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Abstract  
 
Den svenska primärvården har sedan 2010 förändrats i den mening att medborgare har fått en 
ökad möjlighet att själva välja vårdcentral. Den lagstiftning som från 2010 innebar att varje 
region och landsting själva får utforma egna vårdvalsprogram och ersättningsmodeller för 
primärvården, har inneburit nya möjligheter och utmaningar för regioner och landsting. Detta 
har lett till att regioner valt olika typer av ekonomiska styrmedel givet de lokala 
förutsättningar som råder. Ur ett implementeringsteoretiskt perspektiv har uppsatsen 
undersökt huruvida befintlig forskning på implementering är applicerbar på såväl närbyråkrat 
som fjärrbyråkrat. Uppsatsen har fokuserat på Västra Götalandsregionen och Region Halland. 
Syftet har varit att, genom kvalitativa intervjuer söka en förståelse för varför det valdes två 
olika ersättningsmodeller och vilka olika målsättningar och förutsättningar som motiverade att 
en specifik ersättningsmodell valdes. Uppsatsen kommer fram till att tidpunkten för när 
beslutet togs har varit avgörande. Den starka förankringen av beslutet och det täta samarbetet 
mellan politik och förvaltning har också varit betydande faktorer. Slutligen så har 
anpassningen till lokala utmaningar som respektive region stått inför påverkat valet av 
respektive ersättningsmodeller. 
 
Nyckelord: Implementering, ersättningsmodeller, tjänstemän, politiska beslut, fjärrbyråkrat 
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1. Inledning 
 
Den svenska välfärden i allmänhet och offentlig sektor i synnerhet har sedan 1990-talet 
genomgått stora organisatoriska förändringar i bland annat styrning och utformning. 
Huvuddelen av de idéer som ligger till grund för reformeringen av de offentliga 
organisationerna har varit kontroversiella i den mening att de präglats av ideologiska 
motsättningar. Återkommande syftar och motiveras förändringarna i den offentliga sektorn 
genom att samhällsmedborgare ska ges ett större utrymme för valfrihet i den offentliga 
service som finns att tillgå. Som ett direkt resultat av reformeringen av den offentliga sektorn 
ges fler aktörer möjlighet att bedriva verksamhet i det som tidigare benämnts som offentlig 
verksamhet. På systemnivå fokuserar förändringen på att effektivisera den offentliga 
verksamheten (Almqvist 2006:19). 
 
Utgångspunkten i förändringen av den svenska offentliga sektorn är New Public Management 
(NPM). NPM är en samling idéer som präglas av antagandet att samhället och den offentliga 
verksamheten kan förvaltas, administreras och styras mer effektivt. Hill och Hupe 
(2009)  menar att NPM förespråkar så stora förändringar av offentlig verksamhet så att 
samhället bör se det som ett paradigmskifte. Hood definierade NPM som en uppsättning idéer 
om den offentliga styrningen med inspiration från marknaden och motståndare mot den 
tydliga hierarkin (Hill och Hupe, 2009:106-107). 
 
En verksamhet i den offentliga sektorn som påverkats av den nya strukturen i den offentliga 
sektorn och som denna uppsats har fokus på är primärvården genom det fria vårdvalet. 
Vårdvalet som politisk reform inrättades först på försök i en handfull regioner och landsting 
med början 2007 och blev obligatoriskt för samtliga regioner och landsting 2010 utifrån 
statens offentliga utredning (SOU) 2008:37 som sedermera resulterade i propositionen 
Vårdval i primärvården (Prop. 2008/09:74). Propositionen syftar främst till att ge mer frihet 
för patienter att själva välja vilken vårdcentral de vill nyttja. Vårdvalet syftar även till att öka 
konkurrensen på ett område som tidigare var dominerat av det offentligt drivna 
verksamheterna (Anell 2010:550; Prop. 2008/09:74). 
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1.1 Problemformulering 
	  
Då denna uppsats ämnar undersöka förhållanden och omständigheter vid berednings-, besluts- 
och utformningsprocesser så gör studien ett vetenskapligt avstamp i forskning på 
implementeringsproblematik. Forskningsfältet på implementering och dess processer är 
omfattande och innefattar inte minst Jeffrey Pressman, Aron Wildavsky samt Michael Lipsky. 
Studier gällande implementering lägger ofta sitt fokus vid hur politiska beslut tas emot och 
utformas av tjänstemän och profession. Pressman och Wildavsky (1984) menar att antal 
aktörer i implementeringskedjan har en betydelse och påverkan på hur politiska beslut 
utformas. Mer specifikt menar de vidare att ju fler aktörer som är involverade i 
implementeringskedjan, desto mindre chans för en lyckad implementering 
(Pressman&Wildavsky, 1984). Samtidigt menar Lipsky (1980), som främst studerar 
närbyråkraten och professionen vid implementering, att tjänstemännens preferenser måste tas 
i beaktning. Detta då tjänstemännens preferenser och förutsättningar enligt Lipsky påverkar 
implementeringen i stor utsträckning (Lipsky, 1980). Avstånd till beslutsfattaren, antal aktörer 
och anpassning till tjänstemannens preferenser anses alltså vara avgörande faktorer. Forskare 
verkar tämligen eniga om att en lyckad implementering av ett politiskt beslut är svår att 
uppnå.  Detta är i korthet debatten kring top down/bottom up som närmre kommer att 
presenteras i forskningsfältet i kapitel 2.  
	  
Utifrån forskningsfältet gällande implementeringsprocesser kan det konstateras att fältet i 
korthet handlar om hur politiska beslut genomförs av, i de allra flesta fall, närbyråkrater. 
Närbyråkraten, professionen, är i Lipskys fall den tjänsteman som är i direkt kontakt med 
brukaren. Det som denna studie däremot ser som mindre utforskat gällande implementering är 
fjärrbyråkraten, det vill säga den tjänsteman som inte är i direkt kontakt med brukare eller 
kund. Nazem Tahvilzadeh (2011) har uppmärksammat fjärrbyråkratens roll och påverkan vid 
implementeringsprocessen och detta är något denna uppsats ämnar att undersöka vidare. 
Tahvilzadeh menar att fjärrbyråkraten har en nära interaktion med de regionala politikerna 
vilket kan påverka hur det politiska beslutet utformas (Tahvilzadeh, 2011:17-19;32-33). Även 
Lundquist (1998), Idänpään-Heikkilä/Brommels (2009) och Karlsson (2014) verkar anta att 
tjänstemän, både fjärr- och närbyråkrater, möjligen har en betydande påverkan på 
implementeringsprocessen. Genom att studera fjärrbyråkrater hoppas uppsatsen kunna skapa 
förståelse för hur regionala tjänstemän påverkar eller påverkas av ett beslut som tagits på flera 
politiska nivåer (Lundquist, 1998:18-19; Idänpään-Heikkilä och Brommels, 2009:194-196; 
Karlsson, 2014,24-25).   
	  
Ett av de politikområden som har en komplex styrmodell är sjukvården där ansvaret i 
huvudsak ligger hos landsting och regioner, men där riktlinjer och lagar fastställs 
nationellt.  Givet de omfattade forskningsläget på närbyråkratens roll och svårigheter att 
implementera politiska beslut så kommer denna uppsats istället att fokusera på fjärrbyråkrater 
(regionala tjänstemän) och politiker på regional nivå. Utifrån detta ämnar uppsatsen att 
undersöka två fall, Västra Götalandsregionen och Region Halland, och hur de båda valt att 
utforma och implementera ersättningsmodeller för primärvården.  
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Implementeringsproblematik handlar oftast om att ett beslut inte genomförts på det sätt 
beslutsfattarna ämnat. Därför undersöker denna uppsats om samma problematik finns när 
fjärrbyråkrater ska implementera ett politiskt beslut, till skillnad från de allra flesta fall som 
handlar om närbyråkrater. Det är rimligt att anta att befintliga teorier och forskning på 
implementering är möjliga att applicera även på detta fall. Vad som skiljer denna 
undersökning från tidigare implementeringsforskning och som kan ses som ett bidrag är att 
riktlinjerna för vårdval och införande av ersättningsmodeller är beslut fattade på två olika 
politiska nivåer. Tjänstemän på regional nivå antas ha den fördjupade kunskapen och ska 
förse beslutsfattare med material som de sedermera kan fatta beslut om. Uppsatsen kommer 
därför ha fokus på hur beslut, utformning och samarbetet mellan politiker och tjänstemän har 
påverkat implementeringen av ersättningsmodeller på Västra Götalandsregionen och Region 
Halland. 
	  
Beslutet på nationell nivå innebär att regioner och landsting ska utforma ett vårdvalssystem 
och en ersättningsmodell inom primärvården. Därför studeras, med hjälp av två vetenskapliga 
teorier, vem och vad som motiverade två helt olika system i Region Halland och Västra 
Götalandsregionen utifrån vilka målsättningar, förutsättningar och värdekriterier som låg till 
grund för beslutet. Utifrån det politiska beslutet som togs i respektive region studeras 
huruvida tjänstemännen hade kunnandet, viljan och förståelsen för att utforma och 
implementera ersättningsmodellen. Således inriktar sig uppsatsen både på beredning-, besluts- 
och utformningsprocessen där tjänstemännen tillsammans med regionpolitiker ska utforma en 
ersättningsmodell.  
	  
1.2 Ersättningsmodellerna  
	  
Ersättningsmodellen för primärvården i Region Halland 
	  
Region Halland valde 2006 att utforma och implementera en ersättningsmodell som enbart 
baserades på patientens ålder. Ersättningsmodellen som gäller för primärvården i Region 
Halland består av fyra ålderskategorier som tabellen nedan illustrerar. 
 

Ålder Ersättning per invånare exklusive momskompensation (kronor). 

0-6 4 940:- 

7-64 1 560:- 

65-79 5 200:- 

80- 7 800:- 

	  
Källa: Landstinget Halland (2006) 
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I VG-regionen valde man 2009 att utforma en ersättningsmodell som baserades på flertalet 
delar. Vårdtyngd, ålder, kön och socioekonomiska förutsättningar är några av de indikatorer 
som ger vårdgivare ersättning. Ersättning betalades också ut efter vilken täckningsgrad och 
geografiska placering den enskilda vårdenheten hade.  

Ersättningsmodellen för primärvården i Västra Götalandsregionen 

1. I VGR har man valt en ersättningsmodell som grundar sig i ålder, kön och vårdtyngd. 
Motivet är att skapa en mer individualiserad finansiering där de olika vårdgivarna får en 
viss ersättning baserad på varje enskild individ. 

2. Målrelaterad ersättning där vårdgivare får ersättning för täckningsgrad och uppfyllelse av 
angivna kvalitetsindikatorer. 

3. Dessutom ska vårdgivare ges ersättning för geografisk placering och socioekonomiska 
förutsättningar 

4. Särskild ersättning när tolk anlitas 

5. Ersättning för eventuella särskilda uppdrag 

 
Källa: Västra Götalandsregionen (2009) 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka varför Region Halland och Västra Götalandsregionen 
valt att besluta om och utforma två olika ersättningsmodeller. För att studera varför det 
utformats helt olika ersättningssystem undersöks dels vilka politiska motiveringar som legat 
till grund för beslutet. För att skapa en bild av de olika besluten i respektive region används 
Vedungs (1998) programteori som teoretiskt ramverk. 

Vidare studeras tjänstemännen, mer specifikt fjärrbyråkraterna, i de båda regionerna för att 
undersöka huruvida ett politiskt beslut på regional nivå påverkar utformning och 
implementering. Genom Lundquists (1992) teori kan, vill, förstå undersöks om kunskapen, 
viljan och förståelsen för de politiska beslutet kring respektive ersättningsmodell återfanns 
hos ansvariga tjänstemän i Västra Götalandsregionen och Region Halland 
(Lundquist,1992:75-77). Utifrån uppsatsens syfte tillsammans med Lennart Lundquists teori 
och Evert Vedungs programteori så utgår studien från följande forskningsfrågor: 

Vilka målsättningar, förutsättningar och värdekriterier uppgav politiker som motivering till 
valet av respektive ersättningsmodell i Västra Götalandsregionen och Region Halland? 

Upplevde tjänstemännen att de hade kunnande, vilja och förståelse att utforma 
ersättningsmodellerna utifrån de politiska besluten i respektive region? 

Vilka skillnader återfinns i beslut- och utformningsprocessen av ersättningsmodellen i Västra 
Götalandsregionen och Region Halland? 

