införas, för att 

balansera den stora handlingsfrihet som tjänstemännen har i sitt arbete och kan vara ett steg 

mot ökad demokratisk utveckling. Förhoppningen är att uppsatsen kan bidra med ett 

demokratiskt perspektiv på inflytande. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 
 

1 Inledning ............................................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte .............................................................................................................................................. 2 

1.2 Frågeställning ................................................................................................................................ 3 

1.3 Definition av begrepp .................................................................................................................... 3 

1.3.1 Brukare ................................................................................................................................... 3 

1.3.2 Jämlikhet ................................................................................................................................ 4 

1.3.3 Valfrihet .................................................................................................................................. 4 

2 Teori och tidigare forskning ................................................................................................................. 5 

2.1 Demokratiteori............................................................................................................................... 5 

2.2 Teorier och forskning om information .......................................................................................... 7 

2.3 Teorier och forskning om styrning ................................................................................................ 8 

3 Metod och materialinsamling ............................................................................................................. 10 

3.1 Kvantitativ innehållsanalys ......................................................................................................... 10 

3.2 Kvalitativ intervju- och textanalys .............................................................................................. 12 

3.3 Avgränsning ................................................................................................................................ 14 

3.4 Material ....................................................................................................................................... 15 

4 Undersökning och resultatanalys ........................................................................................................ 16 

4.1 Resultatundersökning av familjeläkarmottagningar i Västmanlands läns landsting ................... 16 

4.1.1 Information om valmöjligheter ............................................................................................. 18 

4.1.2 Information om vårdutbud .................................................................................................... 18 

4.1.3 Information om vårdalternativ .............................................................................................. 18 

4.1.4 Information om väntetider .................................................................................................... 19 

4.1.5 Information om patientnöjdhet ............................................................................................. 20 

4.1.6 Information om tillgänglighet ............................................................................................... 20 

4.2 Information på landstingets vårdvalssida .................................................................................... 21 

4.3 Resultatsammanfattning och analys ............................................................................................ 21 

4.4 Intervjuresultat............................................................................................................................. 23 

4.4.1 Landstingets styrningsroll .................................................................................................... 23 

4.4.2 Brukarinflytande ................................................................................................................... 25 

4.5 Analys av intervjuresultat ............................................................................................................ 26 

4.6 Politikers styrningsroll ................................................................................................................ 28 

4.7 Analys av enkätundersökning...................................................................................................... 30 



 
 

5 Slutsatser och avslutande diskussion .................................................................................................. 31 

5.1 Slutsatser om informationstillgänglighet ..................................................................................... 31 

5.1.1 Informationen kan bli mer lättillgänglig ............................................................................... 35 

5.2 Slutsatser om styrning ................................................................................................................. 36 

5.3 Har LOV implementerats korrekt? .............................................................................................. 39 

5.4 Avslutande diskussion ................................................................................................................. 40 

6 Referenser ........................................................................................................................................... 43 

7 Bilaga ................................................................................................................................................. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1 Inledning 

 

”Information om vård får underkänt”, lyder rubriken på en artikel skriven av Mikael 

Bondesson, som publicerats på Dagens Nyheters internetsida 2011-10-10 och Mikael 

Bondesson skriver om en rapport genomförd av docent Ulrika Winblad och 

forskningsassistent Caroline Andersson, från institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

vid Uppsala universitet. I artikeln menar Caroline Andersson att landstingen brister i att 

förmedla information om kvalitet som kan utgöra jämförelsepunkter för patienter. Ulrika 

Winblad menar att information bör samlas på samma ställe, i syfte att underlätta för patienter. 

Winblad och Andersson hävdar att valfrihetsreformer kräver att information finns tillgänglig 

för patienter, för att de skall kunna göra ett välinformerat val. 

     Information kring vårdvalet verkar visa på brister enligt tidigare forskning som nämnts 

ovan och visar på ett existerande samhälleligt problem, vilket gör informationstillgänglighet 

till en intressant fråga att studera utifrån ett demokratiperspektiv. Det blir därför ett 

statsvetenskapligt intressant problem, då demokratisk påverkan genom valfrihet utgör en 

grundstomme i den demokratiska processen, eftersom ett val kräver att medborgare har 

tillgång till information. Det gäller både information om möjlighet till valfrihet och 

information om alternativ; likt ett riksdags-, kommunal- och landstingsval, där medborgare 

behöver information om vad de skall rösta på, för att kunna göra ett rationellt val. Problemet 

som uppsatsen ämnar studera är därför om informationen till brukare är bristande, vad gäller 

information om vårdval förmedlad av landstinget Västmanland. 

     Den inomvetenskapliga anknytningen till statsvetenskaplig forskning, blir att studera om 

brukare genom att påverka på lokal nivå i ”den lilla demokratin”, kan påverka utformningen 

av offentlig verksamhet, i det här fallet landstingets primärvård i Västmanland. En 

förutsättning för att brukare skall kunna utöva inflytande på verksamheter på lokal nivå, är att 

de tillåts att uttrycka åsikter och har tillräckligt med information till förfogande för att kunna 

välja mottagning. Dessutom kommer landstingets styrning av informationen att studeras, för 

att undersöka hur landstinget i Västmanland har implementerat Lagen om valfrihetssystem 

(LOV).  

     I Lagen om valfrihetssystems första kapitel paragraf ett, står det att lagen innebär att ett 

valfrihetssystem skapas, där brukare får makten att välja var de vill vara listade (SFS: 

2008:962). Då brukare får makten att själva välja vilken mottagning de vill vara listade på, är 
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det relevant att studera hur lagen har implementerats från politiskt- och tjänstemanna håll, 

eftersom information om alternativ är en nödvändighet för att ett val skall kunna genomföras. 

Förhoppningen är att uppsatsen skall bidra med mer kunskap om hur information om 

valmöjligheter når brukare på lokal nivå, för att belysa huruvida ett demokratiskt rättvist val 

är möjligt för brukare.        

      

1.1 Syfte 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur informationstillgängligheten ser ut för brukare inom 

primärvården i Västmanlands läns landsting och hur styrningen och ansvarsfördelningen i 

arbetet med Lagen om valfrihetssystem ser ut i landstinget. Varför valet blev Västmanlands 

läns landsting, har med aktuell forskning att göra, då Västmanlands läns landsting utmärker 

sig procentuellt sätt när det gäller uppköp av vård. Anders Anell har i antologin: 

Konkurrensens konsekvenser, visat på att Västmanlands län efter Stockholms län, har högst 

andel uppköp av primärvård (Anell, 2011, s. 186). Det gör Västmanlands läns landsting till ett 

intressant studieobjekt för att studera informationstillgänglighet, då brukare i länet har stort 

antal utförare att välja mellan. Informationen bör därför vara tillräckligt omfattande för att 

brukare skall kunna genomföra val. Själva kvaliteten i informationen är också av intresse att 

studera, då brukare behöver lättillgänglig information som är lätt att förstå och ta till sig. Det 

är något som också nämns i Lagen om valfrihetssystems nionde kapitel paragraf ett: 

1§ Den upphandlande myndigheten ska till enskilda lämna information om 

samtliga leverantörer som myndigheten tecknat kontrakt med inom ramen för 

valfrihetssystemet. Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar, 

lättförståelig och lättillgänglig. (SFS 2008:962). 

Då LOV utifrån ovan hänvisad paragraf, uttryckligen menar att information till brukare måste 

vara lättillgänglig, lättförståelig och jämförbar, är det relevant att studera om landstinget i 

Västmanlands län erbjuder brukare sådan information. I en statlig offentlig utredning om 

LOV, står det att lagen är ett verktyg för att konkurrensutsätta verksamhet som drivs i egen 

regi och att medborgaren själv får bestämmanderätt i valet av utförare. Vidare skrivs det att 

lagen förväntas att utöka inflytande för äldre och personer med funktionsnedsättning genom 

valfrihet, så att den offentligt finansierade vården kan bli mer lyhörd för brukarens behov 

(SOU: 2008:15, s. 24).  
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     Lagen skall alltså främja brukarens inflytande på offentlig verksamhet och frågan blir då 

om brukaren har tillgång till information om valfrihet, som är tillgänglig oberoende om 

brukaren har ett funktionshinder eller inte. Om informationen inte skulle vara lättillgänglig, 

lättförståelig och jämförbar, handlar det om ett implementerings- och demokratiproblem, 

eftersom lagen skall efterföljas av landstinget och om inte informationen uppfyller kriterierna 

lättillgänglig, lättförståelig och jämförbar, blir valet inte demokratiskt, då inte alla får samma 

möjligheter att välja.  

     Styrningen av LOV i Västmanlands län från politiskt håll till tjänstemannanivå och själva 

implementeringen av lagen kommer också att studeras, i syfte att belysa hur LOV har 

implementerats från tjänstemannanivå och hur den politiska uppföljningen har sett ut. 

 

1.2 Frågeställning 

 

 Har brukare tillgång till lättförståelig, lättillgänglig och jämförbar information om 

valfrihet enligt LOV? 

 Hur ser styrning av LOV ut i Västmanlands läns landsting? 

 Kan brukare påverka landstingets verksamhet? 

 

1.3 Definition av begrepp  

 

Flertalet begrepp kommer att användas i uppsatsen som kan inneha breda definitioner; därför 

behöver begreppen brytas ned och avgränsas till uppsatsens syfte, för att minimera att 

missförstånd uppstår. De begrepp som används i uppsatsen, explicit eller implicit är: brukare, 

jämlikhet och valfrihet. 

 

1.3.1 Brukare 

 

Enligt statsvetaren Stig Montin, är det främst två begrepp som betecknar medborgare på en 

marknad, där olika alternativ finns att välja mellan: kund och brukare. För uppsatsens del 

kommer brukarbegreppet att användas, då begreppet står för en kollektiv gemenskap som 

utövar inflytande över verksamheter. Det är något som uppsatsen kommer att studera genom 
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att titta på brukares tillgång till information, som sedan kan leda till välinformerade val. 

Kundbegreppet skiljer sig från brukarbegreppet, då Montin menar att en kund är en individ 

som väljer produkter på en marknad (Montin, 1992, s. 48-49). Uppsatsen ämnar inte studera 

individers specifika val, utan snarare att uttala något om det kollektiva inflytande som brukare 

utövar, vilket brukarbegreppet är mer anpassat för.  

 

1.3.2 Jämlikhet 

 

Begreppet jämlikhet är ett brett begrepp som har många innebörder. Uppsatsens tolkning av 

jämlikhet utgår från statsvetaren Robert Dahls teoretiska definition: ”upplyst förståelse”, som 

krav på en demokratisk och jämlik process (Dahl, 2000, s. 37). Dahls begrepp ”upplyst 

förståelse”, används främst eftersom begreppet innebär att medborgare behöver tillgång till 

information om andra källor, för att bilda sig en självständig uppfattning utifrån jämlika 

förutsättningar, vilket uppsatsen ämnar belysa (Dahl, 2000, s. 37).  

     Det finns såklart flera andra möjliga tolkningar av jämlikhet, men då uppsatsen studerar 

informationstillgänglighet, är Dahls begrepp ”upplyst förståelse” för en demokratisk och 

jämlik process, enligt oss bäst lämpad för uppsatsens syfte. En annan tänkbar tolkning av 

”upplyst förståelse” har Demokratirådets rapport 1998 nämnt, genom att diskutera huruvida 

bakomliggande faktorer påverkar brukares möjligheter att ta till sig information; exempelvis 

skillnader i utbildningsnivå och etnisk bakgrund (Petersson, m. fl. 1998, ss. 112-113). I 

analysen av informationen till brukare, kommer aspekter som utbildningsnivå och etnicitet att 

betänkas som påverkbara faktorer för brukares val, men någon djupare undersökning till 

varför sådana skillnader kan finnas, kommer inte att studeras i uppsatsen. Uppsatsens analys 

av skillnader i utbildning och etnisk härkomst, gäller främst aspekten om att brukare behöver 

tillgång till lättförståelig information; som information på andra språk och lättläst svenska för 

att så många som möjligt kan förstå och applicera informationen i praktiken.   

 

1.3.3 Valfrihet 

 

Valfrihet är också ett komplext begrepp, som kan tolkas olika beroende på vad som menas. 

Då uppsatsen studerar medborgarens inflytande, genom att med hjälp av information välja 

mellan olika alternativ, kommer valfrihet att definieras utifrån två författare: Albert O. 
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Hirschman och Bo Rothstein. Ekonomen Albert O. Hirschman använder tre begrepp i sin bok: 

Exit, Voice, and Loyalty, där exit är av intresse för uppsatsen och definieras av Hirschman 

som att kunder väljer bort alternativ på en marknad vid missnöje (Hirschman, 1970, s. 4). För 

att kunder skall utnyttja sin valfrihet, krävs enligt Hirschman att de skaffar information om 

olika alternativ (Hirschman, 1970, ss. 82-83). För uppsatsens del kommer begreppet exit 

användas implicit, som förklaring till att brukare behöver information om vårdalternativ för 

att genomföra val och göra utträde, som i sin tur leder till demokratiskt inflytande.  

     Statsvetaren Bo Rothstein har ett liknande resonemang om inflytande för medborgare, som 

Hirschman har med exit. Rothstein menar att medborgare kan påverka sin vardagssituation 

genom att ”rösta med fötterna” och det betecknar en marknadsorienterad modell, där flera 

alternativ erbjuds medborgaren att välja mellan (Rothstein, 2010, s. 21).  

     LOV har öppnat upp för privatisering av offentlig verksamhet och vidgat utbudet för 

brukare när det gäller vårdalternativ. Rothsteins begrepp: ”rösta med fötterna”, är därför 

relevant för uppsatsen, då vårdsektorn i dagsläget liknar en marknadsmodell, där privata och 

offentliga vårgivare konkurrerar med varandra och att brukare sedan genom att ”rösta med 

fötterna” och genom utträde enligt Hirschmans begrepp, väljer vilken vårdgivare de föredrar. 

 

2 Teori och tidigare forskning 

 

De teorier som uppsatsen använder och beskriver, kretsar kring: demokrati, information och 

styrning. Det är värt att påpeka att flera böcker som använts är utgivna av förlaget SNS, som 

bland annat finansieras av näringslivet, men då böckerna är skrivna av några av Sveriges 

främsta statsvetare och andra forskare, anser vi att innehållet ändå borde vara av trovärdigt 

slag. 

 

2.1 Demokratiteori 

 

Statsvetarna Bo Rothstein och Paula Blomqvist skriver om olika demokratiteorier i boken: 

Välfärdsstatens nya ansikte. En av dessa teorier är teorin om ”frontlinjebyråkrati”, som 

handlar om att offentlig verksamhet bedrivs av tjänstemän som inte har demokratiskt mandat 

att fatta beslut i offentliga verksamheter (Rothstein & Blomqvist, 2008, ss. 15-16). Rothsteins 
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och Blomqvists variant av ”frontlinjebyråkrati”, benämner de som ”demokratins svarta hål”, 

vilket i likhet med ”frontlinjebyråkrati”, innebär en förskjutning i beslutandeprocessen från 

politiker till tjänstemän. Den praktiska konsekvensen av ”demokratins svarta hål”, är att 

ansvarsutkrävande blir nästintill omöjligt, då tjänstemän som inte är demokratiskt valda fattar 

beslut och ansvarsutkrävande från medborgare och politiker, därför blir komplicerat 

(Rothstein & Blomqvist, 2008, s. 16).  

     Antologin: Politik som organisation, som även Bo Rothstein är redaktör för, tar upp 

problemet med tjänstemannastyre, i ett resonemang om politikens inflödes- och utflödessida. 

Demokratins inflödessida handlar om hur politiker väljs och att valsystemet skall fungera 

legitimt, vad gäller rösträtt och politiska majoritetsbeslut, medan utflödessidan utgör de 

faktiska beslut som kommer ut ur den offentliga sektorn och möter medborgaren (Persson & 

Sjöstedt, 2010, ss. 68-70). Vikten av att inflödes- och utflödessidan fungerar bra i praktiken, 

är att processen skapar och bibehåller legitimitet för den offentliga sektorn och upprätthåller 

relationen mellan medborgaren och staten (Persson & Sjöstedt, 2010, s. 71). Utflödessidan 

resulterar i beslut som fattas av tjänstemän, som förutsätts besitta expertis inom sitt område, 

vilket är något som filosofen och sociologen Max Weber menar är legitimt utifrån vad han 

kallar den legalbyråkratiska modellen. De som sympatiserar med Webers modell, anser att 

den typen av implementeringsprocess är legitim, med motiveringen att opartiska och neutrala 

tjänstemän fattar beslut (Persson & Sjöstedt, 2010, s. 70).  

     Ett sätt att komma ifrån problemet med ”demokratins svarta hål”, är enligt Rothstein att 

låta medborgarna påverka offentlig verksamhet nerifrån, genom att ”rösta med fötterna” 

(Rothstein, 2010, s. 21). Att ”rösta med fötterna” sker med en marknadsorienterad modell, där 

medborgaren tillåts att välja mellan alternativ och detta utgör ett alternativ till den 

legalbyråkratiska modellen som utifrån Webers definition är strikt reglerad (Rothstein, 2010, 

ss. 17-18, s. 21).  

     Demokratirådets rapport 1998 delar upp demokratibegreppet i ”den lilla och den stora 

demokratin”, där ”den lilla demokratin” handlar om medborgarens möjlighet att påverka på 

lokal nivå och ”den stora demokratin” behandlar inflytande och påverkan på en aggregerad 

nivå, där framvalda partier fattar beslut (Petersson, m. fl. 1998, s. 74). ”Den lilla demokratin” 

är främst intressant för uppsatsens del, då den står för de val som medborgaren gör i vardagen; 

exempelvis val av skola som föräldrar gör för sina barns del, som nämns i Demokratirådets 

rapport 1998 (Petersson, m. fl. 1998, s. 30). 

     Det går att dra paralleller mellan Demokratirådets definition av ”den lilla demokratin” och 

den marknadsorienterade modellen som Rothstein beskriver, då medborgaren väljer mellan 
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alternativ under marknadsliknande förhållanden och att valen påverkar medborgarens vardag. 

Uppsatsen behandlar medborgarens vardagliga situation, vad gäller val av vårdgivare och i 

likhet med Demokratirådets rapports undersökning om val av skola som inflytande inom ”den 

lilla demokratin”, kommer uppsatsen att undersöka vårdvalet och brukares valmöjligheter i 

den offentliga sektorns tjänsteutbud.   

     En annan del av uppsatsens undersökning går ut på att studera eventuella problem med 

implementeringen av LOV. Det går att ifrågasätta legitimitet i implementering av beslut, som 

med exempelvis Rothsteins och Blomqvists teori om ”demokratins svarta hål”, där 

problematiken med implementering tas upp och då främst tjänstemännens avsaknad av 

mandat för demokratisk styrning. En förutsättning för att implementeringen genomförs 

legitimt, är att lagar implementeras jämlikt och bygger på opartiskhet (Persson & Sjöstedt, 

2010, s. 71). Därför är det intressant att undersöka om LOV har implementerats enligt lagens 

innehåll om att information skall vara lättillgänglig, lättförståelig och jämförbar. Om så inte är 

fallet handlar det om ett implementeringsproblem.  

 

2.2 Teorier och forskning om information 

 

En statsvetare som har betonat informationens betydelse för en demokratisk process, är 

Robert Dahl, som beskriver olika ideal för en demokratisk process, där bland annat 

”enlightened understanding” nämns som ett kriterium och kan översättas som ”upplyst 

förståelse”. Innebörden av ”upplyst förståelse”, är att medborgare behöver tillgång till 

relevant och jämlik information om alternativa policyer för att kunna genomföra val (Dahl, 

2000, s. 37). Krav på ”upplyst förståelse”, är också något som Demokratirådets rapport 1998 

har skrivit om och som definieras som att medborgaren måste ges möjlighet till att bilda sig 

en självständig uppfattning i den demokratiska processen, vilket bygger på delaktighet i det 

demokratiska beslutsfattandet (Petersson, m. fl. 1998, s. 19).  

     I antologin: Konkurrensens konsekvenser, problematiseras att medborgen inte alltid har 

tillgång till jämlik och rättvis information. Något som kännetecknar en marknad är enligt 

författarna informationsasymmetrier, där kunden inte har tillräcklig information att basera 

sina val på, i stället måste kunden utgå från information som kommer från anhöriga och 

tjänstemän (Hartman, 2011, s. 15, 21, 268). Rothstein och Blomqvist skriver också i boken: 

Välfärdsstatens nya ansikte, om att informationen till brukare är viktig för att de skall kunna 

genomföra val, men att information kan vara otillräcklig (Rothstein & Blomqvist, 2008, s. 
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200). Rothstein och Blomqvist menar därför i bokens slutsatser, att informationen till brukare 

behöver bli bättre och att informationen måste vara tolkningsbar och lättillgänglig för 

brukarna, så att brukares val skall kunna anses som rationellt genomförda (Rothstein & 

Blomqvist, 2008, s. 230).  

     Antologin: Vem styr vården? med statsvetaren Paula Blomqvist som redaktör, tar även upp 

problematiken med informationstillgänglighet för brukare. Läkarens roll är enligt författarna 

central, vad gäller spridning av information om valmöjligheter; som exempelvis att informera 

om väntetider och kvalitetsskillnader som utgör basen för brukarnas val av vårdgivare 

(Winblad, 2007, s. 149). En annan viktig aspekt med läkares roll, är att de besitter 

sakkunskaper inom medicin, som brukare behöver förståelse för i sitt val av vårdform 

(Winblad, 2007, ss. 149-150).  

     Robert Dahls begrepp ”upplyst förståelse” är mest centralt för uppsatsens undersökning, 

eftersom begreppet beskriver grunden för att medborgare skall kunna göra demokratiska val; 

nämligen informationstillgänglighet om andra alternativ. Skulle inte brukare ha tillgång till 

relevant information som de kan basera sina val på, blir det demokratiska valet i praktiken 

svårt att genomföra.  

     Konkurrensens konsekvenser problematiserar ett tillstånd där brukare inte har tillgång till 

relevant information, som att informationsasymmetrier uppstår. Det är därför relevant att 

undersöka om brukare har tillräckligt med information för att göra rationella val. I böckerna: 

Vem styr vården? och Konkurrensens konsekvenser, tas resonemanget om ojämlik 

information ett steg längre, genom att framhäva att tjänstemän och läkare kan styra den 

information som når brukarna, vilket gör att brukarna hamnar i en beroendeställning. 

Uppsatsens problemområde som behandlas i relation till ovanförda resonemang, handlar 

därmed huruvida informationen som förmedlas av tjänstemän till brukare är jämlik och 

uppfyller kravet på kvalitet i den utsträckningen att brukare kan göra ett val. 

 

2.3 Teorier och forskning om styrning 

  

Vem styr vården? är den bok som främst skriver om problematiken med styrning från politiskt 

håll till tjänstemän. Styrningen präglas ofta av otydligheter och motstridigheter, då 

målstyrningen inom sjukvården har visat på svagheter i den politiska styrningen, eftersom 

styrningen saknar tydliga signaler och incitament att efterföljas av yrkesverksamma grupper 

inom den offentliga sektorn (Blomqvist, 2007, ss. 42-43). Läkarprofessionen och tjänstemän, 
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visar Vem styr vården? kan styra och försvåra reformers implementering och därmed utöva 

stort inflytande över vårdens utformning (Blomqvist, 2007, ss. 43-44). Landstinget, som 

tillhör utflödessidan, har stort handlingsutrymme att själva tolka mål från politiker som utgör 

inflödessidan och därför kan landstinget bestämma hur lagarna skall implementeras; så kallad 

”mjuk styrning” (Winblad, 2007, s. 145).  

     Styrningen sker därmed i flera led, där rikspolitiker formulerar mål till landstingspolitiker, 

som i sin tur överlåter ansvar till tjänstemännen och medicinsk profession (Blomqvist, 2007, 

s. 222). En av anledningarna till att lokala politiker delegerar ansvaret för vårdens utformning 

till ansvariga tjänstemän, är enligt Vem styr vården? att lokala politiker anser att riktlinjer från 

statligt håll hör hemma hos läkare och vårdpersonal och styrningen går därmed från staten 

direkt till lokala tjänstemän (Garpenby & Carlsson, 2007, s. 206).    

     Bo Rothstein nämner även att styrning från politiker till tjänstemän kan vara problematiskt. 

Rothstein skriver att parlamentariska beslut måste vara generella och inte specifika och därför 

ske genom mål- och resultatstyrning, där politiker formulerar mål och tjänstemän står för 

resultatdelen (Rothstein, 2010, s. 12). Problemet uppkommer enligt Rothstein, när 

ansvarsutkrävande inte kan förekomma eftersom tjänstemännen inte är demokratiskt invalda, 

vilket leder in på teorin om ”frontlinjebyråkrati” och ”demokratins svarta hål” som beskrivits 

tidigare i uppsatsen. 

     Uppsatsens beskrivning och användning av styrningsdimensionen, handlar om hur den 

lokala politiska målstyrningen utifrån Lagen om valfrihetssystem har tolkats av tjänstemän 

och implementerats i praktiken. LOV lagstiftades av riksdagen och kommer från nationell 

nivå, som i sin tur tolkas av lokala politiker som delegerar arbete till tjänstemännen. 

Styrningen sker därmed som tidigare skrivits i flera led och frågan är om innehållet i lagen, 

från riksnivå på vägen ner till tjänstemannanivå, har tolkats fel. Det gör frågan intressant att 

studera och om det skulle visa sig att innehållet i lagen inte efterlevs i praktiken, handlar det 

både om styrnings- och implementeringsproblem. Dessutom blir det ett demokratiproblem om 

inte brukare har tillgång till relevant information och därmed inte kan genomföra något val. 

Det gör informationstillgängligheten intressant att studera, då informationen utgör den basis 

som brukare grundar sina val på och som kan resultera i demokratisk styrning genom val.  
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3 Metod och materialinsamling 

 

I det här avsnittet presenteras uppsatsens metod och material, som ligger till grund för den 

genomförda undersökningen och både kvantitativ och kvalitativ metod har använts. Uppsatsen 

är av beskrivande slag, främst eftersom att en förklarande studie om Lagen om 

valfrihetssystem blir svår att genomföra, då lagen är relativt ny och förklaringsfaktorer för 

lagens konsekvenser inte är helt uppenbara. 

 

3.1 Kvantitativ innehållsanalys 

 

Uppsatsen ämnar studera informationstillgänglighet på familjeläkarmottagningars hemsidor 

på internet, utifrån Lagen om valfrihetssystems tidigare citerade paragraf om att information 

skall vara lättillgänglig, lättförståelig och jämförbar. Eftersom undersökningen består av flera 

analysenheter i form av landstingets olika familjeläkarmottagningars hemsidor som går att 

jämföras med varandra, är en kvantitativ innehållsanalys passande för undersökningen 

(Esaiasson, m. fl. 2012, s. 197). Nedan beskrivs hur första frågan i frågeställningen kommer 

att operationaliseras. 

     Frågan om brukare har tillgång till lättförståelig, lättillgänglig och jämförbar information 

om valfrihet enligt LOV, utgår från Robert Dahls begrepp ”upplyst förståelse”, men för att 

kunna mäta frågan empiriskt behövs ett analysverktyg. Uppsatsens analysverktyg utgår från 

docent Ulrika Winblads och forskningsassisten Caroline Anderssons rapport: Vilken 

information behöver patienter och medborgare för att välja vårdgivare och behandling? 

publicerad av Uppsala universitet 2011-06-27. Ulrika Winblad och Caroline Andersson som 

tidigare nämndes i inledningen, forskar inom folkhälso- och vårdvetenskap och i deras rapport 

presenteras flera punkter för hur analys av landstingens hemsidor kan genomföras och 

analysmodellen kan sägas vara en måttstock som vårdvalsinformation kan jämföras med 

(Winblad & Andersson, 2011, s. 22). Winblad och Anderssons punkter består av: information 

om valmöjlighet, information om hur man går till väga för att använda valmöjligheterna, 

information om de olika vårdgivarna som finns att välja mellan, tillgänglig information, 

överskådlig information och tillförlitlig information (Winblad & Andersson, 2011, ss. 19-21). 

     Winblad och Andersson presenterar i rapporten resultat för flera olika landsting i Sverige 

på länsnivå, men i uppsatsen kommer endast familjeläkarmottagningar i Västmanlands län att 
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studeras och presenteras på mottagningsnivå. Anledningen till detta, är att vi anser att det är 

relevant att familjeläkarmottagningar bör redovisa information om vårdval på sina egna sidor 

på landstinget Västmanlands hemsida och inte enbart på landstingets vårdvalssida. Brukare 

kan tänkas söka sig till den lokala mottagningens internetsida för att få information om 

vårdvalet och vi förutsätter därför inte att alla brukare söker sig till Västmanlands läns 

landstings hemsida för vårdval. Därför anser vi att familjemottagningar även behöver redovisa 

information om vårdval, för att underlätta spridningen av information, vilket leder till att så 

många som möjligt då kan ta del av informationen. 