Varför beslutades och utformades två olika ersättningsmodeller i Västra Götalandsregionen 
och Region Halland? 
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1.4 Disposition 
 
Uppsatsen består av sju olika delar. Inledningsvis redogörs för uppsatsens tema och 
problemformulering samt en beskrivning av begreppet New Public Management (NPM). Det 
första kapitlet innefattar också en motivering av det valda fallet, avgränsningar samt syfte och 
frågeställningar för uppsatsen. Kapitel två behandlar det aktuella forskningsläget på tematiken 
implementering, tjänstemannens roll och ersättningsmodeller. I kapitel tre presenteras de två 
teoretiska utgångspunkter som sedermera kommer att fungera som analytiskt ramverk. I detta 
fall är det Lennart Lundqvist (1992) tre egenskaper i implementeringsteorin kan, vill, förstå 
och Evert Vedungs (1998) programteori som används för att förstå med vilka målsättningar 
och förutsättningar politiker motiverar ett beslut och hur det  påverkar utformning och 
implementering.  
 
Vidare innefattar kapitel fyra den metodologiska inriktningen och en motivering till valet av 
semistrukturerade intervjuer. Kapitlet avslutas sedan med en presentation av material/empiri 
och urval. I kapitel fem så presenteras resultatet av den empiri som samlats in. Då två teorier 
används i denna uppsats så presenteras resultatet av intervjuerna med tjänstemän och politiker 
separat då teorierna appliceras på en av de två grupper som inkluderats som intervjuobjekt i 
uppsatsen. Slutligen innefattar kapitel 6 en slutdiskussion där frågeställningarna presenteras 
och besvaras. Uppsatsen avslutas med en kortare reflektion över fortsatta forskningsområden. 
 
1.5 Motivering av fall 
  
Då samtliga regioner och landsting själva fått utforma och implementera ersättningsmodeller, 
så är det motiverat att studera varför regioner och landsting valt att införa olika typer av 
modeller som ska ersätta vårdcentralerna i primärvården. För att undersöka detta kommer två 
fall, Region Halland och Västra Götalandsregionen, att inkluderas i denna studie för att skapa 
en förståelse för varför regionerna valde att utforma en viss typ av ersättningsmodell. 
Motiveringen till valet av just dessa regioner är att de implementerat två olika typer av 
ersättningsmodeller. 
 
Valet att göra en jämförande fallstudie mellan Region Halland och Västra Götalandsregionen 
motiveras vidare med att fallet Region Halland var den första regionen att införa ett 
vårdvalsprogram med tillhörande ersättningsmodeller 2007. Det fanns 2007 inte någon 
lagstiftning gällande ersättningsmodeller vilket ytterligare motiverar valet av just Region 
Halland. Fallet VG-regionen motiveras genom att det är en region som infört en 
ersättningsmodell som skiljer sig i förhållande till den som finns i Region Halland. Det är 
även denna region där det etablerats flest vårdenheter efter införandet av vårdvalet med 
ersättningsmodeller i Västra Götalandsregionen från 2009 (Anell, 2011:196). 
 
Motiveringen till att göra en komparation mellan de valda fallen är för att förstå vilka 
skillnader som återfanns vid besluts- och utformandeprocessen som påverkat valet av 
ersättningsmodell. Genom att använda en jämförande fallstudie finns det möjligheter att skapa 
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en förståelse för vad som föranlett varför en given ersättningsmodell inom primärvården har 
utformats i respektive region. 
 
1.6 Avgränsning 
 
Uppsatsen fokuserar på ersättningsmodellerna i primärvården och då varför ansvariga 
regionpolitiker och tjänstemän beslutat och sedermera utformat två helt olika modeller i 
Region Halland respektive Västra Götalandsregionen. I relation till det system som utformats 
och implementerats i Västra Götalandsregionen så har Region Halland en annan 
ersättningsmodell. Relevansen i att avgränsa studien till ersättningsmodellerna är central då 
dessa modeller är den finansiella grunden för regionernas vårdvalsprogram. Detta är den 
främsta motiveringen till varför uppsatsen avgränsas till att studera ersättningsmodellerna i 
Region Halland och VG-regionen. Då varje enskilt landsting och region skulle utforma sitt 
egna ersättningssystem utifrån hur proposition 2008/09:74 tolkas så blir besluts- och 
utformningsprocessen av ersättningsmodellerna relevant att studera. Detta då resultatet av den 
processen påverkar vilken ersättningsmodell som regionerna väljer att använda. 
 
Givet syftet med varför ersättningsmodeller skulle implementeras i samtliga regioner och 
landsting blir det intressant att studera varför ersättningsmodellerna i Region Halland och 
Västra Götalandsregionen är utformade på olika sätt. Detta för att kunna urskilja om det 
funnits skillnader i beslutsprocessen och i förlängningen förutsättningarna för en lyckad 
implementering.  I relation till syftet med uppsatsen så är det lämpligt att inkludera två 
regioner med olika ersättningssystem. Detta eftersom uppsatsen eftersöker vad och vem i 
implementeringskedjan som möjligt påverkat varför regionerna utvecklat och valt att 
implementera två olika ersättningsmodeller. 
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2. Forskningsfält 
 
De tre forskningsfält som det redogörs för är implementeringsstudier, tjänstemannens roll 
samt forskning på ersättningsmodeller. Det är dessa forskningsfält som är väsentliga att 
beakta när det empiriska materialet som samlas in i denna uppsats ska studeras. Då det 
redogörs för samtliga tre forskningsfält kan det empiriska materialet som analyseras i denna 
uppsats jämföras i relation till tidigare forskning på just dessa områden. Dessutom är 
förhoppningen att med de forskningsfält som presenteras kunna koppla det till det problem 
och de slutsatser som går att finna kring varför det implementerats två olika modeller. 
 
2.1 Implementeringsforskning 
 
2.1.1 Top-down/Bottom-up   
Michael Lipsky (1980) har studerat närbyråkratens påverkan på politiska beslut. Lipsky 
hävdar att politiska beslut inte bör tas för långt ifrån verksamheten eftersom besluten då antas 
ha svag anknytning lokalt hos närbyråkraten. Närbyråkraten är i uppsatsens fall tjänstemännen 
på respektive region. Lipsky menar att förståelsen finns hos den instans som är närmast den 
aktuella organisationen vilken är närbyråkraten (Lipsky 1980: xii). Lipskys teori skulle i 
praktiken kunna innebära att Sveriges regioner och landsting genom Vårdval Sverige lyckas 
bättre med att utforma egna ersättningsmodeller utifrån lokala förutsättningar snarare än att 
regeringen beslutade om en ersättningsmodell som skulle gälla nationellt. Enligt Lipskys 
antagande borde det vara regionens tjänstemän som har den största kunskapen i hur en väl 
fungerande ersättningsmodell i en region utformas. Utifrån Lipsky är det således relevant att 
undersöka i vilken mån regionens tjänstemän har varit delaktiga i utformningen av 
ersättningsmodeller och hur detta påverkat vilken modell som slutligen har implementerats.  
 
Jeffrey Pressman och Aron Wildavsky (1984) menade att desto fler aktörer som återfinns i 
implementeringskedjan, desto svårare blir det att lyckas implementera ett beslut.  De menar 
att implementeringen inte är frånkopplat övriga delar i policyprocessen eller något som tar vid 
efter ett beslut. Implementeringen måste ha ett objekt. Mål och medel kan alltså inte åtskiljas 
från övriga delar vid av ett politiskt beslut (Pressman&Wildavsky, 1984:xxiv). Till skillnad 
från Pressman och Wildavsky menar Lipsky (1980) att närbyråkratens har en betydande roll 
vid implementeringen. Lipsky hävdar att beslutsfattare i processen måste ta i beaktning att 
närbyråkratens egna preferenser kommer att påverka implementeringen (Lipsky 1980:xii). 
Därmed är det av intresse att studera regionens tjänstemän utifrån deras förutsättningar, 
expertis och i vilken utsträckning tjänstemännen har påverkat beslut och utformning av 
ersättningsmodell. Pressman och Wildavsky hävdar alltså att desto fler aktörer i den vertikala 
kedjan desto mindre chans till lyckad implementering (Pressman&Wildavsky 1984:xxiv). 
Med utgångspunkten att antal aktörer i implementeringskedjan påverkar utfallet av ett beslut 
så kan skillnader i ersättningsmodellerna regionerna emellan uppstå när tjänstemännen ska 
tolka ett beslut som fattats av regionala politiker som i sin tur utgått ifrån ett nationellt 
direktiv. 
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2.1.2 Andra implementeringsstudier 
Utformning och implementering ersättningsmodeller är ett fall av det Bo Rothstein (1987) 
benämner byråkratisk implementering. Det som kännetecknar denna typ av 
implementeringsform är att staten genom regionerna, som agerar som subjekt, vill förändra en 
funktion i samhället. I denna uppsats är funktionen ett fritt vårdval där ersättningsmodeller 
ska främja kvalitet och konkurrens på lika villkor inom primärvården. Implementeringen av 
ett beslut är utifrån den byråkratiska implementeringsmodellen kontextbaserad. Det betyder 
att en specifik reform måste anpassas utifrån vilka förutsättningar reformen har och vilka 
syften som ligger bakom reformen. Utformningen av ersättningsmodellerna är kontextbaserad 
i den mening att ersättningsmodellerna ska utformas av varje enskild region eller landsting 
efter vilken kontext och förutsättningar som råder i den aktuella regionen eller landstinget. 
Rothstein (1987) menar att den byråkratiska implementeringsformen kräver att det upprättas 
konkreta kriterier i det politiska beslutet eftersom implementeringen av en ersättningsmodell 
är kontextbaserad. En väl grundad utformning av ersättningsmodellen är central för att 
målsättningen med modellen ska bli verklighet. Ersättningsmodellerna som varje enskilt 
landsting och region ska införa är ett av de instrument som ska främja den samlade politiska 
målbilden av respektive vårdvalsprogram (Rothstein, 1987:24-25). 
 
För att få en övergripande förståelse för vilka förutsättningar tjänstemän har för att 
implementera beslut i den marknadsorienterade offentliga sektorn så behöver NPM som en 
samling idéer redogöras för. Hill och Hupe (2009) menar att NPM har en huvudsaklig uppgift 
vilken är att erbjuda verktyg som ska lösa uppmärksammade behov i den offentliga sektorns 
verksamhet. Dessa behov kan vara en effektivare eller kostnadsreducerad primärvård. Hill 
och Hupe menar främst att staten med dess myndigheter är de som uppmärksammar åtgärder 
som behöver vidtas och som ska implementeras på verksamheter likt primärvården. När dessa 
åtgärder är uppmärksammade så är det idéer som hämtas ifrån NPM som formar de åtgärder 
som vidtas i det aktuella fallet (Hill och Hupe, 2009:107-109).  
 
Utifrån Hill och Hupe är det av vikt att studera vilken grad av medvetenhet som återfunnits 
gällande ersättningsmodeller i de undersökta regionerna. Då Region Halland och VG-
regionen har olika utmaningar och förutsättningar så kommer det, utifrån Hill och Hupe 
behövas implementeras olika ersättningsprinciper för att möta de utmaningar som finns. Då 
NPM som marknadsidé är den som råder är det viktigt för regionerna att implementera en 
ersättningsmodell som är anpassad till den kontext den befinner sig i. Detta kan i sin tur 
förklara varför politiker och tjänstemän beslutat och utformat två olika ersättningsmodeller i 
Region Halland och VG-regionen. Genom att undersöka besluts- och utformningsprocessen i 
Region Halland och VG-regionen så är förhoppningen att kunna se huruvida medvetenheten 
kring marknadens krafter har påverkat val av ersättningsmodell. 
 
2.2 Forskning på tjänstemannarollen 
 
Forskning på implementering konstaterar att kedjan mellan beslutsfattare och genomförare 
bör vara så kort som möjligt. Beslutet är beroende av att tjänstemännen har en förståelse för 
och vilja att utforma det. Det beslut som utformas av tjänstemännen kommer sedan att 
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påverka verksamheten. Detta motiverar valet att intervjua tjänstemän som är i kontakt med 
implementeringen av en reform. Lundquist (1998) menar att tjänstemännen på en förvaltning 
har stor påverkan på utformningen av den politik som beslutas om. Detta då de har en expertis 
gällande det som ska utformas till skillnad mot politiska partier som är öppna för alla oavsett 
om de är experter eller ej (Lundquist, 1998:18-19). 
 