     Utifrån rapporten valdes för uppsatsen sex olika analyspunkter punkter ut, som kommer att 

ligga till grund för undersökningen av familjeläkarmottagningarnas internethemsidor. Den 

första punkten behandlar information om valmöjligheter och handlar om att medborgare 

behöver information om sin rätt till valfrihet genom vårdvalsinformation på internetsidorna. 

Den andra punkten tar upp att det måste finnas information om de olika vårdgivarna som finns 

att välja mellan för brukare och tillhör punkten: överskådlig information i Winblads och 

Anderssons rapport. Den tredje punkten som valts ut, berör väntetider och är enligt Winblad 

och Andersson en så kallad processindikator. Den fjärde punkten handlar om att sidorna skall 

informera om patientnöjdhet och utgör också en indikator i Winblad och Anderssons rapport; 

nämligen en utfallsindikator. En femte punkt som tagits med i uppsatsen från Winblad och 

Anderssons rapport, är att information om vårdutbud som respektive mottagning erbjuder 

måste finnas med och är en strukturindikator. Den sista punkten som valdes för uppsatsen del 

utifrån rapporten, är att tillgänglig information måste finnas för brukarna, vad gäller 

information på olika språk, funktion för lättläst svenska och att information skall vara 

anpassad till funktionshindrade med funktion för talsyntes (Winblad & Andersson, 2011, ss. 

19-23).  

     Information om rätten att välja är såklart en förutsättning för att brukare överhuvudtaget 

skall kunna genomföra ett val; utan information, inget val. För uppsatsens del är även 

struktur- process- och utfallsindikatorerna väsentliga att mäta. Strukturindikatorn är viktig, då 

den bland annat beskriver vad som finns tillgängligt i form av information om utbudet av 

vårdformer som erbjuds, som krävs för att brukare skall veta vilken typ av vård som finns att 

välja bland. Processindikatorn visar vilka väntetider som existerar på mottagningarna och 

signalerar hur tillgängliga vårdcentralerna är, vilket är viktigt för att brukare skall veta hur 

snabbt de kan få vård. Utfallsindikatorn är även den viktig, då indikatorn presenterar 

mottagningarnas kvalitet utifrån patientnöjdhet, som brukare sedan kan basera sina val på.  
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     I uppsatsen avgränsades analysen till att inte inbegripa alla av Winblad och Anderssons 

punkter, främst eftersom undersökningen inte skulle bli för omfattande och för att vi anser att 

de punkter som inte togs med inte är lika väsentliga för brukare i deras val. Punkten om hur 

man går tillväga för att välja är viktig, men vi anser att brukare främst måste ha information 

om att de har rätt till att välja. Tillvägagångssättet kan de exempelvis sedan fråga om på 

mottagningar eller ringa om hjälp. Punkten om tillförlitlig information, anser vi är svårt att 

mäta, då punkten om tillförlitlig information handlar om att informationen på sidorna skall 

vara uppdaterade, vilket även kan ses som viktigt, men vi anser inte att det är avgörande för 

brukare i deras val; viktigast är att information om vårdval överhuvudtaget finns.  

     Då uppsatsen utgår från Winblads och Anderssons analysverktyg för att studera 

mottagningarnas internetsidor och bara vissa av punkterna valts ut, kan inte begreppsvaliditet 

garanteras hundraprocentigt. Den främsta anledningen varför inte alla punkter tas med i 

analysen, är som tidigare skrivits för att undersökningen skulle bli för omfattande och för att 

de punkter som valdes ansågs av oss vara de viktigaste för brukare. Begreppsvaliditeten bör 

ändå vara hög, då Winblad och Andersson tar upp samma paragraf i LOV som uppsatsen gör, 

som utgångspunkt för att informationen skall vara lättillgänglig, lättförståelig och jämförbar 

(Winblad & Andersson, 2011, s. 23).  

     Eftersom uppsatsen undersöker internetsidor utifrån informationstillgänglighet, kan inte 

fullständig reliabilitet garanteras, på grund av den mänskliga faktorn, vad gäller misstag att 

tolka och mata in materialet felaktigt. Men då vi är två författare som går igenom och 

analyserar internetsidorna, borde förhoppningsvis slumpmässiga fel kunna reduceras.  

     En annan viktig aspekt att betänka i forskningssammanhang, är om undersökningen är 

replikerbar. Uppsatsen bör uppfylla kravet på replikerbarhet väl, då uppsatsen använder en 

analysmodell som i snarlik form redan har använts och framtida forskare bör kunna 

genomföra en liknande undersökning, vilket ökar trovärdighet i forskningsresultat (Esaiasson, 

m. fl. 2012, s. 33). 

 

3.2 Kvalitativ intervju- och textanalys 

 

Uppsatsen innehåller dessutom en kvalitativ intervju som är semistrukturerad utifrån ett redan 

fastställt frågeschema, men frågornas ordningsföljd kan variera. Uppföljningsfrågor kan också 

uppkomma och den semistrukturerade metoden tillhör den kvalitativa metoden för att bedriva 

intervjuer (Bryman, 2002, s. 301). En anledning till att uppsatsens intervju är 
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semistrukturerad, är för att den typen av intervjumetod med förutbestämda frågor, men med 

utrymme för uppföljningsfrågor, är mer lämpad i det här fallet. Främst eftersom oklarheter 

kan förekomma, vilket gör en semistrukturerad metod bättre lämpad än en strukturerad, då 

förklaringar av vissa aspekter kan behövas göras, vilket en strukturerad metod inte ger 

utrymme för (Bryman, 2002, s. 300).  

     Intervjumaterialet kommer sedan att läsas och analyseras enligt en kvalitativ textanalys, 

som innebär att texten som helhet analyseras systematiserat genom att göra innehållet 

förståeligt, men också att vissa delar i texten kan vara mer väsentliga för undersökningen än 

andra (Esaiasson, m. fl. 2012, ss. 210-211). 

     Den andra och tredje frågan i frågeställningen handlar om relationen mellan rikspolitiker, 

lokala politiker och tjänstemän, samt brukares möjlighet till påverkan. I uppsatsen kommer 

frågorna att operationaliseras genom teman med frågor till verksamhetscontroller Ingegerd 

Johansson-Molin på landstinget Västmanlands vårdvalskansli och kompletteras med en 

frågeundersökning via e-post till landstingsstyrelsens politiker. Det första temat handlar om 

landstingets roll som beslutandeorgan i processen med implementeringen av LOV och 

specifikt hur kommunikationen med information om valfrihet sker till brukare. Det andra 

temat behandlar politikers styrningsroll och det tredje temat handlar om huruvida landstinget 

med respektive familjeläkarmottagningar i det offentliga utbudet, följer upp brukares 

önskemål på förändringar av verksamheten. 

     De tre ovanstående teman utgår teoretiskt från böckerna: Vem styr vården? Välfärdsstatens 

nya ansikte och Politik som organisation. Samtliga böcker tar upp problematiken kring 

tjänstemannastyre, men på olika sätt. Vem styr vården? har som tidigare nämnts, beskrivit 

relationen mellan lokala politiker, tjänstemän och andra professionella yrkesgrupper inom 

vården, vad gäller resursfördelningen och ansvar. Ett problem som Vem styr vården? tar upp 

är att lokala politiker inte alltid engagerar sig i styrningen av vården, då politiker kan anse sig 

sakna sakkunskaper och de låter därför tjänstemän få fritt spelrum. Det här är något som 

uppsatsen genom intervjufrågor ämnar studera, eftersom landstinget är en reglerad 

verksamhet som utför sin verksamhet genom direktiv och utifrån lagar. Det är därför 

intressant att studera hur landstinget tolkar och implementerar innehållet i LOV.  

     Välfärdsstatens nya ansikte tar också upp problemet med tjänstemannastyrning med teorin 

”demokratins svarta hål” som nämnts tidigare i uppsatsen. Det handlar främst om att det skall 

finnas demokratiskt inflytande, antingen från politiskt håll eller från medborgare. Det kan 

kopplas till det andra temat om att politiker bör följa upp tjänstemännens beslut, för att se om 

styrningen har fungerat enligt de mål som politiker tilldelar tjänstemännen. För uppsatsens del 
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handlar styrningen om att information enligt LOV skall implementeras och följas upp på ett 

tillfredställande sätt, vad gäller lättillgänglig, lättförståelig och jämförbar information. 

     Det andra temat om politikernas roll i styrningen av LOV, kommer förutom genom en 

intervju, också att studeras genom en e-postenkät med fem frågor som skickas till 

landstingsstyrelsens samtliga politiker. Frågorna är fasta, men svaren är öppna utan fasta 

svarsalternativ. Ett problem med postade enkäter jämfört med intervjuer, är att 

svarsfrekvensen i bland blir lägre vid enkätundersökningar, då det kan vara lättare att välja att 

inte svara på en enkät, än att vägra ställa upp på en intervju (Esaiasson, m. fl. 2012, s. 234). I 

metodvalet är vi medvetna om att bortfall ofta sker när enkäter skickas ut, men då vi syftar till 

att så många politiker som möjligt skall få möjlighet att svara på enkäten, valdes en 

enkätundersökning framför intervjuer som skulle ta för lång tid att genomföra med samtliga 

politiker. Varför urvalet blev samtliga politiker i landstingsstyrelsen, var för att erbjuda 

möjlighet för alla representanter att svara och att objektiviteten då kan styrkas i analysen av 

svaren, om representanter från flera olika partier svarar. Anledningen till val av metoden 

frågeundersökningen för enkätundersökningen, är att metoden studerar mönster och på vilket 

sätt politiker svarar. Det sker genom en så kallad respondentundersökning, där samma frågor 

ställs till samtliga politiker för att undersöka deras tankar kring frågorna (Esaiasson, m. fl. 

2012, s. 228). Analysen av resultatet kommer sedan att studeras systematiserat utifrån en 

kvalitativ textanalys, som beskrivits ovan i metodavsnittet som handlade om intervjun. 

     Det tredje temat handlar om att brukare måste tillåtas ha åsikter och därmed kunna påverka 

demokratiskt, vad gäller vårdens utformning. Politik som organisation tar upp den 

marknadsorienterade modellen, som tidigare nämnts i uppsatsen, där brukare utövar 

inflytande genom att ”rösta med fötterna”. Då den marknadsorienterade modellen beskriver 

hur brukare tillåts göra demokratiska val i vardagen, genom att välja bland alternativ och 

påverka nerifrån, går det att koppla modellen till att brukare måste få utrymme att också 

uttrycka sina önskemål till landstinget om hur informationen bör utformas. 

 

3.3 Avgränsning 

 

För att uppsatsen inte skall bli för omfattande och för att tidsramen skall uppnås enligt 

uppsatsens deadline, har vi valt att avgränsa arbetet när det gäller vad som skall studeras. Vad 

gäller vilken vårdform som skall studeras, valdes primärvården i Västmanlands län, eftersom 

just primärvården i länet visade på höga värden, när det gäller inköp av primärvård, som 
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tidigare nämnts. Uppsatsen studerar familjeläkarmottagningars information på internetsidor 

och urvalet gjordes strategiskt, då Västmanlands läns landsting valdes ur populationen som 

består av alla läns landsting i Sverige. Ytterligare ett steg i det strategiska urvalet som gjordes, 

var att offentligt styrda familjeläkarmottagningar studeras och inte privata vårdgivare.  

     Varför valet blev offentligt styrda vårdmottagningar och inte privata har dels med 

tidsaspekten att göra, då urvalet hade blivit för omfattande, men också för att brukare borde 

kunna kräva mer öppenhet och transparens, vad gäller information på offentligt styrda 

mottagningar. Anledningen till att brukare bör kunna kräva mer av landstingets mottagningar i 

egen regi, är för att offentligt styrda mottagningar planeras direkt av landstinget och 

landstinget har inte samma ansvar för privata mottagningar, enligt en statlig offentlig 

utredning om LOV (SOU 2008: 15, ss. 281-282). 

     När det gäller själva informationen som skall studeras empiriskt, behandlas endast 

information på internetsidor, främst eftersom det skulle ta alldeles för lång tid att besöka 

samtliga mottagningar och studera informationstillgängligheten på plats. En annan anledning 

till att internetsidor valdes som studieobjekt, är att internet har blivit ett viktigt 

kommunikationsinstrument i den moderna världen och de flesta har på något sätt tillgång till 

internet; därför bör informationen om vårdval till brukare även finnas tillgängligt på internet. 

     Valet av intervjuperson avgränsas till ansvarig tjänsteman på Vårdval Västmanland och 

även valet av intervjuperson var strategiskt, då personen är verksamhetscontroller på Vårdval 

Västmanland. Personen är därmed ansvarig för att information om vårdval når brukarna.  

     Anledningen till att enkätundersökningen sker genom e-post, är för att spara resurser och 

tid, som annars skulle gå åt till att posta enkäter. Politikerna är dessutom spridda över hela 

länet, vilket skulle kräva mer resurser i form av tid, om en vanlig skriftlig enkät skickades ut, 

eller om politikerna skulle intervjuats (Esaiasson, m. fl. 2012, ss. 232-233). Ännu en 

anledning till att e-postenkäter valdes, är för att det skapar mer kontroll över vem som svarar, 

jämfört med vanlig post, då flera händer måste passeras innan den når respondenten och 

därför vet man inte garanterat vem som svarat på enkäten (Esaiasson, m. fl. 2012, s. 235). 

 

3.4 Material 

 

Uppsatsens material i undersökningen består först av resultatet från 

familjeläkarmottagningarnas internetsidor och landstingets vårdvalssida, utifrån rapporten om 
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vilken information brukare behöver för att välja, som Ulrika Winblad och Caroline Andersson 

publicerat på Uppsala universitet.  

     Förutom analys av internetsidor, kommer intervjumaterialet från intervjutillfället med 

verksamhetscontroller Ingegerd Johansson-Molin, att presenteras och analyseras. Slutligen 

redogörs för och analyseras resultatet från de e-postenkäter som skickats ut till 

landstingsstyrelsens politiker.  

 

4 Undersökning och resultatanalys 

 

Nu börjar uppsatsens första undersökningsdel, där resultat presenteras från analys av 

familjeläkarmottagningar på landstinget Västmanlands internetsida. Översiktlig information 

presenteras först och sedan bryts informationen ned i underkategorier, där varje punkt 

behandlas, som valts utifrån Winblad och Anderssons rapport. Efter att resultatet av 

familjeläkarmottagningarnas resultat redogjorts, analyseras information från landstingets 

vårdvalssida, i syfte att undersöka om informationen på vårdvalssidan skiljer sig från 

familjeläkarmottagningarnas sidor. Slutligen kommer en sammanfattning och analys att göras, 

för att ge en enhetlig bild av hur resultatet ser ut. Undersökningen gjordes den 20 november 

2012 och det går inte att garantera att informationen på internetsidorna som undersökts inte 

har ändrats, eller uppdaterats sedan publiceringen av uppsatsen.    

 

4.1 Resultatundersökning av familjeläkarmottagningar i Västmanlands 

läns landsting 

 

De familjeläkarmottagningar som studerats i uppsatsen är samtliga landstingsstyrda 

familjeläkarmottagningar i Västmanlands län som finns listade på landstingets hemsida: ltv.se 

och de är: Bäckby, Oxbacken, Skultuna, Hallstahammar, Hemdal, Herrgärdet, Kolsva, 

Norberg, Sala Väsby, Skinnskatteberg, Ullvi-Tuna och Viksäng-Irsta. Analysen utgick från 

punkterna som beskrivits i metoddelen: information om valmöjligheter, information om 

vårdalternativ, information om vårdutbud, information om väntetider, information om 

patientnöjdhet och information om tillgänglighet. Huruvida familjeläkarmottagningarna 
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uppfyllde kraven under respektive punkt, delades upp i fyra alternativ: ja, delvis, indirekt och 

nej, som är en modifierad version av Winblad och Anderssons rapport, som bland annat 

använder kryss och streck för ja respektive nej. Anledningen till att ja, delvis, nej och indirekt 

valdes som alternativ i undersökningen, i stället för Winblad och Anderssons alternativ som 

består av kryss, streck eller delvis, är för att vi vill modifiera analysverktyget och förenkla för 

läsaren och oss själva i sammanställningen av resultatet. Indirekt valdes för att vi anser att 

ordet är lämpligt för att beskriva att information är länkad och inte finns direkt på sidan. 

Winblad och Anderssons motsvarande benämning för länkad information är delvis och i 

uppsatsen används ordet delvis som att information finns tillgänglig på sidan men är 

bristande. Alternativen delvis och indirekt är försedda med en stjärna i slutet, vilket betyder 

att en närmare förklaring ges under varje punkt vad stjärnan innebär. Nedan presentas 

resultatet i sammanställd form utifrån bilagan i slutet av uppsatsen.  

 

Tabell 1. Sammanställt resultat för familjeläkarmottagningar 

 

Tabell 2. Stapeldiagram över resultat för familjeläkarmottagningar 
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4.1.1 Information om valmöjligheter 

 

Den första punkten handlar om att brukare behöver information om att de kan välja, som de 

sedan kan utgå från i valet av vårdgivare. Västmanlands läns landstings information om 

vårdval är i form av en broschyr och för att familjeläkarmottagningarna skall uppfylla kriteriet 

att informera, krävs att information om Vårdval Västmanland länkas, eller beskrivs på 

respektive sidor. Tre familjeläkarmottagningar uppfyllde kravet på att beskriva eller länka 

information om Vårdval Västmanland och de var: Bäckby, Norberg och Skinnskatteberg. 

Ytterligare tre nämner delvis information om val, men informationen var begränsad. Exempel 

är Oxbackens och Skultunas familjeläkarmottagningar, som skrev att brukare kan besöka den 

förra eller den senare mottagningen, men ingen information fanns tillgänglig om själva 

Vårdval Västmanland. Familjeläkarmottagningen i Kolsva skriver att man är välkommen att 

lista sig hos dem, men ger ingen kompletterande information om Vårdval Västmanland. 

Övriga familjeläkarmottagningar, totalt sex stycken, hade ingen information om Vårdval 

Västmanland, vilket betyder att femtio procent inte uppfyllde kravet på tillgänglig information 

om Vårdval Västmanland.  

 

4.1.2 Information om vårdutbud 

 

Punkten om vårdutbud är en strukturindikator som nämndes i metodavsnittet och handlar om 

att familjeläkarmottagningarna skall presentera vilken typ av vård som erbjuds på respektive 

mottagning. Samtliga familjeläkarmottagningar hade information om vårdutbud som visades 

vid klick på familjeläkarmottagningarnas huvudsida, genom underkategorier i den vänstra 

delen av sidan. Vid klick på underkategorierna finns information om vad det specifika 

vårdutbudet innebär. Därmed uppfyllde alla familjeläkarmottagningar kriteriet att redovisa 

vårdutbud direkt på sidorna. 

 

4.1.3 Information om vårdalternativ 

 

För att förtydliga vad som menas med vårdalternativ och undvika missförstånd, är att samtliga 

familjeläkarmottagningar, både privata och offentliga, skall vara redovisade eller länkade på 
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landstingets familjeläkarmottagningars hemsidor. Det går att se samtliga offentligt styrda 

familjeläkarmottagningar i vänstra sidan på familjeläkarmottagningarnas sidor i olika flikar. 

Det räcker dock inte för att uppfylla kriteriet för punkten om vårdalternativ, då privata 

familjeläkarmottagningar inte listas på sidan och därför får brukare inte fullständig 

information om alla de alternativ som de har att välja mellan.   

     Resultatet visade på att information direkt på familjeläkarmottagningarnas internetsidor 

var kraftigt begränsad, men att den information som fanns tillgänglig var indirekt genom 

internetsidan: 1177.se. Internetsidan 1177 ägs gemensamt av landstingen i Sverige och drivs 

av företaget Inera och sidan är tänkt att vara medborgarens första val vid frågor om vården 

(Winblad & Andersson, 2011, s. 23). Det finns en jämförelsefunktion på 1177, där man kan 

välja ut samtliga familjeläkarmottagningar i Västmanlands län och jämföra mottagningarna 

med varandra. Informationen på 1177 var omfattande och tillräcklig för att brukare skall 

kunna få en uppfattning om de olika familjeläkarmottagningarna. Informationen var dock inte 

lättillgänglig direkt på mottagningens sida, eftersom informationen länkades i flera steg; först 

från mottagningen till 1177, sedan genom ännu en länk på 1177. Majoriteten av 

familjeläkarmottagningarna, totalt elva stycken, hade indirekt information genom länk till 

1177, men Hallstahammars familjeläkarmottagning länkade inte alls till 1177 och hade ingen 

kompletterande information på den egna sidan. 

 

4.1.4 Information om väntetider 

   

Punkten: information om väntetider, är även den en indikator som nämnts i metodavsnittet; 

nämligen processindikatorn. Tre av tolv familjeläkarmottagningar hade information om 

väntetider och de var: Kolsva, Norberg och Skinnskatteberg. Specifikt redovisade tidigare 

nämnda familjeläkarmottagningar information om köer vid samtalsbokning via telefon, där tid 

för uppringning anpassas efter brukaren och onödiga väntetider därmed reduceras. De tre 

familjeläkarmottagningarna som hade information om telefonväntetider, hade även länk till 

1177. Hallstahammar visade delvis information om väntetider, då det fanns information om 

telefonväntetider, men hade ingen länk till 1177, där både läkartillgänglighet och 

telefontillgänglighet redovisas. Sex av tolv familjeläkarmottagningar informerade om 

väntetider indirekt genom 1177. Det var endast en familjeläkarmottagning som inte vare sig 

redovisade information om väntetider på hemsidan, eller länkade informationen genom 1177 

och det var Skultunas familjeläkarmottagning. Bäckbys och Herrgärdets 
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familjeläkarmottagning länkade till 1177, men också till en länk på deras respektive sidor med 

namnet: Telefonisystem. På sidan telefonisystem, finns information om att det kan 

förekomma avbrott i telefonisystemet som kan orsaka förseningar för brukare, men det står 

inte någon mer information om väntetider.    

 

4.1.5 Information om patientnöjdhet 

 

Den femte punkten som analyserades, utgör den tredje och sista indikatorn som Winblad och 

Andersson beskrivit och det är utfallsindikatorn som visar patientnöjdhet. Endast en 

familjeläkarmottagning hade direkt information om patientnöjdhet och det var Herrgärdets 

familjeläkarmottagning. Herrgärdets familjeläkarmottagning hade på sin egen sida en länk 

med rubriken: ”Så här tycker våra patienter!”, där patienter hade frågats i en 

kundundersökning under januari år 2012. Nio stycken familjeläkarmottagningar hade 

information om patientnöjdhet indirekt via 1177, där det finns en flik som kallas omdömen, 

som visar patientnöjdhet och grundas på patientenkäter. Två av tolv familjeläkarmottagningar: 

Skultuna och Hallstahammar, redovisade varken direkt eller indirekt information om 

patientnöjdhet. 

 

4.1.6 Information om tillgänglighet 

     

Den sista punkten som använts och som hämtats från Winblads och Anderssons rapport, 

handlar om att informationen skall vara tillgänglig på exempelvis andra språk, tillgänglig för 

funktionshindrade och erbjuda funktion för lättläst svenska. Endast en av tolv 

familjeläkarmottagningar hade information på olika språk och informationen länkades med 

broschyrer. Familjeläkarmottagningen som uppfyllde kriteriet om att information på olika 

språk skall finnas var Bäckby och totalt länkade Bäckby till sju olika broschyrer med språken: 

arabiska, somaliska, finska, albanska, sorani, persiska och engelska.  

     Vad gäller information till funktionshindrade uppfyllde samtliga familjeläkarmottagningar 

kriteriet, då all information på sidorna kunde förmedlas genom talsyntes, dock begränsat 

enbart till svenska. Däremot saknades Winblad och Anderssons kriterium: lättläst svenska på 

familjeläkarmottagningarnas sidor, vilket tillhörde Winblads och Anderssons punkt om 

informationstillgänglighet. 
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4.2 Information på landstingets vårdvalssida 

 

Förutom att undersöka familjemottagningarnas hemsidors informationstillgänglighet, är också 

landstingets egen sida för vårdvalsinformation intressant att undersöka, för att se om 

informationen där skiljer sig från familjeläkarmottagningarnas sidor. 

     När det gäller den första punkten om att information skall finnas om valmöjligheter, går 

det att hitta en broschyr om Vårdval Västmanland länkad på högra sidan under rubriken: 

Dokument. Punkten om vårdutbud går inte att mäta för vårdvalssidan, då det är 

familjeläkarmottagningarna som skall visa sådan information. Vad gäller information om 

vårdalternativ, finns underrubriker på vårdvalsidan, där samtliga privata och landstingsstyrda 

familjeläkarmottagningar finns listade. Punkten om väntetider för familjeläkarmottagningar, 

länkas i underrubriken: jämför familjeläkare, där information länkas indirekt till 1177. Det 

gäller även för patientnöjdhet som finns under samma rubrik. Tillgänglig information som är 

den sista punkten, behandlar språk och funktionshinder. Vad gäller språk finns broschyrer 

länkade i rubriken dokument på högra sidan och totalt fem språk finns att välja mellan: 

engelska, finska, sorani, arabiska och somaliska. För funktionshindrade finns funktionen 

talsyntes, som även familjeläkarmottagningarna hade, men information på lättläst svenska 

saknades precis som för familjeläkarmottagningarnas sidor.  

     På landstinget Västmanlands hemsidas språkflik, finns information på två olika språk: 

engelska och finska, dock saknas inställning för att ändra språket för hela landstingets 

hemsida, inklusive rubriker och underrubriker och endast svenska fanns därmed tillgängligt 

som språk på sidan. Möjlighet att lyssna på sidan genom talsyntes fanns, dock saknades 

möjlighet till lättläst svenska och teckenspråk. Det kan jämföras med polisens hemsida: 

polisen.se, som har tio olika språk att välja mellan på hemsidan och har tillgång till funktion 

för lättläst svenska och teckenspråk överst på sidan. 

 

4.3 Resultatsammanfattning och analys 

 

För att ge en klarare bild om vad som sticker ut i resultatet som presenterats ovan, kommer 

resultatet att sammanfattas och analyseras. Det som kan sägas utifrån punkterna som handlade 

om information om vårdval, vårdalternativ, väntetider och patientnöjdhet, är att den typen av 

information finns på de flesta familjeläkarmottagningarnas sidor, men att informationen också 
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är begränsad, då informationen var indirekt länkad, eller delvis fanns beskriven på sidorna. 

Information om vårdval utmärker sig vad gäller nejsidan, då alternativet nej är dubbelt så 

vanligt som ja eller delvis. Vad gäller information på andra språk, hade endast Bäckbys 

familjeläkarmottagning tillgång till information på olika språk och sådan information fanns 

inte på de övriga familjeläkarmottagningarnas sidor. Information för funktionshindrade fanns 

däremot på samtliga familjeläkarmottagningar, i form av tillgång till talsyntes med 

inställningsfunktion för att bland annat sakta ner talet. Däremot saknades funktioner för 

teckenspråkstolkning och lättläst svenska. En annan punkt som alla familjeläkarmottagningar 

uppfyllde, vad gäller att visa information direkt på sidorna, var punkten om vårdutbud, då alla 

presenterade utbudet i form av underkategorier med sammanfattande information för varje 

kategori.  

     Analys av resultatet på landstingets sida för vårdvalsinformation, visade på att 

informationen i princip var heltäckande. Det fanns information om möjligheten att välja 

genom en broschyr på sidan och det gick att se alla vårdalternativ, där både privata och 

landstingsstyrda familjeläkarmottagningar fanns med. Samtliga familjeläkarmottagningar 

fanns därmed med på landstingets vårdvalssida, men funktion för att jämföra dessa med 

varandra existerade inte på sidan, utan brukare är tvungna att följa en länk till 1177, där en 

jämförelsefunktion finns. Det hade räckt om familjeläkarmottagningarna hade länkat till 

Vårdval Västmanland, där både privata och landstingets egna familjeläkarmottagningar finns 

tillgängliga, för att uppfylla kriteriet att redovisa vårdalternativ. Information om väntetider 

fanns genom en länk till 1177 på vårdvalssidan, som informerade om 

familjeläkarmottagningarnas tillgänglighet. 