Nazem Tahvilzadeh (2011) menar, likt Lundquist (1998) att fjärrbyråkraten som tjänsteman 
har en betydande påverkan på det beslut som genomförs i en politiskt styrd organisation. 
Tahvilzadeh menar att politiken och fjärrbyråkraterna ofta interagerar på ett sätt där 
tjänstemännen får inflytande under implementeringsprocessen. Vidare så innebär detta att 
fjärrbyråkraterna får ett betydande handlingsutrymme då de anpassar ett politiskt beslut 
genom att fördela resurser, bland annat utifrån vad de anser fungera eller vara “rätt” eller “fel” 
(Tahvilzadeh, 2011:18-19;32-33). Vicki Johansson (2011) menar, i relation till Tahvilzadeh, 
att tjänstemän av typen fjärrbyråkrater har arbetsuppgifter som handlar om att tolka lagar 
snarare än att arbeta utefter de som redan är befintliga. Detta gör att fjärrbyråkrater, till 
skillnad mot närbyråkrater, bör studeras utifrån att de generellt har andra arbetsförhållanden 
(Johansson, 2011:88-89). Dock menar Johansson vidare att tjänstemän av typen 
fjärrbyråkrater, alltså tjänstemän som inte har direkt kontakt med brukarna av vården också 
kan ses som närbyråkrater utifrån Lipskys (1980) definition. Detta menar Johansson då 
fjärrbyråkrater planerar och utformar produktionen av primärvården. Därför menar Johansson 
att fjärrbyråkrater kan studeras utifrån liknande premisser som de klassiska närbyråkraterna 
(Johansson, 2011:92-93). Då fjärrbyråkrater enligt Johansson kan ses som närbyråkrater i den 
mening att de påverkar produktionen av primärvård motiverar det valet att inkludera Lipskys 
syn på närbyråkraten i denna uppsats. Då Johansson och Tahvilzadehs forskning inkluderas i 
undersökningen adderas ytterligare en dimension i både forskning på tjänstemanna rollen men 
också på implementeringsforskning generellt. Studien kan därmed hjälpa till att skapa 
förståelse för beslut och implementering i politiskt styrda organisationer likt regioner och 
landsting.  
 
Utifrån teorin kan, vill, förstå som ligger till grund för denna uppsats är det intressant att 
undersöka hur viljan, möjligheten och förståelsen för ett beslut eller en reform är förankrad 
hos tjänstemännen. Lundquist (1998) menar att ingen förvaltning är likgiltig vilket motiverar 
studier kring tjänstemannens roll i processen. Lundquist menar vidare att enskilda 
myndigheter av typen Västra Götalandsregionen eller Region Halland inte som gemensam 
enhet utövar makt över politiska beslut som ska implementeras. Det är enligt Lundquist mer 
troligt att enskilda tjänstemän på en given förvaltning medvetet eller omedvetet försöker 
påverka utformningen av ett politiskt beslut likt ersättningsmodeller. Utifrån Lundquists 
antagande att tjänstemännen har en proportionellt stor makt över utformningen av politiska 
beslut utifrån ansvarsutkrävande så poängterar han dock att politiker faktiskt påverkar 
utformningen. Lundquists forskning ger studien insikt i den enskilda tjänstemannens position 
och makt i förhållande till hur ersättningssystem inom primärvården i Västra 
Götalandsregionen och Region Halland utformas och implementeras (Lundquist, 1998:23-27). 
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Vikten av att studera offentlig förvaltning och tjänstemannens roll bekräftas av Karlsson 
(2014) som menar att sammansättningen av tjänstemän på en förvaltning kan påverka 
implementering av beslut. Utifrån det teoretiska ramverk som denna studie bygger på så är det 
rimligt att studera tjänstemännens vilja att implementera ersättningsmodeller. Detta då 
ersättningsmodellernas utformning eventuellt kan ha skapat en ideologiskt laddad fråga. 
Sannolikheten att tjänstemännen på de två aktuella regionerna skulle vara politiskt neutrala är 
liten. Därför skulle möjligen viljan att utforma ersättningsmodeller i vissa fall inte återfinnas 
(Karlsson, 2014:24-25).   
 
Vårdval Sverige är som tidigare konstaterat en som det beslutats om på högsta politiska nivå. 
Detta trots att stora delar av professionen befinner sig på andra politiska nivåer eller 
förvaltningar. Detta problem har identifierats av Idänpään-Heikkilä och Brommels (2009) 
som menar att detta kan försvåra förståelsen av ett politiskt beslut och hur det ska förvaltas. 
Idänpään-Heikkilä och Brommels (2009) menar således att reformer där byråkrater på 
samtliga lägre nivåer inte har insyn i reformens utformande leder till att den enbart accepteras 
och implementeras utan att den påverkar verksamheten. Vidare påpekar Idänpään-Heikkilä 
och Brommels svårigheten med att låna in marknadsideal när sjukvårdsreformer ska 
implementeras. Detta då hälso- och sjukvården är väldigt komplex och ständigt befinner sig i 
utveckling. I utvecklingen av denna sektor så har tjänstemännen den administrativa rollen. 
Det är denna administrativa roll som ska förvandla, utforma och implementera politiska beslut 
till att bli vardag för professionen som påverkas av styrningen (Idänpään-Heikkilä och 
Brommels, 2009:183, 194-196).      
 
2.3 Forskning på ersättningsmodeller 
 
På uppdrag av regeringen så startade Socialstyrelsen tillsammans med Sveriges kommuner 
och landsting (SKL) ett samarbete 2007 för att utbyta erfarenheter och kunskap mellan 
landsting. Syftet var att öka förståelsen för ersättningsmodeller inom vården som helhet (SKL, 
2010). En del av det resultat som detta samarbete genererat visar på vilken ersättningsmodell 
landsting och regioner valt att använda sig av. Den trend som går att utläsa är att de regioner 
och landsting som var tidiga med att utveckla vårdval och ersättningsmodeller (Region 
Halland 2007) har valt att använda sig av en modell som innehåller få delar. De regioner som 
har utvecklat det vid senare tillfälle (Västra Götalandsregionen 2009) har generellt använt sig 
av ersättningsmodeller som har innehållit fler indikatorer som ersättningen grundar sig i 
(SKL, 2012). Med denna sammanställning av SKL är det intressant att undersöka vilka 
bakomliggande faktorer, utöver tidpunkt för utformning, som gör att en given region väljer att 
införa en viss ersättningsmodell. 
 
Peter Lindgren (2014) menar att varje enskild typ av ersättningsmodell leder till olika positiva 
och negativa konsekvenser på den verksamhet som ingår i primärvården. Region Halland har 
en modell som endast grundar sig i en kapitationsersättning som enligt Lindgren kan påverka 
patienter att få lika tillgång till vård. Dock är den svår att manipulera. Som ett försök i att 
undvika de negativa effekterna som en viss typ av modell medför så sammanfogas olika 
modeller till en likt fallet VG-regionen. När olika modeller sammanfogas är det svårt att 
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utröna vad i modellen som påverkar primärvårdens verksamhet. Lindgren menar att lika 
tillgång till vård, kvalitet, undvika manipulation och innovation är positiva och negativa 
konsekvenser som kan följa en viss ersättningsmodell (Lindgren, 2014:9-11). Lindgren 
påpekar vidare att de olika ersättningssystem som finns att tillgå passar inte alla. Detta 
eftersom att förutsättningar skiljer sig regioner emellan (Lindgren, 2014:52). Då olika typer 
av ersättning leder till olika typer av konsekvenser motiverar det att intervjua regionpolitiker 
och undersöka varför de valt att besluta om en viss ersättningsmodell utifrån vilka 
konsekvenser respektive modell leder till. Då denna uppsats inte undersöker vilka effekter 
ersättningsmodellerna har orsakat så studeras enbart varför regionens politiker valt att förlita 
sig på den ersättningsmodell som man valde.  
 
Rothstein och Blomqvist (2008) menar att Vårdval Sverige i relation till tidigare reformer har 
resulterat i att privata och offentliga verksamheter inom primärvården konkurrerar på samma 
villkor och samverkar med sina resurser. Bilden av att det offentliga och privata agerar på 
samma arena bekräftas av Lundquist (1998) som menar att gränsdragningen mellan det 
offentliga och privata är svår att dra. Detta då en privat utförare, i detta fall vårdgivare, 
erhåller vårdpeng som grundar sig i den givna regionens ersättningsmodell. Denna vårdpeng 
betalas ut av det offentliga. Detta resulterar i att den privata sfären koopererar med den 
offentliga och tvärtom (Lundquist, 1998:156-159). Genom att påvisa att det privata och 
offentliga samverkar och agerar på samma arena ökar förståelsen för den ersättningsmodell 
som ligger till grund för denna studie. 
 
Tidigare har fallet varit att den fria etableringen utan ekonomiska riktlinjer gjort att 
marknaden inom primärvården varit obalanserad. Ekonomiska styrmedel likt 
ersättningsmodeller har gjort att förhållanden mellan det offentliga och privata har blivit 
jämbördigt (Rothstein och Blomqvist, 2008:208-209). Rothstein och Blomqvist (2008) menar 
att de ekonomiska incitament som ersättningsmodeller ger inte får genomslag då personal 
inom vården inte åsidosätter den etikett som vården med personal i allmänhet förhåller sig till. 
Samtidigt som det finns incitament till att göra vinst på patienter genom att utnyttja 
ersättningssystemet så menar Rothstein och Blomqvist att det inte går att utnyttja systemet. 
Detta eftersom att patienterna då väljer en annan vårdgivare (Rothstein och Blomqvist, 
2008:76-78). De menar således att ekonomiska ersättningsmodeller slagit väl ut utifrån 
kvaliteten på den vård som vårdgivarna erbjuder. Dock så menar Rothstein och Blomqvist att 
olika grupper i samhället kan påverkas olika utifrån de ersättningsmodeller som utformas. 
Lika tillgänglighet till vårdgivare är här en faktor som går att ifrågasättas (Rothstein och 
Blomqvist, 2008:216-218). 
 
Anell (2005) presenterar fem olika ersättningsprinciper och dess egenskaper. Av dessa fem 
olika ersättningsprinciper är det kapitering som bäst stämmer in på det system som idag 
präglar den svenska primärvården. Kapitering innebär att det råder en god kostnadskontroll 
samtidigt som systemet skapar incitament för vårdgivare att vara effektiva i kombination med 
att patienter får möjlighet att välja själva. Nackdel med den här typen av ersättningsprincip är 
att vårdgivare, som tidigare nämnts, kan förbise eller undvika patienter med stora vårdbehov 
och höga kostnader (Anell 2005:53). 
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Anells (2005) resonemang står emot Rothstein och Blomqvist (2008) som menar att 
professionen kan hålla etikett och opportunism isär. När ersättningsmodeller ska utformas och 
implementeras måste de regleras så att den opportunism som Anell anser finns minimeras. 
Detta samtidigt som ersättningsmodellerna ska främja verksamheten i de vårdenheter som 
etableras. Anell konstaterar generellt att det är svårt att dra slutsatser om hur intåget av privata 
aktörer inom primärvården har främjat effektiviteten i vården. Detta eftersom det tidigare 
varit svårt att jämföra olika typer av utförare då utbudet varit för litet eller så har 
transparensen varit bristfällig. Hartman (2011) bekräftar denna bild och menar att studier på 
vårdval och ersättningsmodeller är för outforskad för att kunna dra slutsatser huruvida den är 
lyckad eller inte. Det som går att konstatera är att vårdval och implementering av 
ersättningsmodeller är ett område där det råder en osäkerhet kring vilka effekter det fått 
(Hartman, 2011:263-264). Detta i sin tur stärker motiveringen till denna studie kring 
utformande och implementering av ersättningsmodeller.    
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3. Teoretisk utgångspunkt 
 
I denna uppsats grundar sig den teoretiska utgångspunkten i två separata teorier. Detta för 
att insamlingen av empiriskt material sker genom intervjuer av både tjänstemän och politiker 
på de båda regioner. Då uppsatsen undersöker både politikernas målsättning, förutsättningar 
och tillämpning av värdekriterier i ersättningsmodellen samt vilka möjligheter tjänstemännen 
har att implementera beslutet så behövs två teorier som förklarar respektive del i processen. 
Utifrån dessa teorier så är förhoppningen att kunna urskilja i vilken utsträckning politiska 
beslut och utformning på regional nivå påverkar implementeringen.  
 
3.1 Programteori 
 
Riktlinjerna i Vårdval Sverige som även står skrivna i proposition 2008/09:74 Vårdval i 
primärvården lät meddela att samtliga regioner och landsting på egen hand skulle utforma 
dels ett vårdval inom primärvården men även ett ersättningssystem som skulle vara den 
finansiella styrningen. Utifrån detta så var det regionpolitiker som skulle besluta om vilken 
ersättningsmodell som skulle gälla i deras respektive region. Då regionpolitiker är de som 
beslutar om vilka principer och riktlinjer som tjänstemän har att förhålla sig till vid 
implementeringen, så motiverar det att undersöka vilka faktorer som påverkade valet av 
ersättningsmodell. För att undersöka utifrån vilka principer man beslutade om 
ersättningsmodellen så används Evert Vedungs programteori. Vedungs teori menar att det 
program (ersättningsmodellen) som utformas måste studeras utifrån den målsättning och syfte 
som ersättningsmodellen hade. Möjligheten att bedöma ett program görs genom uppföljning 
och vilka effekter det givna programmet förväntades att få. Detta innebär att de 
bakomliggande faktorerna undersöks först efter att beslutsprocessen är avklarad (Vedung, 
1998:123-124). Att studera de politiska argumententen kan öka förståelsen för vilka 
förutsättningar tjänstemännen har haft att senare utforma och implementera 
ersättningsmodellerna. Teorin lägger i första hand fokus på vilken målsättning som 
ersättningsmodellerna ska uppfylla och således ge svar på varför politiker tagit beslut om en 
specifik modell (Vedung, 1998:123-124). 
 