     Information om språk existerade i form av broschyrer på fem olika språk, men 

broschyrerna skilde sig från den svenska broschyren som hade mer omfattande information 

och innehöll totalt tjugofem sidor. Information på engelska som är ett världsspråk, hade till 

exempel bara information på en sida. Den engelska informationen på vårdvalssidan skiljer sig 

också från informationen på engelska som fanns på Bäckbys familjeläkarmottagning, vilken 

hade åtta sidor och var mer heltäckande. Dessutom hade Bäckbys familjeläkarmottagning 

flera språk som brukare kan välja mellan, då information på sju olika språk fanns tillgängligt, 

jämfört med fem språk på vårdvalssidan. Informationen till brukare skiljer sig alltså avsevärt 

åt, dels beroende på vilket språk man väljer och dels beroende på var informationen hittas.  

Information för funktionshindrade var begränsad till talsyntes, men tillgång till stöd för 

funktionshinder fanns ändå. 
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4.4 Intervjuresultat 

 

Den andra undersökningsdelen fokuserar på en intervju som genomfördes den femte 

december med Ingegerd Johansson-Molin som är verksamhetscontroller på Vårdval 

Västmanland. Intervjun kretsade kring teman om landstingets och politikers roll i styrningen 

av LOV, samt brukarinflytande som tidigare nämnts i metoddelen och som kommer att utgöra 

intervjuresultatets utgångspunkter, vilket presenteras nedan. 

 

4.4.1 Landstingets styrningsroll 

 

Syftet med temat: landstingets roll, var att bringa klarhet i vad landstingets del i styrningen av 

vårdvalsinformationen innebär. Ingegerd Johansson-Molin är verksamhetscontroller på 

vårdvalskansliet på landstinget Västmanland och hennes arbetsuppgifter består av att 

upphandla och beställa vård inom primärvården utifrån vårdvalslagstiftning och specifikt 

Lagen om valfrihetssystem och Lagen om offentlig upphandling. Intervjupersonen nämner att 

landstinget Västmanland var tidigt ute med upphandling enligt LOV, vilket genomfördes år 

2008. Det stämmer bra överens med vad som beskrivits i antologin: Konkurrensen 

konsekvenser, som pekade på Västmanlands läns tidiga utveckling i arbetet med LOV. 

     Vid frågan om hur landstingets organisation ser ut, svarade intervjupersonen att landstinget 

är en hierarkisk organisation som styrs politiskt. Den politiska styrningen sker enligt 

intervjupersonen i dialog med landstingsstyrelsen och det är landstingsstyrelsen som arbetar 

fram beslut som sedan klubbas i landstingsfullmäktige. Den politiker som intervjupersonen 

främst anser sig ha kontakt med och som därmed följer upp deras arbete mest, är 

landstingsrådet Kenneth Östberg som ansvarar för frågor inom primärvården. 

     Intervjupersonen nämner att hon tillträdde sin nuvarande post november år 2011 och att 

det har varit en lång delaktighetsprocess, där olika grupperingar inom landstinget jobbade 

fram olika dokument i samverkan. Beslutsprocessen börjar med att beslut fattas i 

landstingsstyrelsen, som är en mindre församling och besluten tas sedan i 

landstingsfullmäktige, och fackliga organisationer måste även vara med i 

förhandlingsprocessen. När frågan om hur många händer beslut passerar innan besluten 

kommer till vårdvalskansliets bord ställdes, svarade intervjupersonen att förutom 
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landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige, har flera seminarier och workshops ägt rum, 

där flera aktörer varit inblandade. 

     Vad gäller informationsförmedling till brukare på internet, menar intervjupersonen att 

vårvalskansliet endast ansvarar för vårdvalssidan på landstinget Västmanland, medan 

mottagningarnas sidor sköts av dem själva. Mottagningarnas internetsidor är enligt 

intervjupersonen mer frikostiga vad gäller information om läkare och vilka som jobbar där, än 

vad vårdvalssidan är. Intervjupersonen menar att familjeläkarmottagningarna måste ansvara 

för deras egna sidor, oavsett om de är offentliga eller privata. Vårdvalssidan är därför den 

enda internetsidan som tillhör vårdvalskansliets huvudsakliga ansvarsområde enligt 

intervjupersonen och informationen som finns på sidan är främst hämtad från landstingets 

nationella sida för sjukvårdsrådgivning: 1177, som i sin tur har hämtat information från 

aktören: Indikator. Intervjupersonen hänvisar även till att information för brukare finns att 

hämta från externa sidor, så som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), som bland annat 

presenterar information om väntetider och där vårdcentraler kan jämföras, samt aktören 

NYSAM, som är en internetsida som behandlar produktionsdata om medicinsk kvalitet. 

     När frågan ställdes om informationen är tillräcklig eller om den skulle behöva utvecklas, 

svarade intervjupersonen att korrekthet i information är viktigt, för att kunna uttala sig om 

kvaliteten inom vården. Just nu pågår en process för att säkra kvaliteten, enligt 

intervjupersonen, då det är många nya som börjat på vårdvalskansliet och arbetet börjar enligt 

intervjupersonen från ”scratch”, eftersom arbetet till en början måste handla om att samla 

information och säkra att informationen stämmer. Exempel på kvalitetsuppföljning som 

intervjupersonen ger, är vid mottagningarnas registrering av data. Syftet med sådan 

uppföljning är att man inte ”jämför äpplen och päron”, som intervjupersonen menade annars 

skulle vara fallet. Anledningen till att en sådan informationssamling och uppföljning görs, är 

därför enligt intervjupersonen för att säkra tillförlitligheten i informationen. 

     En fråga kom upp under intervjuns gång, om information till brukare finns tillgängligt 

utöver internet, exempelvis på plats på vårdcentralerna, vilket intervjupersonen menade att 

vissa vårdcentraler har, genom att dem informerar om sin egen verksamhet och 

intervjupersonen nämner att meddelande alltid skickas ut när en vårdcentral genomför 

ändringar eller läggs ner. 

     Vid frågan om hur stor handlingsfriheten är för vårdvalskansliet i deras arbete när det 

gäller publicering av information, anser intervjupersonen att det inte finns några speciella 

gränser. Intervjupersonen nämner att vårdvalskansliet genomför möten med ett vårdvalsråd, 

som innebär att vårdvalskansliet träffar vårdcentralernas representanter, för avstämningar och 
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mötena fungerar som en dialog. Den främsta anledningen till att möten med vårdvalsrådet 

görs är för att intervjupersonen menar att information skall publiceras med samförstånd. En 

sådan verksamhetsdialog med vårdcentralernas representanter, sker enligt intervjupersonen 

två gånger om året och under mötenas gång presenteras statistik och jämförelsedata. Den 

typen av verksamhetsdialog har enligt intervjupersonen varit givande. Exempelvis för att vid 

mötena visades det att inte alla mottagningar rapporterade in på samma sätt, vilket ligger till 

grund för nuvarande process att säkra informationens tillförlitlighet, för att alla 

familjeläkarmottagningar skall registrera på samma sätt. 

     På frågan om hur styrningen av vården ser ut i landstinget, svarade intervjupersonen att det 

är en form av ”mjuk styrning”, där landstinget genom finansiella medel styr vården, genom 

målrelaterad ersättning. Det förekommer enligt intervjupersonen däremot också vissa avdrag 

för specifika mål som bestämts innan och som inte har genomförts. Landstinget jobbar utifrån 

styrkort enligt intervjupersonen och målen följs upp per tertial. 

     Avslutningsvis uppkom frågan om de politiska målen är tydliga nog för att landstinget 

skall kunna arbeta utifrån dem. Intervjupersonen menar att många anser att målen är alldeles 

för många och detaljerade för verksamheterna och vid frågan om hur frekvent politiker följer 

upp landstingets arbete, menar intervjupersonen att det också sker per tertial. 

 

4.4.2 Brukarinflytande 

 

Temat om brukarinflytande handlar om huruvida brukare tillåts uttrycka åsikter om 

landstingets verksamhet. Intervjupersonen uttrycker att inom landstinget förekommer olika 

råd i form av patientorganisationer och pensionärsorganisationer, men det ligger utanför 

vårdvalsområdet och intervjupersonen är osäker om något sådant råd har funnits, när det 

gäller vårdval. Däremot menar intervjupersonen att patienter i bland vänder sig till dem med 

sypunkter och frågor rörande vården, men det är helt på patienternas egna initiativ. 

Intervjupersonen säger att det finns olika perspektiv för att se på vad som är 

medborgarinflytande, då politiker skall representera medborgarens vilja. Intervjupersonen 

menar vidare att politiker har ett patientperspektiv, vilket intervjupersonen menar att 

vårdvalskansliet också har och som är en utgångspunkt i deras uppföljning av resultat. 

     Då intervjupersonen tidigare uttryckte att inga enkätundersökningar lämnats ut och inga 

brukarråd hållits, kom intervjun att handla om andra tillvägagångssätt för brukare att utöva 

inflytande. Exempelvis genom att byta vårdcentraler, vilket intervjupersonen menade inte 
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hade skett enligt de förväntningar som landstinget hade. Den främsta orsaken till varför 

information som ligger till grund för byten inte alltid blir lyckade, hänvisar intervjupersonen 

till olika statliga rapporter som skrivit att patienter vänder sig till folk i sin närhet, exempelvis 

en granne, en arbetskamrat eller en släkting, i stället för att läsa rapporter som kan vara svåra 

att tolka. Intervjupersonen exemplifierar att kvalitetsmått i bland kan vara missvisande genom 

ett exempel: privata vårdcentraler får ofta bättre betyg än offentliga, men det kan bero på att 

offentliga verksamheter ligger på områden med en helt annan socioekonomisk nivå än de 

områden där privata verksamheter är belägna. Intervjupersonen menar vidare att områden 

med sämre socioekonomisk nivå, som offentliga mottagningar i bland ligger i, har andra 

faktorer som påverkar betygen än vad privata verksamheter har, exempelvis då flera olika 

språk ofta talas i sämre socioekonomiska områden. 

     När språkaspekten kom upp i intervjun, frågades om information finns på flera språk om 

vårdval, blev intervjupersonen osäker på om sådan information fanns, men intervjupersonen 

trodde att vårdcentralerna hade sådan information. Intervjupersonen avslutade med att 

språkaspekten kanske är något som landstinget borde förbättra på deras egen vårdvalssida. 

 

4.5 Analys av intervjuresultat 

 

Vad som kan sägas inledningsvis utifrån intervjuresultatet, är att landstinget är en hierarkisk 

organisation som är styrd av politiker, men intervjupersonen upplevde trots det stor 

handlingsfrihet vad gäller publicering av information. Handlingsutrymmet för tjänstemännen 

på vårdvalskansliet i form av beslut genom utflödessidan, är därför stort utifrån vad 

intervjupersonen hävdar. 

     Under intervjun avhandlades frågan om hur brukarinflytande kan uppnås, vilket 

intervjupersonen svarade på genom att hänvisa till att det är de politiskt valda 

representanterna som utgör det främsta medborgarperspektivet i styrningen av landstingets 

verksamhet. Det fanns däremot inga direkta påverkansmöjligheter för brukare i form av 

brukarråd eller enkätundersökningar gjorda av vårdvalskansliet. Patienter hörde dock av sig 

då och då med synpunkter till landstinget, men det var på brukarnas egna initiativ. I dagsläget 

genomförs en process för förbättring av information i kvalitetssäkrande syfte, sade 

intervjupersonen, där familjeläkarmottagningarnas kvalitetsmått följs upp, för att säkerställa 

att alla mottagningar registrerar på samma sätt och att data då skall vara så korrekt som 

möjligt. 
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     Det som skulle kunna tänkas tilläggas i kvalitetsuppföljningen utifrån uppsatsens 

demokratiska perspektiv, är vad brukare har för synpunkter, eftersom det främst är 

mottagningarnas egna kvalitetsmått i form av bland annat medicinsk kvalitet som följs upp. 

Brukare skulle kunna få möjlighet att påverka, genom input på vad i informationen om 

vårdval som behöver bli bättre, för det är främst medicinska mått som vårdvalskansliet nu 

håller på att kvalitetssäkra. Medicinsk kvalitetsdata kan självklart vara intressant för brukare 

när dem väljer, men en direkt påverkanskanal till vårdvalskansliet om hur 

vårdvalsinformationen skulle kunna ändras utifrån brukares perspektiv, saknas i dagsläget. 

     Intervjupersonen var osäker på om språkalternativ fanns tillgängligt på vårdvalssidan, när 

frågan om språkalternativ kom upp. Intervjupersonen menade att offentligt styrda 

mottagningar på områden med en helt annan socioekonomisknivå än områden där privata 

mottagningar är belägna, har en brukargrupp där språksvårigheter kan förekomma, vilket kan 

vara problematiskt och kan påverka betyget för mottagningen, enligt intervjupersonen. 

     Därför går det att argumentera för att direkt brukarinflytande kan bidra med olika 

perspektiv på vad som bör förändras med informationen om vårdval. Ett sådant perspektiv 

skulle kunna tänkas vara att anpassa informationen till brukare som talar annat språk och inte 

förstår svenska, vilket kan förbättra den demokratiska aspekten av påverkan genom val, då 

tolkningssvårigheter kan förhindra att val genomförs. Det är något som också kan ses i den 

tidigare undersökningen som gjordes på familjeläkarmottagningarnas internethemsidor, där 

majoriteten av familjeläkarmottagningarna inte hade språkalternativ om vårdval på respektive 

hemsidor. 

     Möjligtvis finns information på olika språk i väntrummen på familjeläkarmottagningarna, 

men det ligger utanför ramen för uppsatsarbetet och det går att argumentera att oavsett om 

sådan information finns på plats på mottagningarna, borde informationen också finnas på 

internet, för att underlätta spridningen av informationen. Det demokratiska inflytandet genom 

”den lilla demokratin” förutsätter idealt att medborgare har jämlika möjligheter att välja, 

därför skulle landstinget kunna vända sig till brukarna, i syfte att säkerställa att också 

informationen om vårdval är anpassad till brukare med olika behov. 