Vedung (1998) menar att utformandet av ett program av typen ersättningsmodellen påverkas 
av vilken kunskap i sakfrågan som återfinns i regionerna. Dessutom påverkas beslutet av i 
vilken mån det har fattats rationellt. Det är därför rimligt att genom denna teori undersöka 
vilka politiska indikatorer som kan ha påverkat beslutet kring den ersättningsmodell man 
valde (Vedung, 1998:128). 
 
Vedung (1998) menar att intervjuer är en metod som lämpar sig väl då teorin kan svara på 
varför ett visst program utformats. Vedung menar således att programteorin kan förklara 
varför vissa åtaganden gjorts för att nå ett mål med ett specifikt politiskt program. Detta 
innebär att programteorin i detta fall ska förklara politikers motiv till varför en specifik 
ersättningsmodell beslutats om för att sedan implementerats av tjänstemännen på regionen. 
För att tydliggöra användningsområdet för teorin generellt så väljer Vedung att även benämna 
programteorin som “styrteori” (Vedung, 1998:131-132). 
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Vedungs (1998) programteori är grunden till den intervjuguide som kommer att användas vid 
intervjuer med politiker som varit involverade i eller har tagit del av beslutsprocessen. 
Vedungs teori lägger fokus på politikers roll i utformningen av beslut till skillnad från 
Lundquists (1992) kan, vill, förstå som är mer applicerbar vid utformning och implementering 
av politiska beslut, vilket sker på tjänstemannasidan. 
 
Valet av Vedungs programteori motiveras med att den ger uppsatsen möjlighet att resonera 
kring varför ersättningsmodellerna ser olika ut i respektive region utifrån det politiska 
beslutet. Detta då uppsatsen genom Vedungs teori också inkluderar vilka olika politiska 
motiveringar som presenterades i berednings- och beslutsprocessen. Det är rimligt att 
undersöka politiska indikatorer till en viss modell då det nationella beslutet ger stort 
handlingsutrymme. Detta görs genom att studera vad Vedung benämner som målsättningar, 
utvärdering av förutsättningar, tillämpning av värdekriterier och reflektion. Vidare motiveras 
valet av teori genom att Vedung själv poängterar att programteorin är lämpad att 
sammanfogas med andra teorier, i detta fall implementeringsstudier. Således sammanfogas 
beredning-, besluts- och implementeringsprocessen genom Vedungs programteori och 
Lundquists tre egenskaper kan, vill, förstå. Detta för att söka svar på hur beslutsprocessen gått 
till och vilken utsträckning den politiska beslutsprocessen påverkat tjänstemännen vid 
implementeringen (Vedung, 1998:123-124). 
 
Genom att använda Evert Vedungs programteori så är förhoppningen att kunna svara på 
varför det utformats olika ersättningsmodeller i de båda regionerna. Kombinerat med 
implementeringsforskningen som presenteras så ska det bringa klarhet i vad och vem i 
implementeringskedjan som påverkat utformandet av den givna ersättningsmodellen. 
Dessutom är förhoppningen att bidra med förståelse för komplexiteten i den här typen av 
beslutsprocess som skett på flera nivåer.  
 
3.2 Kan, vill, förstå 
 
För att kunna förstå hur den styrde, i detta fall tjänstemännen i Region Halland och VG-
regionen, påverkas av ett politiskt beslut som ska implementeras så behöver en passande 
teoretisk utgångspunkt användas. Lennart Lundquist (1992) har utvecklat en teori som är 
användbar när den styrde, den som ska implementera ett politiskt beslut, ska studeras. 
Lundquists modell är uppdelad i tre separata variabler som Lundquist menar påverkar den 
enskilda tjänstemannen i implementeringen av ett politiskt beslut. 
 
De tre variablerna som inkluderas i denna modell är om tjänstemännen vill (1) implementera 
ett beslut, om tjänstemännen kan (2) implementera det och slutligen om tjänstemännen förstår 
(3) vad och varför det givna politiska beslutet ska implementeras Viljan (1) att implementera 
ett politiskt beslut menar Lundquist är grunden för en lyckad implementering. Om inte viljan 
återfinns hos tjänstemännen så kan en implementering vara svår att genomföra. För att viljan 
att implementera ett politiskt beslut ska infinna sig bör det vara väl förankrat hos de 
tjänstemän som ska implementera det samt att beslutet ska vara motiverat. Om en given 
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tjänsteman vid en förvaltning innehar viljan att implementera ett politiskt beslut innebär inte 
det att samma vilja infinner sig hos någon annan (Lundquist, 1992: 75-77).    
 
Om en förvaltning kan (2) implementera ett beslut eller inte, grundar sig i om förvaltningen 
har inflytande, kunskap och resurser. I denna andra del i teorin lägger Lundquists modell vikt 
vid de praktiska förutsättningarna för en god implementering. De som fattar de politiska 
besluten måste vara medvetna om att implementeringen kräver resurser men även utbildning 
och kunskap i sakfrågan för att det politiska beslut som tagits ska uppfylla det mål och syfte 
som beslutet grundas i. Huruvida de aktuella tjänstemännen förstår (3) varför ett specifikt 
beslut ska implementeras eller inte påverkar också utformningen. Om tjänstemännen förstår 
vad som efterfrågas och förväntas av implementeringen så leder detta till ett genomförande 
som ligger nära det beslut som tagits hos ansvariga politiker. För att tjänstemännen ska få 
möjlighet att få en förståelse för ett politiskt beslut och vad som förväntas av det så behöver 
riktlinjer för implementeringen tydliggöras och förklaras (Lundquist, 1992: 75-77). 
 
Utifrån den teori som Lundquists (1992) presenterar så går det att konstatera att det finns 
flertalet variabler att ha i beaktning när ett politiskt beslut ska genomföras. Många av de 
variabler som måste infinna sig vid implementering av ett politiskt beslut är sådana som är 
fokuserade på kedjan mellan politiker och tjänstemän. Därför är det av intresse att inkludera 
båda dessa grupper i uppsatsen och undersöka vilka förutsättningar det politiska beslutet ger 
tjänstemännen vid implementeringen. Pressman & Wildavsky (1984) menar att fler aktörer i 
implementeringskedjan möjligen skapar större svårigheter när det kommer till genomförande 
vilket gör detta fall intressant att studera.  
 
För att tydliggöra vad varje enskild variabel i teorin har för egenskaper och vad den förklarar 
så utformas ett schema över det teoretiska ramverket (se figur 1.1). I det teoretiska ramverket 
så kommer operationaliseringar att förklaras utifrån hur Lundquist (1992) väljer att definiera 
samtliga tre variabler. Att tydliggöra vilka egenskaper samtliga tre variabler i teorin innehåller 
stärker trovärdigheten i den analys som görs utifrån på empiriska materialet. Det är även 
utifrån dessa definitioner som används när empirin analyseras (Esaiasson m.fl. 2012:55-56). 
Lundquists (1992) implementeringsteori är således den teoretiska utgångspunkt som denna 
undersökning kommer att använda för att finna svar på hur och varför två olika 
ersättningsmodeller har implementerats i Region Halland och VG-regionen (Lundquist, 
1992:75-77).   
 
Forskningsfältet som tidigare presenterats har tillsammans med den vetenskapliga 
problemformuleringen och uppsatsens syfte lett till dessa två teorier med tillhörande 
analysverktyg som i nästa underkapitel operationaliseras. Lundquist (1992) egenskaper kan, 
vill och förstå är i första hand utformade för studier på närbyråkraten och tjänstemän som är i 
direkt kontakt med brukaren. Dock är teorins egenskaper även rimliga att använda på 
regionala tjänstemän som i implementeringskedjan går att benämna fjärrbyråkrater. Likt 
närbyråkrater så är det av betydelse att regionala tjänstemän har kunnande i sak, resurser, vilja 
och möjligheter att utforma politiska beslut. Johansson (2011) påtalar vikten av att 
tjänstemännen har en förståelse och kunskap för vad olika politiska riktlinjer och beslut 
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innebär för den aktuella verksamheten (Johansson, 2011:92-93). Därför är det intressant att 
studera det aktuella fallet utifrån Lundquists tre egenskaper. 
 

3.3 Operationalisering 

För att använda program- och implementeringsteorin vid insamlingen av det empiriska 
materialet operationaliseras de båda teorierna för att tydliggöra vilka indikatorer som besvarar 
de olika delarna i respektive teori. Denna operationalisering görs genom att utveckla ett 
analytiskt ramverk för respektive teori. I de teoretiska ramverken presenteras dels de olika 
teman som inkluderas i intervjuguiderna. Vidare inkluderar de analytiska ramverken även en 
beskrivning av vad de olika teman bidrar med vid insamlandet av empirin genom intervjuer 
med regionpolitiker respektive regionens tjänstemän. Då indikatorerna i de båda teoretiska 
ramverken redogörs för så förklarar detta vad som påverkat den besluts och utformningskedja 
som finns mellan ansvariga regionpolitiker och tjänstemän som utformar och implementerar 
beslutet. Som en konsekvens av att indikatorerna i respektive teori redogörs för så kan 
analysen av empirin bli mer systematisk och utgå ifrån de indikatorer som de båda teorierna 
innehåller (Bryman, 2008:368). De teoretiska ramverken presenteras nedan i två separata 
tabeller. 
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Figur 1.1 Evert Vedungs programteori 

Teoretiska ramverkets 
delar 

Beskrivning 

Målsättning med 
programmet 

I denna del ska materialet som hämtas in genom intervjuer 
med regionpolitiker besvara vad syftet var med de 
ersättningsmodeller som utformats. Vidare redogörs det för 
vilket mål ersättningsmodellen skulle uppfylla samt hur 
politiker motiverade valet av en specifik ersättningsmodell. 

Utvärdering av 
förutsättningar 

De förutsättningar som främst tas i beaktning när denna del 
av teorin används är de politiska. Med hjälp av denna del i 
ramverket är syftet att undersöka huruvida den politiska 
förutsättningen har påverkat utformningen av 
ersättningsmodeller. I de politiska förutsättningarna kommer 
även kunskap i sakfrågan och kunskap om befintlig forskning 
inför beslutet av ersättningsmodeller tas i beaktning. 

Tillämpning av 
värdekriterier 

I denna del undersöks utifrån vilka värdekriterier 
ersättningarna skulle utformas. Denna del i det teoretiska 
ramverket svarar på varför en specifik ersättningsmodell 
valts. Värdekriterier som, tillgänglighet, kvalité och att stärka 
patientens rätt skulle kunna vara exempel inom denna del av 
ramverket. 

Reflektioner över 
ersättningsmodellens 
utformande 

Detta är en sammanfattning av samtliga fyra delar i detta 
teoretiska ramverk. En sammanfattning av varför 
målsättning, förutsättningar och värdekriterier påverkar 
utformningen och senare implementeringen av en specifik 
ersättningsmodell. Generella slutsatser över erfarenheter i 
styrningen med hjälp av ersättningsmodeller går att 
genomföra i denna del av ramverket. Denna del av teorin 
svarar sammanfattningsvis på varför ersättningsmodellen i 
respektive region är utformad på ett givet sätt. 
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Figur 1.2 Lundquists tre egenskaper, Kan, vill, förstå 
 

Teoretiska 
ramverkets 
delar 

Beskrivning 

Kan Egenskapen ”kan” i det teoretiska ramverket förklara om det finns resurser 
för en lyckad implementering och vilka möjligheter och förutsättningar 
tjänstemännen har haft att implementera ersättningsmodeller. En viktig del 
är om det funnits kunskap och erfarenheter för en lyckad implementering av 
ersättningsmodeller i primärvården vilket undersöks i denna egenskap. Det 
är därför viktigt att det finns möjligheter och förutsättningar för det politiska 
beslut som respektive region tagit. I denna del handlar det främst om 
resurser, hur många som har kunskap om det aktuella ämnet. 

Vill Denna del i det teoretiska ramverket beskriver viljan hos varje enskild 
tjänsteman att implementera och anpassa sig till det aktuella beslutet. 
Huruvida beslutet mottas väl eller inte avgörs av viljan hos tjänstemännen i 
de två regionerna. Motsättningar mot ett visst politiskt beslut kan leda till 
svårigheter vid implementering. Att beslutet är välförankrat hos tjänstemän 
är avgörande i denna del. 