     En annan aspekt som är intressant att lyfta fram i analysen av intervjun är frågan om vem 

som egentligen väljer i vårdvalet. Intervjupersonen valde att presentera olika rapporter, bland 

annat en från Myndigheten för vårdanalys, som problematiserade varför byten inte ägt rum 

enligt förväntningarna. En orsak som Myndigheten för vårdanalys gav till varför byten inte är 

speciellt vanligt, var för att information som presenteras på exempelvis SKL, är för 

komplicerad för gemene man att förstå och tolka, vilket intervjupersonen också trodde var en 
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orsak. Det kan leda till konsekvenser som att brukare ignorerar informationen, eller inte söker 

upp information, då informationen presenteras på ett svårt sätt. Det är också något som 

intervjupersonen menar kan vara fallet, då brukare vänder sig till anhöriga för 

rekommendationer i valet av vårdgivare. Valet utgår därmed främst utifrån vad nära och kära 

anser vara bäst och det blir problematiskt, då brukaren kanske inte får tillräckligt med 

information för att bilda sig en egen uppfattning om vilken familjeläkarmottagning som är 

bäst lämpad för brukarens behov. 

     Vad som slutligen kan sägas utifrån analysen av intervjumaterialet, är att brukares byten 

inte har levt upp till landstingets förväntningar, vilket kan tolkas på olika sätt. Ett sätt att tolka 

varför brukare inte speciellt ofta byter familjeläkarmottagning, är att anta att brukare inte har 

tillräckligt med information för att basera sina val på, eller att brukare anser att informationen 

inte är tillräckligt relevant för att användas i praktiken. En annan tolkning skulle kunna vara 

att brukare helt enkelt kanske inte är missnöjda med sin nuvarande familjeläkarmottagning, 

eller att geografiska avstånd kan förhindra att brukare genomför byten. 

 

4.6 Politikers styrningsroll 

  

Under intervjun med verksamhetscontroller Ingegerd Johansson-Molin, frågades om hur den 

politiska styrningen såg ut lokalt i landstingsstyrelsen och enligt intervjupersonen följer 

politiker upp vårdvalskansliets verksamhet per tertial och styrningen sker genom en dialog. 

För att undersöka den politiska styrningen närmare, skickades en enkätundersökning ut, som 

tidigare nämnts i metoddelen, till landstingsstyrelsens politiker. Syftet med 

enkätundersökningen var att studera närmare hur den politiska styrningen ser ut och huruvida 

styrningen av Vårdval Västmanland utifrån LOV främst utgår från lokalt eller nationellt håll. 

Dessutom undersöks om politikerna i landstingsstyrelsen anser sig ha sakkunskaper om 

landstingets vårdverksamhet, vilket kopplas till Vem styr vården? som problematiserar att 

politiker inte alltid besitter sakkunskaper om vård och därför helt delegerar ansvaret till 

tjänstemannanivå. Frågorna syftar därför till att undersöka om hur frekvent politiker följer upp 

arbetet och huruvida styrningen av vårdvalskansliet utifrån LOV, främst är baserad från lokalt 

eller nationellt håll. Resultatet av enkätundersökningen presenteras nedan. 

     Den första frågan på enkäten är följande: Fattas beslut och formuleras mål utifrån Lagen 

om valfrihetssystem till landstinget Västmanland från nationell nivå, eller lokalt inom 

landstingsstyrelsen? Samtliga politiker som besvarade enkäten, menade att styrningen utifrån 
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LOV sker lokalt inom landstingsstyrelsen och Kenneth Östberg från Socialdemokraterna 

menar att verksamheten styrs med kvalitetsmål, där pengar fördelas till landstinget, för att 

styra verksamheten mot det som är viktigt. Tomas Högström från Moderaterna, instämmer 

också att styrningen sker lokalt utifrån gällande lagar och regler. Det är något som arbetas in i 

landstingsplanen, enligt Mikael Peterson från Socialdemokraterna. Landstingsplanen är ett 

styrande dokument som formulerar mål, som sedan skall uppfyllas under en tidsperiod och 

som fastställs av landstingsfullmäktige. 

     Den andra frågan lyder: Har Vårdvalsenheten inom landstinget Västmanland stor 

handlingsfrihet i arbetet med information om vårdvalet, eller är verksamheten hårt reglerad 

från politiskt håll? Samtliga som besvarat enkäten, säger att vårdvalsenheten har stor 

handlingsfrihet, men Roy Cederbäck från Kristdemokraterna menar också att innehållet är 

starkt reglerat, men håller också med om att handlingsfriheten i arbetet med informationen är 

stor för vårdvalsenheten. Kenneth Östberg tilläger förutom att handlingsfriheten är stor, att 

frågan också har prioriterats av politikerna. Mikael Peterson menar också att 

handlingsfriheten är stor, men att politiker också sätter upp mål som vårdvalsenheten skall 

följa. 

     Den tredje frågan i enkäten är: Anser du dig ha sakkunskaper om Lagen om 

valfrihetssystem och landstingets vårdverksamhet? Samtliga politiker instämmer att dem 

besitter sakkunskaper och Kenneth Östberg som är ansvarig för primärvårdsfrågor, menar att 

han har mycket goda kunskaper inom området. Mikael Peterson, menar att landstingsstyrelsen 

får fortlöpande information om ändringar i lagstiftningen. Roy Cederbäck skriver att 

kunskaper alltid kan utvecklas, eftersom han menar att inget är så bra att det inte kan bli 

bättre. 

     Den fjärde frågan är följande: Hur frekvent följer landstingsstyrelsen upp resultat från 

Vårdval Västmanland? Kenneth Östberg menar att verksamheten huvudsakligen följs upp 

kvartalsvis, men i och med att Östberg är ytterst ansvarig för primärvårdsfrågor, följer han 

upp verksamheten noggrannare än så. Resterande politiker uttrycker att information når dem 

fortlöpande och enligt Roy Cederbäck sker det i stort sett månadsvis. Svaren varierade därför, 

men samtliga menade ändå att uppföljning av verksamheten görs kontinuerligt. 

     Den femte och sista frågan lyder: Anser ni att informationen om Vårdval Västmanland 

som når brukare är tillräcklig för att de skall kunna genomföra ett val, om inte hur kan den 

utvecklas? Kenneth Östberg menar att tidigare erfarenheter säger att oberoende av hur man 

informerar, är det svårt att få en rörelse i systemet. I likhet med vad Kenneth Östberg, menar 

Roy Cederbäck att rörligheten inte är speciellt stor och att en tolkning av detta kan vara 
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vanans makt, som kan utgöra ett mentalt hinder vid byten om man inte är nöjd enligt 

Cederbäck. Vidare menar Roy Cederbäck, att det finns en medvetenhet om valmöjligheter, 

men att man är ovan och ofta går efter det man brukar göra. Däremot menar Roy Cederbäck 

att kommande generationer kan bryta mönstret att få väljer ny vårdgivare, då nyare 

generationer är mer vana med att ställa krav, vilket kan gynna kvalitetsarbetet i vården enligt 

Cederbäck. Tomas Högström menar att informationen är tillräcklig, då den enligt honom finns 

i tryckt form, på webben och via telefonkontakt med Vårdval Västmanland och vårdcentraler. 

Mikael Peterson uttrycker att information alltid kan utvecklas, men nämner inte specifikt hur. 

 

4.7 Analys av enkätundersökning   

 

Inledningsvis kan sägas att enkätundersökningens svarsfrekvens var låg, något som möjligtvis 

kan kopplas till resonemanget i metoddelen om att enkätundersökningar brukar ha låg 

svarsfrekvens i jämförelse med intervjuer. De enkäter vi fick in besvarade samtliga av de fem 

ställda frågorna, vilket medförde att vi kunde jämföra och analysera dem mot varandra. 

Anledningen till att vi anser att svaren är någorlunda representativa trots att svarsfrekvensen 

var så pass låg, är den jämna fördelningen mellan partiblocken på de som svarade, då en 

Moderat och en Kristdemokrat utgör det högra oppositionsblocket, medan de två 

Socialdemokraterna representerar det vänstra blocket. 

     Ett genomgående tema i första frågan, var att samtliga politiker uttrycker att styrningen 

sker lokalt i landstingsstyrelsen utifrån LOV. Ytterligare mönster är att tjänstemännens 

handlingsfrihet verkar vara stor utifrån vad respondenterna skrivit, men att styrningen också 

är reglerad genom exempelvis målstyrning, lagar och regler. 

     Vad gäller politikernas sakkunskaper om Lagen om valfrihetssystem och landstingets 

vårdverksamhet, svarade samtliga politiker att dem har kunskaper, eller att kunskap alltid kan 

förbättras. Kenneth Östberg är som tidigare nämnt ytterst ansvarig för primärvårdsfrågor och 

viktigast bör därför vara att han har goda kunskaper, eftersom det är hans primära område, 

vilket han också nämner att han har. I övrigt nämner ingen att dem saknar sakkunskaper och 

information uppdateras fortlöpande när ändringar görs enligt Mikael Peterson. Förutom 

information om ändringar i lagstiftning, följs också vårdvalsenhetens verksamhet upp 

kvartalsvis och i bland mer frekvent än så enligt Roy Cederbäck som skrev att det sker i stort 

sett månadsvis. Kenneth Östberg menar att uppföljning sker kvartalsvis, men Östberg skriver 

också att uppföljning från hans håll sker mer frekvent. Ingen politiker uttrycker att 
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informationen är otillräcklig, men att beteendemönster kan vara en orsaksfaktor till det låga 

valbytet som kan utläsas utifrån två av respondenternas svar. 

 

5 Slutsatser och avslutande diskussion 

 

I det här avsnittet dras slutsatser för respektive undersökningar om information och styrning, 

där det empiriskt framtagna resultatet kopplas till frågeställningen och de teoretiska 

utgångspunkter som valts ut. Slutligen avslutas uppsatsen med en diskussion om vad som 

kunde gjorts annorlunda med uppsatsen, anledning till metodval och hur uppsatsens resultat 

kan användas i framtida forskning. 

 

5.1 Slutsatser om informationstillgänglighet  

 

”Upplyst förståelse” är ett begrepp som togs upp i början av uppsatsen och som har 

genomsyrat innehållet i uppsatsens informationsundersökningsdel. Som tidigare nämnts 

innebär Robert Dahls begrepp ”upplyst förståelse”, att medborgare behöver information om 

alternativ som är relevant och jämlik, för att de skall kunna göra ett rättvist val. Den 

demokratiska aspekten vad gäller ”upplyst förståelse”, blev därför att se huruvida brukare 

hade möjligheter att bilda sig en självständig och jämlik uppfattning, utifrån den information 

som fanns tillgänglig på familjeläkarmottagningarnas internetsidor. I undersökningen 

studerades olika kriterier för informationstillgänglighet, som sedan analyserades utifrån 

familjeläkarmottagningarnas internetsidor, samt landstingets vårdvalssida, utifrån Winblads 

och Anderssons rapport. 

     Den viktigaste aspekten av information som brukare behöver, är att de har tillgång till 

information om Vårdval Västmanland och vad vårdvalet innebär. Undersökningen visade att 

hälften saknade sådan information, medan tre familjeläkarmottagningar hade informationen 

direkt på sidan och tre informerade om valmöjligheter, men inte till Vårdval Västmanland. 

Utifrån LOV som innebär att brukare skall tillåtas få inflytande genom att välja, är det 

självklart inte bra om hälften av familjeläkarmottagningarna inte ens informerar brukare om 

valmöjligheten och ett demokratiskt val utifrån vissa av familjeläkarmottagningarnas sidor 

blir därför svårt. 
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     Bo Rothstein och Paula Blomqvist menar i Välfärdsstatens nya ansikte, att information om 

valmöjligheter är viktigt för att brukare skall kunna genomföra val och de pekade i boken på 

att informationen kan vara otillräcklig. Det är något som också kan ses i undersökningsdelen 

av uppsatsen, då information om vårdval inte fanns överallt, eftersom hälften av 

familjeläkarmottagningarna inte hade sådan information tillgänglig. Rothsteins och 

Blomqvists slutsats om informationstillgänglighet i Välfärdsstatens nya ansikte, visade också 

på att informationen bör bli mer lättillgänglig och tolkningsbar, för att valet skall kunna anses 

vara rationellt genomfört. Det är även en slutsats som vi drar, då vi menar att informationen 

om Vårdval Västmanland måste bli mer tillgänglig och redovisas direkt på 

familjeläkarmottagningarnas sidor på ett tydligt och tolkningsbart sätt, antingen länkad till 

Vårdval Västmanlands hemsida, eller att familjeläkarmottagningarna informerar direkt på sina 

respektive hemsidor. 

     När det gäller information om vårdalternativ som brukare kan välja mellan, visade de flesta 

familjeläkarmottagningarna sådan information, men informationen var inte speciellt 

lättillgänglig, då den länkades i flera steg; först till 1177 och på 1177 länkades informationen 

vidare till en jämförelsefunktion, där brukare själva kan välja ut mottagningar och jämföra 

dem. Det kopplar vi till Rothsteins och Blomqvists resonemang om att information bör bli 

mer lättillgänglig, vilket vi även anser gälla för uppsatsens del, eftersom informationen om 

alternativ fanns men inte var särskilt lättillgänglig, då informationen länkas i flera steg. 

     Enligt Dahls begrepp: ”upplyst förståelse” måste medborgare få tillgång till information 

om alternativ för att bilda sig en självständig uppfattning och göra ett jämlikt val. Majoriteten 

av familjeläkarmottagningarna hade information om alternativa mottagningar indirekt via 

1177, men vi anser ändå att informationen om vilka mottagningar som finns att välja mellan 

bör informeras direkt på sidan, då sådan information är viktig för att signalera vilka 

familjeläkarmottagningar som brukare kan byta till, vilket underlättar brukarnas val.  

     Informationen om väntetider visade på att majoriteten av familjeläkarmottagningarna hade 

sådan information, men informationen var i de flesta fallen indirekt länkad till 1177. Som i 

ovanstående fall är det problematiskt att de flesta familjeläkarmottagningarna inte redovisade 

sådan information direkt på sidan, vilket gjorde att informationen om väntetider inte var 

speciellt lättillgängligt.  

     Informationen om patientnöjdhet visade liknande tendenser som de två förra punkterna, då 

informationen länkades indirekt till 1177, där brukares omdömen visades. En 

familjeläkarmottagning hade information om patientnöjdhet direkt på sidan som hänvisade till 

en patientenkät genomförd i januari år 2012, och det var Herrgärdets familjeläkarmottagning. 
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Enligt LOV skall informationen till brukare vara jämförbar, vilket i det här fallet innebär att 

brukare skall ha tillgång till information om mottagningarnas utfall vad gäller kvalitet, som 

sedan kan jämföras. Majoriteten av familjeläkarmottagningarna hade sådan information, men 

de flesta länkade dock informationen genom 1177. Informationen fanns därmed, men skulle 

kunna bli mer lättillgänglig om den placerades direkt på hemsidan som Herrgärdets 

familjeläkarmottagning exempelvis gjorde.  