Förstår Förklarar utifrån implementeringsteorin huruvida tjänstemannen haft 
förståelsen för det aktuella beslutet (i detta fall ersättningsmodeller). 
Egenskapen förstå ska också förklara om tjänstemännen förstått vad som 
förväntas av denne då beslutet ska implementeras. Vilka möjligheter har 
tjänstemannen haft att tolka och utröna vad direktivet i reformen syftar till är 
också frågor som undersöks i denna del av ramverket. 
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3.4 Motivering av teori 
 
Det analysverktyg som konstruerats utifrån de valda teorierna ska leda till en förståelse för 
implementering och vilka svårigheter som finns med att genomföra politiska beslut av typen 
ersättningsmodeller. Lundquists men även Vedungs teori kan kopplas ihop med den 
problematik som lyfts av bland andra Pressman & Wildavsky men också av Lipsky. Pressman 
och Wildavsky  menar att antal aktörer i implementeringskedjan samt närheten mellan 
beslutsfattare och genomförare är saker som påverkar implementeringen av ett politiskt 
beslut. Närheten och förståelsen mellan beslutsfattare och genomförare är sedermera 
avgörande för att förståelsen hos tjänstemän ska infinna sig. Johansson (2011), Tahvilzadeh 
(2011) med flera menar vidare att tjänstemännen har en betydande påverkan på ett politiskt 
beslut då de ges ett handlingsutrymme vid utformningen. Utifrån Lundquists kan, vill, förstå 
kan uppsatsen lättare förklara om, hur och på vilket sätt tjänstemännen har påverkat 
utformningen av ersättningsmodellerna. Vedungs teori fokuserar i denna uppsats på vilka 
politiska förutsättningar och målsättningar som fanns vid utformandet av 
ersättningsmodellerna. Då denna teori inkluderas går det att utröna utifrån intervjuerna 
huruvida det politiska beslutet i ett senare skede i implementeringskedjan påverkats av 
tjänstemännen. Peter Lindgren (2014) och Sveriges kommuner och landsting menar slutligen 
att tidsaspekten vid utformandet samt vilka förväntningar från politiker som 
ersättningsmodellen ska uppfylla påverkar vilken ersättningsmodell som beslutas om och 
sedan utformas. 
 
Givet det nationella beslutet som bara talar om att regioner ska införa ett vårdvalssystem och 
en ersättningsmodell men inte hur, är det rimligt använda programteorin. Om Lundquists 
implementeringsteori använts på politiker kan man anta att de svarat att det förstått precis vad 
beslutet åsyftar eftersom det bara talar om att dom ska införa något och inte hur. Därför 
studeras huruvida regionpolitiker beslutat i ett specifikt fall och med vilka motiveringar. Detta 
för att vidare se om tjänstemännen på regional nivå kan, vill och förstår och om detta påverkat 
utformning och implementering. Undersökning och forskning på vårdval inom primärvården 
är bristfällig därför är det av vikt att studera huruvida politiker på regionalnivå kan motivera 
och förankra beslut på ett tämligen outforskat område.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	   21	  

4. Metod 
 
I detta metodkapitel kommer valet av metod att motiveras och diskuteras i förhållande till 
studiens syfte och frågeställningar. Vidare kommer metodkapitlet att redogöra för hur 
intervjuguiden är utformad, vilka urval som skett samt hur intervjuerna gått tillväga. Hur 
metoden som används vid insamlingen av empiri förhåller sig till den teori som används i 
denna uppsats kommer behandlas i detta kapitel. Detta för att få en förståelse för hur det 
empiriska materialet förhåller sig till teorin och tvärtom. Metoden har som övergripande mål 
att dels förklara studiens tillvägagångsätt men även ge en ökad förståelse till varför 
slutsatserna i analysen kan göras. Avslutningsvis i detta metodkapitel diskuteras svagheter 
med den valda metoden. 
 
4.1 Val av metod 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka varför politiker i Region Halland och Västra 
Götalandsregionen har beslutat två olika ersättningsmodeller. Detta görs utifrån Vedungs 
(1998) programteori. Vidare undersöks hur dessa politiska beslut för ersättningsmodeller har 
utformas och implementeras av tjänstemän på de båda regionerna. För att undersöka huruvida 
tjänstemän haft möjligheten, viljan och förståelsen att implementera och utforma 
ersättningsmodeller i enlighet med uppdraget Vårdval Sverige avgörs av Lundqvists (1992) 
teori kan, vill, förstå. För att kunna besvara syftet så måste empiriskt material hämtas in ifrån 
de två regionerna som är föremål för denna studie. Då det är Västra Götalandsregionens och 
Region Hallands ansvariga politiker och tjänstemän som agerar studieobjekt så är denna 
uppsats en jämförande fallstudie av två utvalda regioner. 
 
Det empiriska material som ska analyseras hämtas ifrån kvalitativa respondent- och 
informantintervjuer. Intervjupersonerna har haft insyn i besluts-, utformning- och 
implementeringsprocessen av ersättningsmodellerna i de båda regionerna alternativt en direkt 
uppfattning gällande hur denna process gått tillväga. Det är givna politiker och tjänstemän i 
Västra Götalandsregionen och Region Halland som i större grad har insyn eller har påverkat 
beslut och utformande och därför är urvalet inte slumpmässigt. Urvalsprocessen kommer 
därför att grunda sig i ett målinriktat snöbollsurval där den första intervjupersonen 
rekommenderar nya intervjupersoner som kan tillföra studien ytterligare empiriskt material i 
respektive region (Bryman, 2011:412-414). Valet av kvalitativa respondent- och 
informantintervjuer som metod för denna studie motiveras genom dess flexibilitet där 
intervjufrågor kan anpassas utefter det fall som studeras men även utifrån de intervjupersoner 
som är föremål för undersökningen. För att kunna dra nytta av den flexibilitet som metoden 
har, används semistrukturerade intervjuguider vid intervjutillfällena (Esaiasson, 2012:227-
231). 
 
Respondent- och informantintervjuer framstår som en lämplig metod i förhållande till vilka 
alternativ som fanns att tillgå. Varför valet av metod föll på respondent- och 
informantintervjuer framför deltagande observationer är att implementeringen av 
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ersättningsmodeller redan skett. Därför går det inte att observera besluts- och 
implementeringsprocessen. Att göra en textanalys genom att studera protokoll och dokument 
hade kunnat ge uppsatsen en förståelse kring hur ersättningsmodeller utformats och 
implementerats och varför det ser ut på ett givet sätt. Däremot hade textanalys som metod 
varit svårt att applicera på denna uppsats som undersöker politiker och tjänstemännens roll 
och påverkan på den utformning och implementering av ersättningsmodeller (Bryman, 
2008:441-442). 
 
4.2 Semistrukturerade intervjuer 
 
Utformningen av en intervjuguide med semistrukturerade intervjuer lämpar sig väl i 
förhållande till frågeställningarna som ska besvaras i denna undersökning. Detta motiveras av 
att undersökningen syftar till att se bakomliggande indikatorer i de båda regionerna. 
Semistrukturerade intervjuer förutsätter att intervjuguiden består av huvudteman men där det 
öppnar upp för möjligheten att intervjusvaren fritt kan variera under det aktuella temat. Detta 
gör att det empiriska materialet som samlas in blir mer omfattande och heltäckande och inte 
försvinner eller uteblir som en konsekvens av direkta frågor. Möjligheten att ställa följdfrågor 
och be intervjupersonen utveckla sina svar och resonemang återfinns i denna metod. Detta 
kan vara av stor vikt för att få en vidare förståelse av den empiri som hämtas ifrån 
intervjusvaren. Då denna uppsats vill svara på dels politikers men även tjänstemännens 
påverkan på utformningen och implementeringen av ersättningsmodeller så görs två separata 
intervjuguider. En av intervjuguiderna används vid intervjuer med tjänstemän och den andra 
används vid intervjuer med politiker (Bryman, 2011:415; Esaiasson, 2012:251).   
 
I den semistrukturerade intervjuguide som ligger till grund för intervjuer med politiker så 
används Vedungs (1998) programteori som teman som intervjuguiden innehåller. Vedungs 
programteori bygger på fem separata delar som tillsammans förklarar vilka faktorer som 
påverkat beslutet av en viss ersättningsmodell i de båda regionerna. De delar i Vedungs 
programteori som blir teman för denna intervjuguide är målsättning med programmet, 
utvärdering av förutsättningar, tillämpning av värdekriterier och reflektioner över 
programmets utformande.    
 
Teman för intervjuguiden med tjänstemän utgår ifrån Lundquists (1992) teori kan, vill, förstå. 
Dessa tre delar som bildar enskilda teman var för sig i den intervjuguiden som utformas. 
Genom de tre givna teman som intervjuguiden består av kommer de semistrukturerade 
intervjufrågorna att ligga nära de forskningsfrågor som ska besvaras genom empirin. För att 
samla in tillräckligt med empiriskt material för att kunna besvara denna studies 
frågeställningar kommer flertalet frågor att ställas under varje tema. Då flertalet frågor under 
varje tema ställs så genererar detta en bild av vad som uppfattas lätt respektive svårt vid 
utformningen av ersättningsmodeller. Frågorna i sig är utformade så att svaren direkt kan 
appliceras på den teori som denna studie grundar sig i. 
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4.3 Urval 
 
Intervjupersoner som ska bidra till det empiriska materialet har valts utifrån ett målinriktat 
urval. Detta eftersom intervjupersonerna genom ett målinriktat urval leder till att 
forskningsfrågorna kan besvaras på ett mer utförligt sätt. För att få kontakt med politiker och 
de anställda tjänstemännen på Västra Götalandsregionen och Region Halland som antas ha 
uppfattning eller haft insyn i beslut och utformande av ersättningsmodellen har ett 
snöbollsurval fungerat som urvalsmetod löpande genom materialinsamlingen. Detta för att få 
kontakt med nya intervjupersoner som kan bidra med mer empiri utifrån de forskningsfrågor 
som denna uppsats grundar sig i (Bryman, 2011:434-435).   
 
Utifrån det målinriktade snöbollsurval så har totalt åtta (8) personer intervjuats. Av dessa åtta 
personer är två ifrån respektive region tjänstemän som varit deltagande i utformandet och 
implementeringen av ersättningsmodellerna. Resterande fyra (4) har varit två politiker från 
respektive region. Viktigt att påpeka är att materialinsamlingen innehåller både respondent- 
och informantintervjuer. Genom ett snöbollsurval så har intervjuer gjorts med politiker och 
tjänstemän som varit involverade i processerna hos respektive region. Intervjuer har även 
gjorts med politiker och tjänstemän som blivit informerade och således har viss kunskap och 
uppfattning om processen. Detta har inte varit någon nackdel då de flesta intervjupersoner 
redogjort för snarlika händelseförlopp. 
 
4.4Material/Empiri 

Då avgränsningen av denna uppsats inkluderar Region Halland och Västra Götalandsregionen 
så kommer materialet att hämtas ifrån politiker och tjänstemän som tillhör respektive region. 
Samtliga intervjuer som genomförts har gjorts enskilt med respektive intervjuperson och 
intervjuerna har genomgående gjorts på intervjupersonernas arbetsplatser. Detta då det 
logistiskt varit det bästa intervjuställena men även då intervjupersonerna ska befinna sig i en 
miljö där de känner sig bekväma. Motiveringen till att det är två intervjuer av tjänstemän 
respektive politiker i varje region är att materialet blivit mättat då intervjupersonerna på 
väldigt liknande sätt redogör för händelseförloppet vid utformning och implementering av 
ersättningsmodeller.  
 
4.5 Metodkritik 
 
Valet av metod för denna uppsats, likt andra undersökningar av samma slag, bör bemötas 
kritiskt för att tydliggöra vilken påverkan metoden möjligen kan ha haft vid insamling av 
material. Anledningen till att valet föll på att använda en kvalitativ metod var att uppsatsen 
efterfrågar varför ersättningsmodellerna inom primärvården ser olika ut i de regioner som 
undersöks. En kvalitativ metod, till skillnad mot en kvantitativ, ger en bild av de 
bakomliggande faktorer som påverkat utformningen av ersättningsmodeller. Att komplettera 
de intervjuer som gjorts med dokument som ligger till grund för beslut av respektive 
ersättningsmodell hade kunnat bekräfta eller förkasta den bild som intervjupersonerna återger. 
Anledningen till varför en studie av dokument inte har skett vid insamling av det empiriska 
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materialet är för att studien inte vill binda sig till dessa dokument.  Istället var syftet att skapa 
en förståelse kring vad och vilka som faktiskt påverkat utformningen. Detta gestaltas enklare 
och mer konkret genom intervjuer med personer som varit delaktiga eller har en uppfattning 
om utformningsprocessen. 
 
Den urvalsmetod som används vid insamlingen av material, snöbollsurval, kan vara 
problematisk då intervjupersoner rekommenderar intervjupersoner som de har en god 
förankring till alternativt har samma åsikt som. För att i största möjliga mån undgå detta har 
intervjuer gjorts med politiker från olika politiska partier i samma region. Intervjuerna på 
tjänstemannasidan har gjorts med personer som har haft olika uppgifter i 
utformningsprocessen av ersättningsmodellerna. Snöbollsurvalets styrka har i denna uppsats 
lett till att intervjuer gjorts med personer som anses ha den största möjliga insyn i 
utformningsprocessen vilken är en styrka som andra metoder inte kunnat bidra med givet 
forskningsfrågorna.  
 
Genom kvalitativa intervjuer som typ av metod så är det svårt att generalisera resultatet till 
andra fall då denna är två utvalda regioner som har sina egna förutsättningar att förhålla sig 
till i dessa processer. Detta är dock inget som är unikt för denna studie utan flertalet 
kvalitativa studier har detta problem. Denna valda metodens styrka ligger i att prova de teorier 
som uppsatsen grundas i. Att prova teorier genom att intervjua politiker och tjänstemän leder 
till en ökad förståelse av dels programteorin men även implementeringsteorin vill, kan, förstå 
(Bryman, 2008:368-372). 
 
Både den interna och externa validiteten kan i som många andra kvalitativa studier utgöra ett 
problem. I framförallt etnografiska studier där forskaren under en längre tid befunnit sig nära 
det objekt som studeras så kan den interna validiteten vara god (Bryman 2011: 352). Detta 
innebär att närheten mellan de observationer forskaren gör och den teori som utvecklats kan 
kopplas samman på ett tydligt sätt. I en kvalitativ fallstudie där ett flertal kortare intervjuer 
används som metod kan detta vara svårare. Gällande den externa validiteten så är den till 
skillnad från det kvantitativa forskningsfältet ofta ett problem i kvalitativa studier. Detta beror 
på att den kvalitativa forskningen oftare än den kvantitativa tenderar att använda sig av 
fallstudier och begränsade urval. Detta är något som också är gällande för denna uppsats. 
Problemet med den här uppsatsen kan med detta i åtanke vara att valet av det två aktuella 
fallen och det begränsade antalet intervjupersoner gör att den blir svårare att generalisera. De 
valda teorierna för denna uppsats underlättar dock jämförelsen mellan de båda regionerna som 
inkluderats då den empiri som inhämtas analyseras utifrån dessa.  
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5. Resultat och analys 

I följande kapitel kommer det material och den empiri som samlats in vid intervjuer med 
tjänstemän och politiker att analyseras utifrån de två teoretiska ramverk som tidigare 
presenterats. Intervjuer med tjänstemän på de två regionerna kommer analyseras utifrån 
Lennart Lundquists tre egenskaper vid implementering av ett politiskt beslut. Analysen av 
materialet ger svar på om viljan, förståelsen och kunskapen funnits hos tjänstemännen. 
Intervjuer med politiker presenteras utifrån Evert Vedungs programteori. Teorierna besvarar 
då vilka politiska motiveringar som lett till att en specifik ersättningsmodell beslutades om 
och i förlängningen hur det har påverkat utformande och implementering. 
 
5.1 Regionpolitiker 
 
5.1.1 Målsättningar 
 
Politiker i Region Halland 
Den generella målsättningen med det vårdval som skulle prägla primärvården och 
ersättningssystemet i Region Halland var att den skulle ge makten till patienterna, det skulle 
leda till större frihet för vårdenheterna och att ersättningen skulle vara lika för lika uppdrag. 
Detta var de intervjuade politikerna i Region Halland samstämmiga om. Politiker 1 tryckte 
dock tydligare på att vårdvalet genom bland annat ersättningsmodellen gav en reell frihet för 
patienterna till skillnad från politiker 2 som tryckte mer på vikten att utforma en modell som 
var lätt att förstå och använda. Politiker 1 menade vidare att den gamla modellen där 
anslagsfinansiering var den ekonomiska styrningen ansågs vara omständigt. Med detta i 
minnet menade politiker 1 att politikerna i Region Halland 2007 införa en ersättningsmodell 
som inte var komplicerad, som tydligt visade vad regionen ersatte vårdenheterna för och 
modellen skulle vara transparent. Att den nya ersättningsmodellen skulle vara enkel och 
lätthanterlig var både politker 1 och 2 överens om. Värt att poängtera är att målsättningen från 
den politiska sidan inte var att privatisera verksamheten. Syftet med ersättningssystemet var 
snarare att förbättra samtliga förhållanden inom Region Hallands primärvård vilket tydliggörs 
genom citatet från politiker 1 nedan. 

 
·       Vi gjorde inte detta för att privatisera vården. Vi gjorde det för att invånarna skulle 

ha valmöjlighet - Politiker 1 
 

Politiker 1 menade att en av de viktiga målsättningarna med den ersättningsmodellen som 
Region Halland valde att besluta om var att den skulle ersätta den anslagsfinansiering som 
primärvården använt sig av tidigare. Politiker 1 påpekade vidare anslagsfinansieringen var 
den ekonomiska verkligheten inom primärvården så var vårdcentralerna rikast i början av 
kalenderåret för att bara bli av med resurser allt eftersom året fortlöpte. Politiker 1 menade då 
att de nya ersättningsmodellerna var vårdenheterna tvungna att erbjuda en bra verksamhet då 
det var patienterna som tog med sig ersättningen till den vårdenhet de valde. Då 
målsättningen enligt både politiker 1 och 2 var att skapa en ersättningsmodell som var enkel 
att förstå lämpade det sig väl att använda sig av en åldersbaserad kapiteringsmodell då det var 
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lätt för vårdgivare att veta hur mycket ersättning en patient genererade. Sammanfattningsvis 
utifrån utsagorna från politiker 1 och 2 är ledorden enkelhet och makten till patienten de som 
varit målsättningen som präglat framtagandet av den givna ersättningsmodellen i Region 
Halland.   
 
Politiker på Västra Götalandsregionen 
Den målsättning som präglade Västra Götalandsregionen var delvis densamma som i Region 
Halland. Politiker 3 och 4 i VG-regionen menade att de hade som målsättning att genom 
ersättningsmodellerna inom primärvården skapa en jämlik vård. Att även skapa en primärvård 
där det fanns en reell valfrihet för patienterna var en viktig målsättning som politikerna tog i 
beaktning vid beredning och beslut av ersättningsmodellen. Detta var grundläggande 
målsättningar som skulle prägla hela vårdvalsprogrammet. 
 
Det som framgår av intervjuer med politiker 3 och 4 är att Västra Götalandsregionen haft som 
målsättning med sin ersättningsmodell att vårdcentraler skulle ha en ekonomisk säkerställd 
grund så att de kunde etablera enheter där primärvården innan vårdvalet 2009 var 
underdimensionerad. En ersättningsmodell sågs då som ett potentiellt medel som skulle kunna 
leda till att vårdenheter startade upp verksamhet i de områden där behovet var som mest. Att 
besluta om en ersättningsmodell som inkluderade ett flertal variabler som vårdenheterna 
ersattes på var för att kvaliteten skulle säkerställas. Målsättningen att ha en hög kvalitet på de 
vårdenheter som fanns kontrollerades genom att en god kvalitet genererade finansiella 
resurser i den modellen som det beslutades om i VG-regionen 2009. 
 
Vid beredningen som föranledde det politiska beslutet så var andra regioners erfarenheter inte 
oviktiga att ta del av. Politiker 3 och 4 menade att de undersökte vilka målsättningar andra 
regioner likt Stockholm, Halland och Skåne hade för målsättningar med sina modeller för att 
bilda sig en uppfattning kring vilken modell VG-regionen skulle besluta om. När andra 
regioners erfarenheter och målsättningar togs i beaktning vid beredningen så bildade sig 
politikerna en uppfattning om vilken modell som var lämplig respektive mindre lämplig för 
Västra Götalandsregionen.    

 
·       Vi tittade mycket på Skåne, det tyckte vi var intressant för dem ser ju lite mer ut som 

oss med en jättestorstadsregion men även landsbygd. - Politiker 3 
 
5.1.2 Förutsättningar vid beslutet 

Politiker i Region Halland 
Politiker 1 och 2 menar båda att förutsättningarna till att inhämta kunskap kring den här typen 
av ersättning var begränsad när Region Halland initierade förslaget och började 
beredningsprocessen 2004. Politiker 1 menade att huvuddelen av kunskapen kring 
ersättningsmodeller hämtades från äldreomsorgen och mer specifikt från Nacka kommun där 
dåvarande landstingsdirektören för Landstinget i Halland tidigare arbetat. Vidare så påpekar 
både politiker 1 och 2 att det inte fanns någon lagstiftning år när beslutet togs 2007 vilket 
förklarar den begränsade mängden kunskap på området. Då man förutom en begränsad mängd 
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med vetenskaplig forskning, inte heller hade någon lagstiftning att luta sig emot kunde det 
vara svårt att övertyga politiska motståndare och vårdgivare vilket både politiker 1 och 2 
redogjorde för. Trots detta uppger de intervjuade politikerna i  Region Halland att det under 
både beredning och beslut funnits en vilja och en stor politisk enighet kring förslaget. 
Politiker 1 menade att det som till en början var svårt var att motivera vårdgivare och 
medarbetare inom primärvården att tänka annorlunda och mer kreativt. Politiker 1 menade 
vidare att detta var något som varit viktigt under beslutsprocessen, att uppmuntra och 
inspirera vårdgivare till att vara mer kreativa och jobba för att arbeta mer förebyggande. 

 
·       Detta handlar ju om att lämna makten, från politiker och vårdgivare, till patienten. - 

Politiker 1. 
 
Tanken var att sätta ett tydligt regelverk, att skapa en enkelhet och detta skulle leda till ett 
system som var svårt att manipulera och skulle vara lika för alla. Detta var något både 
politiker 1 och 2 menade. Lika ersättning för lika uppdrag och lika ersättning för patienter 
baserad på fyra olika ålderskategorier. Politiker 1 menade även här att det viktigaste var att 
lämna ifrån sig makten och inte detaljstyra vården och avgöra vart och vilken vård 
medborgarna skulle välja. Tidigare har bara brevlådan avgjort vilken vård varje medborgare 
får ta del av menar politiker 1. Kunskapen som hämtades in gällande ersättningsmodellen 
skulle hjälpa till att förändra detta vilket tydliggörs genom citatet nedan. 

 
·       Vi har tidigare haft någon sorts treenighet där vi är medborgarnas arm in, att det 

ska passera oss först. Istället skapar vi ett tydligt regelverk där patienten kan rösta 
med fötterna, det är ett viktigt maktinstrument. - Politiker 1. 

 
Politiker på Västra Götalandsregionen 
I Västra Götalandsregionen fanns det fler exempel och erfarenheter att ta del av vid beslutet. 
En anledning som framkommer vid intervjuerna var att flera regioner och landsting tidigare 
infört vårdval och ersättningsmodeller inom primärvården. Politiker 3 menar att inhämtandet 
av kunskap och erfarenheter från övriga hälso- och sjukvårds enheter, där det sedan tidigare 
funnits ersättningsmodeller för resursfördelning, varit en viktig del i att skapa förutsättningar 
för ett välgrundat beslut. Det var inte bara olika regioner och landsting i Sverige utan också 
ute i Europa som man ansåg kunna hämta kunskap från till modellen. Vidare konstaterade 
politiker 3 att modellen i Region Halland hade sina fördelar i åldersuppdelningen men att de 
inte hade någon storstadsregion likt Göteborg. Med en storstadsregion följer vissa 
socioekonomiska faktorer som man fick ta hänsyn till. Därmed menade politiker 3 kunde man 
inte applicera den modellen rätt av i Västra Götalandsregionen. 

 
·       Modellen i Halland hade inte fungerat i Västra Götalandsregionen eftersom man 

inte har de socioekonomiskt utsatta områdena som finns i exempelvis Göteborg. 
Politiker 3 

 
Vidare hämtade man kunskap från modellen man valt att utforma i Skåne, dels för att 
regionen i stort är mer lik Västra Götaland med Malmö som en större stad och även 
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socioekonomiskt utsatta områden. Däremot adderades i modellen i Västra Götalandsregionen 
fler faktorer för att skapa ett så heltäckande ansvar som möjligt. Detta är något som båda de 
intervjuade politikerna vid Västra Götalandsregionen belyser som en central och viktig 
förutsättning för ett lyckat resultat.  

 
·       Vi ville absolut inte ha en modell som i Stockholm, där syftet var att uppnå fler besök 

på vårdcentraler.- Politiker 3 
 

I Västra Götalandsregionen används också systemet ACG (adjusted clinical groups). Detta 
kategoriserar patienter i olika sjukdomsmönster genom diagnoskodning. Därmed avgör 
sjukdomsbilden som patienten haft tidigare vilken ersättning vårdgivaren sedermera får. 
Politiker 3 uppger också att det givetvis förekom politiska diskussioner vid beslutet kring 
ersättningsmodellen men att det rådde konsensus till slut. 