     Punkterna om information på andra språk och information för funktionshindrade handlar 

om att informationen skall vara tillgänglig oavsett vilket land man kommer ifrån, eller om 

man har ett handikapp. Endast Bäckbys familjeläkarmottagning hade information på olika 

språk, resterande familjeläkarmottagningar hade inte sådan information på sidorna. Stöd för 

funktionshinder visade på bättre siffror, då alla familjeläkarmottagningar hade tillgång till 

talsyntes, men saknade teckenspråk och lättläst svenska. Under rubriken jämlikhet i 

uppsatsen, skrev vi att faktorer som utbildningsnivå och etnicitet kan påverka hur 

informationen uppfattas. Då endast en familjeläkarmottagning hade språkalternativ, anser vi 

att jämlikheten är bristande på den punkten, då personer av annan etnisk bakgrund än 

svenskar, som endast talar och förstår ett annat språk, inte kan läsa och ta till sig 

informationen på samma villkor. 

     Funktionshindrade kan med hjälp av talsyntes ta till sig information, men funktioner som 

teckenspråk saknades. Enligt LOV är det väsentligt att informationen till brukare skall vara 

lättförståelig, vilket är en aspekt som skulle kunna förbättras på familjeläkarmottagningarnas 

internetsidor när det gäller språkalternativ, då de flesta saknade sådan information. Det leder 

till exkludering av de brukare som inte förstår svenska och som inte kan tolka informationen. 

Däremot uppfyllde samtliga sidor kriteriet för funktion för talsyntes, vilket underlättar för 

funktionshindrade. En anledning till att LOV lagstiftades, var att lagen förväntades utöka 

funktionshindrades inflytande och eftersom talsyntes fanns på samtliga sidor, underlättar och 

förenklar landstinget inflytandet för handikappade, enligt oss. 

     Den sjätte och sista punkten handlade om vårdutbud och visade på att samtliga 

familjeläkarmottagningar hade information om vilken vård som erbjuds brukare. Vårdutbud i 

likhet med stöd för funktionshinder, erbjöds av samtliga familjeläkarmottagningar. Den 

sistnämnda punkten vårdutbud, uppfyllde enligt oss bäst kriteriet för ”upplyst förståelse”, då 

alla familjeläkarmottagningar visade vilka alternativ av vårdformer som brukare kan välja 

mellan om de listar sig på mottagningen. Stöd för funktionshinder var visserligen också bra då 

alla familjeläkarmottagningar hade information förmedlad genom talsyntes, men kunde också 

kompletterats med funktion för teckentolkning som på polismyndighetens hemsida. 
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     Utifrån de specifika punkterna som nämnts ovan, kan vissa generella slutsatser dras. En 

slutsats är att familjeläkarmottagningarna hade mest tillgänglig information om deras 

respektive vårdutbud. Samtliga familjeläkarmottagningar hade stöd för funktionshinder, men 

informationen kunde utvecklats, exempelvis kunde fler språk än svenska erbjudits i 

talsyntesfunktionen och teckentolkning kunde kompletterat talsyntesen. Ett annat mönster av 

mer negativ karaktär som vi kan se, är att alla familjeläkarmottagningar förutom Bäckby, inte 

hade information på andra språk. Det gäller även för landstingets hemsida i helhet, då det 

saknas funktion för att ställa om språket på sidan. Det är något som polisens hemsida har 

tillgängligt, vilket kan statuera ett exempel på hur informationen på så många sätt som möjligt 

kan nå ut till brukare, då sidan hade tio olika språk, teckentolkad information och lättläst 

svenska. 

     Det mest vanliga sättet som familjeläkarmottagningarna sprider information, är genom att 

länka genom 1177. Att familjeläkarmottagningarna länkar informationen behöver inte vara 

något negativt i sig; faktum är att det kan vara ett bättre alternativ, då 

familjeläkarmottagningarna kanske inte har tid att redovisa all information om alternativa 

utförare på sina sidor. Det kan då vara bättre att länka till 1177, eftersom sidan har till uppgift 

att tillgodose sådan information. Det vi efterfrågar är att familjeläkarmottagningarna tydligare 

hänvisar direkt på sidan att 1177 har jämförande funktioner och redovisar information om 

tillgänglighet, för i dagsläget finns det bara en länk till 1177 på högra sidan, där det står 

kontaktinformation. 

     Vad vi kan se och kan uttala oss om utifrån resultatet om informationstillgängligheten, är 

att informationen mestadels fanns, men att informationens tillgänglighet visade på 

begränsningar. Exempelvis att olika språk inte fanns tillgängliga på de flesta 

familjeläkarmottagningarna, något som kan leda till att brukare som inte förstår det svenska 

språket exkluderas i vårdvalet. Vad gäller jämlikhetsaspekten i Dahls begrepp: ”upplyst 

förståelse”, kan man säga att för att informationen skall anses vara jämlik och tillgänglig för 

alla, bör bakomliggande orsaksfaktorer betänkas som kan ligga till grund för svårigheter för 

brukare att ta till sig material. Landstinget Västmanland har följt LOV vad gäller att 

presentera lättförståelig och jämförbar information, då sådan information fanns tillgänglig på 

vårdvalssidan. Informationen var dock i de flesta fallen länkad, vilket gjorde att vi upplevde 

att informationens lättillgänglighet kunde förbättras, genom att presenteras direkt på sidan, 

vilket hade underlättat för brukare i informationssökandet. Därför kvarstår vår argumentation 

om att all information på familjeläkarmottagningarnas sidor kunde varit explicit länkad till 



35 
 

landstingets vårdvalssida, eller finnas direkt på sidorna, för att underlätta att informationen 

kan spridas och nå ut till brukare på så många sätt som möjligt. 

     För att återknyta till Bo Rothsteins presentation av den marknadsorienterade modellen och 

Hirschmans begrepp exit som nämndes i teoridelen, där medborgare väljer efter egna 

preferenser bland alternativ, menar vi att det går att kräva att information om vårdvalet skall 

vara tillräckligt tillgängligt, för att brukare skall kunna hitta den. Hirschman menar att ett 

utträde förutsätter att kunden har tillgång till information om samtliga produkter på 

marknaden. Då valfrihetssystemet rör sig om en marknadsliknande form, där vårdutförare 

konkurrerar med varandra om brukarens listning, kan begreppet exit i det här fallet appliceras 

med konkurrerande familjeläkarmottagningar, eftersom brukaren behöver information om 

vårdalternativen för att göra ett utträde. 

 

5.1.1 Informationen kan bli mer lättillgänglig 

 

Utifrån resultatet av undersökningen på familjeläkarmottagningarnas och landstigets 

vårdvalssida, skall vi försöka sätta undersökningens specifika resultat i relation till det mer 

generella. Inledningsvis nämndes en artikel publicerad på Dagens Nyheters internetsida, där 

Ulrika Winblad och Caroline Andersson, visade på att informationen på landstingens 

hemsidor inte var tillräckligt enhetlig och omfattande för att brukare skall kunna göra 

välinformerade val. Vi har ett snarlikt resonemang vad gäller familjeläkarmottagningars sidor 

och den information som redovisas där. Informationen skulle kunna vara mer enhetlig och 

samlas på respektive sida i stället för att vara länkad, men om information länkas bör vad som 

länkas skrivas på sidan. Resultatet av undersökningen på familjeläkarmottagningarnas sidor 

och landstingets vårdvalssida, uppvisade likande mönster som Winblads och Anderssons 

rapport gjorde vad gäller informationstillgänglighet. Winblads och Anderssons rapport 

gjordes år 2011 och innefattade flera läns landstingssidor och brister på landstingens 

vårdvalinformation verkar vara ett genomgående problem, eftersom vår undersökning kom till 

en likande slutsats om familjeläkarmottagningarnas sidor. 

     Huruvida andra landsting och deras familjeläkarmottagningar i dagsläget visar brister i 

informationstillgänglighet, går inte att uttala sig om med säkerhet förrän mer uppföljning görs 

och fler landsting undersöks. Det skulle kunna tänkas att även andra landsting bör utveckla sin 

information, men det är något som framtida forskare får följa upp och forska vidare om. Den 

analysmodell som användes och hämtades från Winblads och Anderssons rapport, har även 
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visat sig fungera enligt oss vid analys av familjeläkarmottagningar och uppvisar därför god 

replikerbarhet. Trots att inte alla punkter valdes ut, anser vi att de punkter som valts ut mätte 

lättillgänglig, lättförståelig och jämförbar information enligt LOV och att begreppsvaliditeten 

därmed borde vara hög. 

 

5.2 Slutsatser om styrning 

       

För att dra slutsatser om styrning kommer resultatet av intervju- och enkätundersökningen att 

kopplas till de två sista frågorna i frågeställningen.  Den andra frågan i frågeställningen som 

användes i uppsatsens undersökning var: Hur ser styrningen av LOV ut i Västmanlands läns 

landsting? Till skillnad mot vad som beskrevs i antologin: Vem styr vården? där politisk 

styrning främst kom från nationellt håll direkt till lokal tjänstemannanivå, visade sig inte vara 

fallet för styrningen i Västmanlands läns landsting, då målstyrning utifrån LOV formulerades 

lokalt av landstingspolitiker. Styrningen av Vårdval Västmanland sker därmed först från den 

politiska inflödessidan, genom målstyrning från framröstade politiker, som formulerar 

landstingsplanen och politiker utgår från lagar och regler som gäller på området. Vidare vad 

gäller utflödessidan, har tjänstemännen på vårdvalskansliet stor handlingsfrihet, när det gäller 

att uppfylla målen som politiker sätter upp för verksamheten och det bekräftades både genom 

intervjun med verksamhetscontroller Ingegerd Johansson-Molin på Vårdval Västmanland och 

genom enkätundersökning med politiker. 

     Landstingorganisationen är hierarkisk styrd, vilket också bekräftades genom intervjun och 

enkäterna, då politiker förhåller sig till nationella lagar så som LOV. Politikerna formulerar i 

sin tur mål till vårdvalskansliet, som sedan arbetar fram mål som familjeläkarmottagningarna 

skall följa; exempelvis kvalitetssäkring av information. Styrningen sker därmed i flera olika 

led från riksnivå till lokala politiker som genom målstyrning delegerar vidare till 

tjänstemannanivå. Till skillnad från vad Garpenby och Carlsson menar i Vem styr vården? att 

lokala politiker inte lägger sig i vårdverksamheten, eftersom de anser att det tillhör berörda 

tjänstemän, är fallet omvänt när det gäller implementeringen av Lagen om valfrihetssystem i 

Vårdval Västmanlands verksamhet i det här fallet. Utifrån de svar som landstingspolitikerna 

gav, följer politikerna frekvent upp Vårdval Västmanland kvartalsvis, men Kenneth Östberg 

säger sig följa upp mer noggrant och frekvent, något som bekräftas av intervjupersonen som 

säger att Östberg är den politiker som hon har mest kontakt med i sitt arbete. 
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     Utöver den politiska styrningen, förekommer också en form av ”mjuk styrning” från 

vårdvalskansliet till familjeläkarmottagningarna, genom ett vårdvalsråd två gånger per år, där 

uppföljning i kvalitetssäkrande syfte görs innan information om exempelvis medicinsk 

kvalitet publiceras. Sammanfattningsvis kan sägas att styrningen delvis stämmer överens med 

vad Vem styr vården? beskriver, då tjänstemännen på landstinget har stor handlingsfrihet att 

fatta beslut och därför får stort spelrum genom en ”mjuk styrning”, men till skillnad från 

resonemanget om att lokala politiker inte engagerar sig i tjänstemännens verksamhet, stämmer 

det inte överens med resultatet som presenterats. Tidigare i teoridelen beskrevs ett annat 

perspektiv än teorin om ”demokratins svarta hål”, på vad som anses vara legitim styrning 

utifrån Max Webers legalbyråkratiska modell och Weber argumenterar att tjänstemän arbetar 

opartiskt och objektivt och därför bör ses som neutrala i den legalbyråkratiska modellen. Det 

står i kontrast till Rothteins och Blomqvists resonemang i ”demokratins svarta hål”, där 

tjänstemännens avsaknad av demokratiskt mandat problematiseras. Det finns inget som säger 

att stor handlingsfrihet för vårdvalsenhetens tjänstemän är negativt, tvärtom kan det vara en 

styrka då de skall arbeta opartiskt för att säkerställa kvaliteten, men det förutsätter också att 

politiker följer upp resultatet så att det förankras demokratiskt, för att undvika att 

”demokratins svarta hål” uppstår. 

     Den tredje och sista frågan i frågeställningen är: Kan brukare påverka landstingets 

verksamhet? I boken: Demokratirådets rapport 1998, beskrevs ”den lilla demokratin”, där 

medborgare ges möjligheter att påverka i vardagen som kontrast till ”den stora demokratin”, 

där medborgare kan påverka samhället i stort genom att rösta fram politiska representanter, 

eller genom att delta i samhälleliga organisationer för påverkan. I uppsatsen studerades 

påverkan på lokal nivå i ”den lilla demokratin”, det vill säga i vilken mån 

individer/medborgare/brukare har möjligheter att påverka, genom val av vårdgivare. 

Statsvetaren Bo Rothstein beskrev i antologin: Politik som organisation, huruvida medborgare 

kan påverka i en marknadsliknande situation genom att ”rösta med fötterna”. Den 

marknadsorienterade modellen som Rothstein beskriver passade bra in på undersökningen, då 

modellen förklarar hur medborgare idealt sett kan bedriva inflytande och påverka. I relation 

till den marknadsorienterade modellen, består brukarnas valmöjligheter av konkurrerande 

familjeläkarmottagningar, där både privata och offentliga alternativ konkurrerar under 

marknadsliknande förhållanden. Ett utfall av valfrihetssystemet är att systemet bidrar med 

ytterligare demokratisk påverkan; förutom den representativa demokratiska styrningen genom 

politiker, kan medborgare dessutom påverka direkt i vardagen genom att tilldelas ytterligare 

valmöjligheter. 
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     En förutsättning för påverkan genom val, är att brukare har tillgång till information som 

förmedlas av landstingets vårdvalssida och familjeläkarmottagningarnas hemsidor. Under 

undersökningens gång, konstaterades att information till brukare fanns att hitta på internet, 

men inte alltid är lättillgänglig och kan därmed göras mer tillgänglig genom att samla all data 

på samma ställe. Under intervjun framkom också att själva kvaliteten på informationen om 

medicinsk data var bristande i den bemärkelsen att inte alla familjeläkarmottagningarna 

registrerade på samma sätt, något som Vårdval Västmanland i dagsläget syftar till att åtgärda 

innan data publiceras. Det är i linje med vår analys om att informationen på 

familjeläkarmottagningarnas internetsidor behöver presenteras mer enhetligt och korrekt, då 

vi anser att samtliga skall presentera information om tillgänglighet och kvalitet antingen 

direkt på sidan, eller länkad till 1177, eller Vårdval Västmanland. 