 
·    Vi var överens om att vi skulle införa detta, diskussionerna handlade om hur den 

skulle se ut. Vi satt sent på kvällarna, det fick ta den tid det tog tills vi var överens.- 
Politiker 3. 

 
Det uppger också att man hade gått om tid för att lyckas med beslutet. Man insåg också att det 
inte kunde bli perfekt från början men att man ville ha ett tillräckligt bra system innan man 
fattade beslut. Starten för diskussionerna startade 2007 och upplevelsen var att det fanns gott 
om tid för att lyckas med beslutet. 
 
5.1.3 Tillämpning av värdekriterier 
 
Politiker Region Halland 
De värdekriterier som var centrala i den ersättningsmodell som Region Halland beslutade om 
enligt både politiker 1 och 2 var att den främst skulle vara jämlik, transparent men också att 
den skulle främja tillgängligheten generellt i primärvården. Transparensen var enligt Politiker 
1 viktig då modellen skulle vara lätt att förstå vilket var ett värdekriterie i sig. En komplicerad 
ersättningsmodell var något som inte eftersträvades då det blir svårare att ha en god 
transparens menade politiker 1. Politiker 2 menade att det i huvudsak var 
Vårdvalsprogrammet och inte enbart ersättningsmodellen som skulle präglas av dessa 
värdekriterier. 
 

·       Det var inte mycket värderingar kan man säga i ersättningsmodellen på det viset. 
Det var ju snarare de andra delarna i vårdvalet som handlade mer om.- Politiker 2 

 
Politiker 1 menade att bakgrunden till att jämlikhet var ett av de värdekriterier som modellen 
bygger på var att det inte var jämlikt med den anslagsfinansieringen som primärvården 
tidigare byggde på. Politiker 2 menade att det också skulle vara jämlikt i ersättningssystemet 
så att vårdgivarna enkelt skulle kunna förstå vad de ersattes på och hur denna ersättning såg 
ut. Den regelbok som skulle förklara modellen skulle vara tunn och inte för detaljstyrande då 
detta skulle vara ett hinder i verksamheten på vårdenheterna enligt politiker 1. Målsättningen 
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för vilka värdekriterier som skulle vara viktiga i Region Hallands ersättningsmodell illustreras 
genom citatet nedan. 

 
·       Egentligen för att makten för patienten skulle bli bättre och friheten för vårdens 

medarbetare och en enkelhet för vårdgivarna. Det har vårdgivarna sagt, vi har det 
enklaste systemet.- Politiker 1 

 
Citatet från politiker 1 visar att det var enkelheten framför allt som var viktigt att ha med som 
värde vid skapandet av ersättningsmodellen. Enkelheten skulle prägla verksamheten på 
vårdcentralerna men även leda till ökad frihet för patienten. Maktfrågan där makten går till 
patienterna och transparensen i modellen var ledorden vid beslutet av ersättningsmodell i 
Region Halland 2007. 
 
Politiker Västra Götalandsregionen 
I Västra Götalandsregionen var makten hos patienten ett värdekriterie som var ett ledord vid 
beslutet om vilken ersättningsmodell som skulle gälla. Politiker 3 sa att det ersättningssystem 
som det beslutades om räknade in att patienter i regionen skulle ha möjlighet att byta 
vårdcentral varje dag om den viljan fanns just för att ge patienterna alla möjligheter att själv 
välja vårdcentral. Den ersättningsmodell som det beslutats om i Västra Götalandsregionen ska 
leda till att primärvården ska uppfattas som trygg men även att den ska ta ett större 
ansvar.  Då ersättningsmodellen i VG-regionen ersätter vårdenheter utifrån flera variabler så 
fanns det ett värde i att förmå vårdcentraler att avlasta sjukhusen genom att ta emot fler 
patienter. För att detta ska ske så menade politiker i VG-regionen att ersättningsmodellen 
måste vara anpassad för att detta skulle bli verklighet. 
 
Ytterligare ett värdekriterie som politiker 4 ansåg var viktigt vid beslutet om 
ersättningsmodellen i VG-regionen var tillgängligheten, vilken skulle bli bättre genom den 
ersättningsmodell som beslutades om. Politiker 4 menade vidare att samtliga politiska partier 
vid beredningen av ersättningsmodellen gick in med olika värdekriterier som var viktiga för 
respektive parti. Detta gjordes i form av en idéskiss som sammanställdes av tjänstemännen 
genom att ta del av varje enskilt partis värderingar. Idéskissen som sammanställdes ledde till 
att samtliga partier var överens då samtliga kriterier som var av värde för partierna hade tagits 
i beaktning och diskuterats fram till en lösning där partierna kände sig nöjda. 

 
·       Hur kan vi öka tryggheten för befolkningen? Att primärvården faktiskt finns där.- 

Politiker 3 
 

Citatet ovan för agera exempel för ett värdekriterie som var viktigt generellt i Västra 
Götalandsregionen men i synnerhet för politiker 3. Att det etableras vårdcentraler där det 
främst behövs var ett värdekriterie som var viktigt att uppfylla genom den ersättningsmodell 
som det beslutades om i Västra Götalandsregionen 2009. 
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5.1.4 Reflektion av utformande 
 
Politiker Region Halland 
Här bekräftar politiker vad det redan uppgett som målsättningen med modellen, att den är 
enkel och att den är svår att manipulera. Politiker 2 menade att enkelheten har varit det 
primärt bästa med den modell som utformades 2007. Politiker 1 menade att genom en icke 
manipulerbar modell så finns det en modell som fungerar. De styrkor som politiker 1 och två 
nämner är de stora fördelarna med modellen som dom varit med och utformat. Politker 1 
menar att den skapar en konkurrensneutralitet och politiker 2 menar att modellen leder till lika 
ersättning för lika uppdrag.  
 
Både politiker 1 och 2 anser att modellen i stort fångar sjukligheten hos befolkningen genom 
de fyra ålderskategorierna. En de i modeller som politiker 1 pekar på och som bör nämnas är 
att det ska finnas en inbyggd drivkraft i att hålla sina listade patienter så friska som möjligt. 
Då blir det i förlängningen lönsamt för vårdgivarna också. Att jobba förebyggande var ett 
mål, sen kanske det inte riktigt har blivit så menar politiker 1. I stort så finns det en känsla 
bland politiker att modellen fungerat väl, nu görs en översyn på att se vilka saker som kan bli 
bättre. Denna översyn är både politiker 1 och två delaktig i. Viljan är att försöka göra 
modellen aningen mer pricksäker vilket delvis framgår genom citatet nedan. 

 
·       Vi fick ju inte riktigt den effekten vi ville, tror vi, gällande de hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet.- Politiker 1. 
 

Det belyser också faktorer som att vårdgivare måste bli bättre på att kunna identifiera 
riskgrupper man har bland sina listade patienter. Det är också detta politiker 1 i citatet ovan 
väljer att benämna som det förebyggande arbetet.  
 
Politiker Västra Götalandsregionen 
Vid reflektion av den ersättningsmodell som beslutades om i Västra Götalandsregionen 2009 
så väljer de två intervjuade politikerna att lyfta fram två olika aspekter som varit goda 
konsekvenser. Politiker 3 menade att den främsta anledningen till varför ersättningsmodellen 
varit lyckad var att det öppnades många nya vårdenheter i regionen. Dessa nya vårdenheter 
öppnade också där politiken ansåg att behovet var som störst. Politiker 3 menade vidare att 
regionen återkommade gjorde små justeringar då de märkte att modellen inte fungerade fullt 
ut. Dessa justeringar var nödvändiga för att ersättningmodellen skulle få den effekt som 
politikerna ville.  
 

• Det bästa med modellen var att vi fick 60 nya vårdcentraler, och framförallt, de 
hamnade där vi i förväg såg att det fanns störst behov. - Politiker 3. 

  
Politiker 4 valde vid reflektionen över ersättningsmodellen att framhålla att verksamheten kan 
kvalitetssäkras i större utsträckning som en konsekvens av modellen. Kvalitetsmålen för 
vårdenheterna samt att kunna följa olika grupper med en viss diagnos är goda konsekvenser 
som politiker 4 uppfattar med ersättningsmodellen. Politiker 4, likt politiker 3, förhåller sig 



	  

	   31	  

dock öppen till förändringar i den befintliga modellen och menar att det finns svårigheter i att 
utforma en fullt fungerande ersättningsmodell. Politiker 4 menar vidare att de olika 
indikatorer som inkluderas i ersättningsmodellen som vårdenheterna sen ersätts för genererar 
vissa konsekvenser, positiva som negativa. 

 
·    Hur använder vi varje skattekrona mest effektivt. Att göra olika simuleringar, vilka 

olika effekter får det. Sedan se i praktiken, blev det någon förändring osv.- Politiker 4 
 
 5.2 Tjänstemännen 
 
5.2.1 Kan 
 
Tjänstemän på Region Halland 
Både tjänsteman 1 och 2 vilka representerar tjänstemannasidan i Region Halland lyfte under 
intervjuerna att erfarenhet för att utveckla ersättningsmodeller hämtats från andra 
verksamheter där ett valfrihetssystem var etablerat. Detta var verksamheter som delvis eller 
inte alls var relaterat till just sjukvård. Tjänsteman 1 menade att exempel verksamheter där 
erfarenhet har hämtats var från viss verksamhet som bedrevs enligt LOV (Lagen om 
Valfrihet). Tjänsteman 2 gav ett mer konkret exempel då det påtalades att äldrevården i Nacka 
kommun som hade utformat en valfrihetsmodell i verksamheten var inspirationskälla till den 
ersättningsmodell som Region Halland utformade i primärvården. Tjänsteman 2 menade även 
att erfarenhet hämtades in ifrån skolans värld där det fria skolvalet gav viss erfarenhet i 
inhämtandet av kunskap. 
 
Den kunskap som hämtades in ifrån andra verksamheter skulle av tjänstemännen omvandlas 
och kunna appliceras på den ersättningsmodell som Region Halland valde att utforma. 
Svårigheter med att skapa referenser och hämta erfarenhet ifrån ersättningsmodeller inom 
primärvården vilka skulle underlätta att utveckla ersättningsystemet kan kopplas samman med 
att Region Halland var först med vårdvalssystem i primärvården menar både tjänsteman 1 och 
2 på region Halland. Att tjänstemännen fick ansvar att omvandla den kunskap som fanns att 
tillgå vid tidpunkten för utvecklandet av ersättningsmodellen var betydande och förklaras 
genom citatet av tjänsteman 1 nedan. 

 
·       Man hämtade kunskap från den kommunala sidan där det funnits viss “lovad” 

verksamhet tidigare, i övrigt var det väl bara kloka tjänstemän på den tiden.- 
Tjänsteman 1 

 
Utifrån det som tjänstemännen på Region Halland redogjorde för så menar både tjänsteman 1 
och 2 att resurser och kunskap kring ersättningsmodellerna fanns utifrån den samlade kunskap 
som fanns att tillgå.  Tjänsteman 1 och 2 hävdar samstämmigt att de främsta fördelarna med 
den ersättningsmodell som infördes 2007 i relation till det system som fanns innan 2007 var 
att det var en modell som var jämlik utifrån en konkurrenssynpunkt för de vårdenheter som 
återfanns. Jämlikhet utifrån en konkurrens synpunkt är något som framgår av intervjuer med 
både politiker och tjänstemän. Tjänsteman 2 menade att den även var jämlik utifrån en 
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patientaspekt då varje patient genererade lika mycket ersättning till vårdenheten.  Nackdelen 
som tjänsteman 1 menade fanns var att olönsamma grupper och individer utifrån den 
ersättningsmodell som gällde i Halland uppstod och att vårdenheterna hade möjligheten att 
utnyttja detta. Dock menade tjänsteman 2 vidare att de vårdenheter som utnyttjade systemet 
blev bestraffad med marknadens krafter då denna enhet kommer väljas bort av patienterna.  
 
Tjänstemän på Västra Götalandsregionen 
Tjänsteman 3 på VG-regionen menade att resurser i form av personal som fanns att tillgå vid 
utformningen inte var något problem. Tjänsteman 3 menade vidare att möjligheten till att 
inhämta erfarenheter och kunskap om ersättningsmodeller vid utformandet var god då allt fler 
regioner och landsting utformat vårdvalsystem. Erfarenheter inhämtades genom att se vilka 
system bland annat Skåne och Halland infört samt att hämta specifika variabler till 
ersättningsmodellen ifrån till exempel Östergötland. Vidare menade tjänsteman 3 att det 
inhämtades internationell kunskap ifrån John Hopkins-universitetet i Baltimore där ACG 
(Adjusted clinical groups) hade utvecklats, det är en variabel som tar hänsyn till patienters 
vårdtyngd. 
 