     En annan aspekt som intervjupersonen tog upp, är att det i bland kan vara svårt att tolka 

viss typ av information från rapporter och att de flesta brukare inte går efter sådan 

information. Det är i stället mer vanligt förekommande att brukare baserar sina val på 

rekommendationer från grannar, släktingar och jobbarkompisar. Det leder in på 

informationsasymmetrier som beskrevs i antologin: Konkurrensens konsekvenser, som 

innebär att brukare inte har tillräckligt med information, vilket leder till att de i stället vänder 

sig till anhöriga eller sakkunniga tjänstemän; det självständiga valet uteblir därför. Det är 

också ett mönster som kan utläsas i undersökningen, då intervjupersonen menar att brukare 

inte alltid har lätt att tolka rapporter och enkätresultat och vänder sig till anhöriga. Ett annat 

mönster är att brukare inte verkar byta i den förväntade omfattningen som politiker och 

tjänstemän trott, då intervjupersonen konstaterade detta i intervjun och politiker i 

enkätundersökningen menar att en orsak till varför så få byter, kan vara vanans makt. 

     Tyvärr hade vi inte tid att göra en brukarundersökning för att undersöka frågan närmare 

från brukarens perspektiv, utan vi var tvungna att förlita oss på intervju- och enkätresultatet 

kopplat till litteraturen. Men utifrån resultat som presenterats i undersökningen, uppkommer 

frågan: vem styr egentligen? Om det är så att brukare är fast i ett beteendemönster, på grund 

av en vana som inte har brutits ännu och därmed förlitar sig på anhöriga och inte utgår från 

information som de själva kan fatta rationella val utifrån, uppstår frågan om brukare verkligen 

styr. En fråga är därför hur man skall få brukare att bli mer delaktiga, när det gäller att utnyttja 

sin demokratiska valmöjlighet? En lösning på problemet, kan enligt oss vara att införa ett 

brukarråd, eller ett forum på internet direkt kopplat till vårdvalsinformation, i syfte att 

undersöka vad som kan förbättras i informationens innehåll, för att brukare skall kunna 

använda informationen i större utsträckning. Enligt intervjupersonen existerar inte något 
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sådant råd i dagsläget och brukares påverkansmöjligheter blir därför begränsade. Det går 

självklart alltid att ringa eller mejla till enheten, men det skulle kunna kompletteras med ett 

forum på internethemsidan, eller ett brukarråd, där brukare kan diskutera frågor med 

landstingets politiker och tjänstemän. 

     Den demokratiska påverkan som intervjupersonen beskriver, sker genom politiker som 

enligt henne har ett medborgarperspektiv. Den politiska styrningen verkar vara frekvent 

utifrån intervju- och enkätundersökningen och enligt Kenneth Östberg är information om 

vårdval en prioriterad fråga. Det är självklart inte positivt att brukare inte har en direkt 

påverkanskanal att utöva inflytande som framkom under intervjun, men den demokratiska 

styrningen genom politiker i landstingsstyrelsen, kan möjligtvis balansera det demokratiska 

styret, då styrningen består av kontinuerliga uppföljningar och målstyrning, trots att 

tjänstemän tilldelas stor handlingsfrihet. Balansen vad gäller noggrann politisk styrning och 

bristande brukarinflytande, gör att vi anser att trots att tjänstemännen har stor handlingsfrihet, 

bör ”demokratins svarta hål” i det här fallet jämnas ut. Förhoppningen är att kommande 

generationer kan bryta vanans makt som verkar hämma brukare i deras möjligheter att utnyttja 

valfriheten, så att den andra demokratiska kanalen för inflytande genom brukares val skall 

fungera väl. Vi argumenterar därför avslutningsvis att ett brukarråd kan vara ett första steg i 

processen att bryta mönstret. 

 

5.3 Har LOV implementerats korrekt? 

 

Huvudsyftet med uppsatsen var att studera hur implementeringen av Lagen om 

valfrihetssystem har tolkats och använts av politiker och tjänstemän i Västmanlands läns 

landsting. Svaret på frågan om LOV har implementerats korrekt, blir utifrån 

undersökningsresultatet att lagen har implementerats korrekt, då landstingets vårdvalssida 

innehåller tillräckligt med information, för att brukare skall kunna genomföra ett val. Vad 

gäller styrningen utifrån LOV i Västmanlands läns landsting, verkar styrningen ske på ett 

tillfredställande sätt, eftersom lokala politiker i landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige 

utgår från LOV i landstingsplanen som är ett styrande dokument och som formulerar de mål 

som landstingets verksamhet skall uppnå. Vårdval Västmanland genomför i skrivande stund 

en process för att uppdatera material som tidigare varit bristande och nu arbetar 

vårdvalskansliet i syfte att kvalitetssäkra informationen som finns tillgänglig. 
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     För att samla delarna i uppsatsen till en helhet, kan sägas att LOV har implementerats 

korrekt på landstingets vårdvalssida, men att informationen inte är speciellt lättillgänglig, 

vilket är en brist som vi kan peka på då lättillgänglighet är något som nämns i nionde kapitlet 

paragraf ett i LOV. Men viktigast är ändå att informationen överhuvudtaget finns och vi anser 

därför att Västmanlands läns landsting har implementerat LOV korrekt. Lättillgängligheten 

var bristande, men är enligt oss inte en avgörande faktor för att LOV skall implementerats 

felaktigt. 

     Uppsatsens syfte var att förmedla en översiktsbild av hur LOV har implementerats och 

styrts, samt huruvida information går att finna på samtliga familjeläkarmottagningars 

hemsidor. Vad uppsatsen kan bidra med utifrån internetundersökningen av 

familjeläkarmottagningarnas hemsidor och intervjun, är att informationen bör bli mer enhetlig 

och heltäckande och att ett brukarråd kan införas, vilket skulle kunna vara ett komplement till 

Vårdval Västmanlands pågående arbete för att kvalitetssäkra den medicinska kvaliteten som 

rapporteras in av familjeläkarmottagningarna i Västmanlands län. Förhoppningen är därmed 

att uppsatsen kan bidra med ett demokratiskt perspektiv på hur bättre brukarinflytande kan 

uppnås inom ramen för valfrihetssystem inom primärvården. 

 

5.4 Avslutande diskussion 

 

Avslutningsvis är det på sin plats att reflektera över uppsatsens resultat och diskutera vad i 

uppsatsen som kunde gjorts annorlunda och hur resultatet kan användas av framtida forskare. 

Till en början kan valet av undersökning och metod diskuteras lite närmare, då vi valt att 

använda tre olika undersökningar och två olika forskningsdesigner; nämligen kvantitativ och 

kvalitativ metod. Då vi under undersökningens gång insåg att informationen varierade på de 

olika internetsidorna på landstingets hemsida, ville vi bringa klarhet i hur styrningen från 

Vårdval Västmanland såg ut. Sådana funderingar resulterade i att ansvarig tjänsteman för 

informationsförmedlingen på Vårdval Västmanland kontaktades. Under intervjuns gång, 

besvarades temat om lanstingets roll och brukarinflytandet på ett tillfredställande sätt, medan 

den politiska styrningen blev mer kortfattad. Det ledde i sin tur till att vi valde att kontakta 

politiker genom en enkätundersökning som ett komplement till intervjun. 

     Anledningen till att vi valde att använda kvantitativ innehållsanalys, var för att få med 

samtliga familjeläkarmottagningar i en samlad översikt. Den kvalitativa intervju- och 

textanalys som valdes, gjordes för att mer detaljerat studera styrningen från politiskt- och 
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tjänstemanna håll. Varför både politiker och en tjänsteman kontaktades, var för att få ett större 

helhetsperspektiv på styrningen och blev därför ett komplement till den ursprungliga 

innehållsanalysen. 

     Anledningen till varför endast en tjänsteman valdes för intervjun, var för det första att 

personen är ansvarig för Vårdval Västmanland och bör därför ha heltäckande information, 

men också för att tjänstemän skall anses vara opartiska utifrån Webers legalbyråkratiska 

modell. Varför flera politiker valdes i stället för bara en, motiverar vi med att politiker måste 

ta hänsyn till olika partiideologiska perspektiv och resultatet hade då riskerat att bli skevt om 

endast en representant från ett parti hade valts ut. 

     Till en början var uppsatsen tänkt att studera privatisering inom välfärdssektorn och vilka 

konsekvenser mångfalden av utförare gav för vårdens kvalitet. Vi insåg dock rätt snart att 

privatiseringens konsekvenser är ett stort och komplext område och att förklaringsfaktorer 

inte är helt uppenbara, då lagen är relativt ny. 

     Uppsatsen kom i stället att handla om hur kvaliteten på informationen till brukare om 

Vårdval Västmanland rörande offentligt styrda familjeläkarmottagningar såg ut. Givetvis är 

privata alternativ också intressanta att undersöka i relation till hur kvalitet på information och 

vård skiljer sig jämfört med offentligt styrda familjeläkarmottagningar. Vi insåg emellertid att 

uppsatsen skulle blivit alltför omfattande för en sådan undersökning, men att vi i framtida 

studier exempelvis skulle kunna studera fenomenet privatisering närmare. Privata 

familjeläkarmottagningar utelämnades därför i uppsatsen, men uppsatsens kunde lika gärna 

fokuserat på privata aktörer. Tidigare i avgränsningsdelen nämndes anledningen till varför 

privata alternativ inte togs med i undersökningen och vi anser fortfarande efter att 

undersökningen slutförts, att offentligt styrda familjeläkarmottagningar bör ha ett större 

ansvar att uppvisa transparens i information, då mottagningarna planeras och styrs direkt av 

landstinget. 

     Ett annat tänkbart alternativ för uppsatsens undersökning, skulle ha varit att undersöka 

informationen som finns på plats på familjeläkarmottagningarna. Det var också vår 

utgångspunkt i början av uppsatsskrivandet, men på grund av tidsåtgången att besöka samtliga 

familjeläkarmottagningar och problematiken att analysera informationen på plats, gjorde att vi 

valde att fokusera på information på internet. Vi hävdar att information tillgänglig på internet 

är minst lika viktig som på familjeläkarmottagningarna, då internet har blivit en vanlig källa 

för medborgare i stort att söka information från. Givetvis underlättades analysen av resultatet 

på familjeläkarmottagningarna av att vi kunde utgå från en redan etablerad och använd 
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analysmodell som använts av forskarna Ulrika Winblad och Caroline Andersson på Uppsala 

universitet. 

     Brukarinflytandet på landstingets vårdverksamhet undersöktes inte direkt genom att fråga 

brukare genom enkäter vad dem tycker och anser om informationen, utan i stället studerades 

huruvida brukare ges möjlighet att påverka landstinget genom brukarråd, 

enkätundersökningar och genom att byta familjeläkarmottagning.  Precis som skrivits ovan 

om varför information undersöktes på internet i stället för på plats, var anledningen till 

metodvalet liknande i brukarundersökningen, då vi ville spara tid som annars skulle gått till 

att dela ut enkäter och analysera en stor mängd svar. Problemområdet som handlar om 

demokratiskt inflytande, begränsades därför till att studera brukares möjligheter till påverkan 

och politikers inflytande i styrningen, då politiker skall representera medborgarens vilja.  

     Ovanstående resonemang diskuterar vad som kunde gjorts annorlunda om en större 

tidsram hade funnits, eller om uppsatsen hade fokuserat på ett annat perspektiv, men frågan 

kvarstår hur uppsatsens resultat kan användas av framtida forskare inom området. 

Replikerbarheten bör som tidigare sagt vara god, då analysverktyget har använts på flera län 

av docent Ulrika Winblad och forskningsassistent Caroline Andersson och analysverktyget 

visade sig också passa för en lokal undersökning av ett läns samtliga offentligt styrda 

familjeläkarmottagningar. Då vi inte kunde genomföra en lika omfattande undersökning som 

Winblad och Andersson gjort, blev vi tvungna att välja ut de punkter som ansågs vara mest 

relevanta för det vi skulle undersöka. En tänkbar framtida undersökning, skulle kunna 

undersöka flera läns familjeläkarmottagningar och också inkludera privata alternativ. Då 

skulle vår undersökning kunna utgöra en jämförelsepunkt mot andra läns 

familjeläkarmottagningar, i syfte att generaliserar resultatet ytterligare. 

     Uppsatsen skulle också kunna tänkas vara vägledande i landstingets process för att förnya 

information, då landstinget främst verkar ha ett medicinskt perspektiv, utifrån 

intervjuresultatet, då främst medicinska kvalitetsmått följs upp. Därför kan uppsatsens 

demokratiska perspektiv på vilken information brukare behöver utifrån olika behov, utgöra ett 

hjälpmedel för att belysa vad som skulle kunna förändras i framtiden. 
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7 Bilaga 
 

 

Analys av Västmanlands läns landstings internetsidor 2012-11-20

Familjeläkar-

mottagningar

Information om 

vårdval

Vård-

alternativ

Information

om väntetider

Patient-

nöjdhet

Andra

 språk

Stöd för 

funktionshinder

Vård-

utbud

Bäckby ja indirekt* indirekt* indirekt* ja ja ja

Oxbacken delvis* indirekt* indirekt* indirekt* nej ja ja

Skultuna delvis* indirekt* nej nej nej ja ja

Hallstahammar nej nej delvis* nej nej ja ja

Hemdal nej indirekt* indirekt* indirekt* nej ja ja

Herrgärdet nej indirekt* indirekt* ja nej ja ja

Kolsva delvis* indirekt* ja indirekt* nej ja ja

Norberg ja indirekt* ja indirekt* nej ja ja

Sala Väsby nej indirekt* indirekt* indirekt* nej ja ja

Skinnskatteberg ja indirekt* ja indirekt* nej ja ja

Ullvi-Tuna nej indirekt* indirekt* indirekt* nej ja ja

Viksäng-Irsta nej indirekt* indirekt* indirekt* nej ja ja