Den modell som VG-regionen valde att utforma och sedermera implementera 2009 byggde på 
ett flertal variabler som skulle skapa en heltäckande och rättvis modell för ersättning inom 
primärvården i VG-regionen menade både tjänsteman 3 och 4. Tjänsteman 3 menade att ACG 
(Adjusted Clinical Group) som enskild variabel präglades av en politisk vilja att införa och 
andra variabler var det tjänstemännen som valde att komplettera med för att få en så 
heltäckande modell som möjligt. Både tjänsteman 3 och 4 redogjorde för att oavsett om det 
var politiker eller tjänstemän som kom med initiativ så fanns det ett samspel under hela 
processen där en idéskiss togs fram på möten mellan politiker och tjänstemän. Denna idéskiss 
skulle meddela vilka huvudsakliga drag ersättningsmodellen skulle innehålla. 
 
Tjänsteman 3 på VG-regionen såg både positiva och negativa konsekvenser med en såpass 
heltäckande modell. De positiva var att den var rättvis då den tog, bakomliggande faktorer 
såsom befolkningens sjuklighet, i beaktning och betalade ut mer i ersättning till de 
vårdenheter som diagnostiserade patienter med tyngre vårdbehov. Det negativa var att 
modellen i sig var att den innehöll fler olika komplicera de ersättningssteg vilket ledde till att 
det då och idag är få som vet hur den fullt ut fungerar. Tjänsteman 3 menade att detta är något 
som i förlängningen blir en resursfråga, då det är få tjänstemän i VG-regionen som har 
mycket eller all kunskap om hur ersättningsmodellen fungerar. Det fanns en samstämmighet 
hos de intervjuade tjänstemännen på VG-regionen gällande komplexiteten i den valda 
modellen och att det var få personer som haft fördjupad kunskap i densamma.  Då VG-
regionen valde att implementera en ersättningsmodell som tog hänsyn till flertalet variabler så 
var den generella inställningen att modellen skulle vara välarbetad och heltäckande för att 
underlätta eventuellt revideringsarbete menar tjänsteman 3. 

 
·       Så jag tycker att om det är nånting man lärt sig utav det här är det att se till att göra 

rätt från början för att justera i en ersättningsmodell efter att man har sjösatt den är 
jättesvårt. - Tjänsteman 3 
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5.1.2 Vill 
 
Tjänstemän på Region Halland 
I Halland så menar tjänsteman 2 att en sedan länge borgerligt styrd region färgar av sig på 
tjänstemännens arbete. Vidare menar tjänsteman 2 att i kommunerna Halmstad och 
Kungsbacka så fanns det vissa tendenser till vårdval och ersättningssystem redan innan 
2007.  Tjänsteman 2 lät meddela att vårdval enbart återfanns på läkarsidan inom vården. Då 
det redan fanns viss valfrihetsinriktad verksamhet i regionen ledde detta till att den eventuella 
motsättning till ersättningsmodellerna var liten. Att det på tjänstemannasidan skulle finnas en 
ideologisk motsättning i Region Halland är inget som tjänsteman 1 eller 2 upplevt, åtminstone 
inte i den utsträckning så att det påverkat utformningen och implementeringen av 
ersättningsmodellen i regionen. Ytterligare en faktor som tjänsteman 1 hävdar minskade 
risken för motsättningar mot det politiska beslutet hos tjänstemännen var att processen med 
att ta fram underlag för beslutet var relativt lång. Då denna process var utdragen så kunde 
tjänstemännen förbereda sig på det politiska beslut som skulle komma genom att de 
kontinuerligt informerades om hur processen fortlöpte. De intervjuade tjänstemännen i 
Region Halland menade tämligen enigt att det fanns ett starkt engagemang, både från politiker 
och tjänstemän, att utveckla och implementera vårdvalet och ersättningsmodeller för 
primärvården. 

 
·       Av den uppfattningen jag har fått så fanns det inga motsättningar på det sättet. Sen 

kan det ju ha funnits det av rent ideologisk karaktär, men inget som var ett öppet 
missnöje. Viljan från tjänstemannasidan var stark och från politiken - Tjänsteman 1 

 
Tjänstemän på Västra Götalandsregionen 
Tjänsteman 4 på Västra Götalandsregionen uppger att beslutet togs emot väl och att varken 
brister i motivering eller att det skulle funnits ideologiska motsättningar till beslutet fanns. 
Däremot så fanns viss kritik politiskt till vårdvalet som helhet, där vänsterpartiet ställde sig 
utanför den här typen av fri etablering som följde vårdvalsreformen menade tjänsteman 3. 
Däremot uppger tjänsteman 4 att ersättningsmodellen som sådan inte var en fråga som 
präglades av någon ideologisk motsättning. Uppfattningen var att det det fanns fördelar med 
att införa en modell som tog hänsyn till både socioekonomi och geografisk placering. Detta 
var viktiga faktorer som både politiker och tjänstemän var eniga kring och som skulle skapa 
en mer rättvis primärvård menar tjänsteman 4. 

 
·       Vårdtyngd, socioekonomi och geografisk placering var det som skulle vara grund för 

modellen, det viktiga var att modellen skulle spegla de olika förutsättningar varje 
vårdenhet hade - Tjänsteman 4 

 
5.2.3 Förstå 
 
Tjänstemän på Region Halland 
Förståelsen för det politiska beslutet som ersättningsmodellen inom primärvården grundar sig 
i har varit viktig i utvecklingsprocessen även i Region Halland påpekar både tjänsteman 1 och 
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2. Tjänstemännen påtalade även vikten av att politiker och tjänstemän har respekt och 
förståelse för varandra för att en lyckad implementering ska infinna sig. Ett tätt samarbete 
med politiken menade tjänsteman 1 i Region Halland var viktigt vid utformandet av 
ersättningsmodellen 2007. Detta är något som också påtalas av tjänsteman 2 som menade att 
täta kontakter med politiken inte bara är viktigt vid implementeringen av modellen utan att en 
förståelse mellan tjänstemän och politiker måste finnas vid varje beslut. Att kedjan mellan 
beslut och implementering är väl förankrad och inget som är frånkopplat från varandra är 
viktigt. Om den inte är sammanfogad så kan resultatet bli osäkert och det kan i sin tur påverka 
vårdgivarnas verksamhet negativt. För att sammanfoga besluts- och implementeringskedjan så 
menar både tjänsteman 1 och 2 att en dialog tjänstemän och politiker emellan är betydelsefull. 
Precis som på Västra Götalandsregionen förmedlar tjänstemännen på Region Halland att 
kommunikationen och det nära samarbetet mellan beslutsfattare och tjänstemän varit 
betydelsefullt. Detta framgår generellt efter intervjuer med samtliga intervjuade tjänstemän i 
de båda regionerna och genom citatet nedan.  

 
·       Som tjänsteman måste man lite på politikern och vice versa. För att det ska fungera 

måste där finnas en dialog. - Tjänsteman 1 
 

Tjänsteman 2 i Region Halland menade att de på egen hand fick organisera sig, delegera 
uppgifter och ta ett stort ansvar vid utveckling och implementering av ersättningsmodellen i 
regionen. Denna organisering av personal samt tjänstemännens tolkning av beslutet var enligt 
tjänsteman 2 viktigt för en lyckad implementering. Förtroendet till tjänstemännen från 
politiskt håll att utveckla och implementera modellen har varit viktig för utfallet enligt 
tjänsteman 2. En, av politiken, för styrd tjänstemannaverksamhet hindrar snarare än 
underlättar arbetet, menar tjänsteman 2 i Region Halland. Vidare menade tjänsteman 2 i 
Region Halland att det inte är politikerna som ska detaljstyra hur ersättningsmodellen ska se 
ut utan istället låta tjänstemännen hämta in kunskap och erfarenheter. Det leder till en modell 
som ska fungera i praktiken. Tjänsteman 2 påtalade vikten av att det är regionpolitikerna som 
har ansvaret att förklara vad som ska göras och att det är tjänstemännen som ska utforma hur 
en ersättningsmodell ska se ut. Då politikerna säger vad en ersättningsmodell ska innehålla för 
principer så är det upp till tjänstemännen att i tolka de principer som beslutet bygger på. 
Enligt det politiska beslutet skulle vårdvalsprogrammet med tillhörande ersättningsmodeller 
bygga på tre principer som tjänstemännen skulle förhålla sig till. Tjänsteman 2 menade att det 
skulle vara fri etablering för nya vårdgivare, dels skulle ersättningen till vårdenheterna 
baseras främst på ålder samt att den patient som togs emot var den vårdenheten skulle få 
ersättning för. När dessa principer är uppfyllda så finns flertalet rutiner och omständigheter 
kring ersättningsmodellen som måste justeras för att den ska fungera i praktiken. Dessa 
justeringar är upp till tjänstemännen på Region Halland att åtgärda. Revidering och översyn 
av modellen är något som pågår på Region Halland påtalade både tjänsteman 1 och 2. 
På frågan om vilka fördelar respektive nackdelar med att istället ha ett nationellt beslut för hur 
en ersättningsmodell ska utformas så nämnde tjänsteman 1 bland annat fördelen med att den 
enskilda regionen utan ett nationellt beslut kan skapa en modell givet de lokala förutsättningar 
som finns i Region Halland. De lokala förutsättningarna är såpass olika i regioner och 
landsting så för att en fullt fungerande ersättningsmodell ska utformas så krävs det att detta 
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genomförs i den givna regionen. Detta eftersom den givna regionen har den största förståelsen 
kring vilka utmaningar regionen har vid utformande av en ersättningsmodell menade 
tjänsteman 1. 
 
En fördel som båda intervjupersonerna påtalar gällande ett rikstäckande lag för utformningen 
av ersättningsmodeller är att primärvårdens uppdrag hade varit desamma i samtliga regioner 
och landsting. Tjänsteman 2 utvecklade detta genom att påstå att det hade raderat ut 
svårigheter kring täckningsgrad samt svårigheter kring att patienter som skriver in sig hos 
vårdgivare på andra landsting försvunnit. Tjänstemännen i Region Halland menar att det är 
svårt att utforma ett system som gynnar konkurrens för företag som bedriver primärvård i 
flera regioner och landsting då primärvården inte innebär samma typ av vård i hela Sverige. 
Ett nationellt beslut hade även neutraliserat skillnader regioner och landsting emellan och 
underlättat för patienter som rör sig över regiongränserna när de vill komma i kontakt med 
primärvården.     
 
Tjänstemän på Västra Götalandsregionen 
I Västra Götalandsregionen menade båda tjänstemännen att kontakten med politiker varit tät 
under processen. Möten och seminarier skapade ett välförankrat beslut som också skapat en 
delaktighet i det resultatet som blev med ersättningsmodellen var något som båda intervjuade 
tjänstemännen på Västra Götalandsregionen redogjorde för. Samspelet och återkoppling från 
vårdgivare har också den varit bra. Genomgående har vårdgivare fått vara med under möten 
med arbetsgruppen på regionen, därmed har de fått delta och arbeta fram den krav- och 
kvalitétsbok som de sedermera ska följa uppger tjänsteman 4. 

 
·       Samspelet mellan politiker och tjänstemän har varit väldigt viktigt. Vid införandet 

var allt väldigt nytt, då var det tryggt att ha politiken på samma sida. Det var mycket 
möten, arbetsgrupper och seminarier, det var ett väldigt driv. - Tjänsteman 4 

 
Tjänsteman 3 uppger också att det under processens gång funnits täta kontakter med politiken 
och att förtroendet tillsammans med ett stort handlingsutrymme för tjänstemännen varit 
betydande. Motiven till att använda ett såpass heltäckande system som Västra Götaland valde, 
menar tjänsteman 3 var nödvändigt med tanke på de olika förutsättningar som finns runt om i 
regionens kommuner. Ekonomisk ersättning för socioekonomiska förutsättningar och 
geografisk placering, samt ambitionen att ha en vårdcentral i varje kommun har varit viktigt i 
skapandet av en rättvis ersättningsmodell. Tjänsteman 4 tror att den nya patientlagen kommer 
kräva ett tätare samarbete mellan olika landsting och regioner. Frågor om täckningsgrad och 
patienter som flyttar mellan vårdgivare i olika landsting kommer att kräva en dialog mellan 
olika regioner.  
 
Tjänsteman 4 låter meddela att det återfinns problem med listningen av patienter. I princip så 
kan en patient lista sig på en rad olika landsting men det går inte att lista av en patient. Ett 
införande av nationell listning hade varit till fördel för att täckningsgraden och ett tydligare 
ansvar för landsting att ta hand om sina egna patienter. Då blir det också enklare vid journal-
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hantering och kommunikation mellan vårdgivare om vilka diagnoser patienter har menar 
tjänsteman 4. En första lösning kan därför vara någon form av nationell listning. 

 
·       Ett första steg är att införa en nationell listning, möjligheten att lista sig överallt kan 

komplicera, dels när man ska skicka medicinska underlag, vårdgivare undrar vilken 
vårdcentral man är skriven på. Dessutom blir regleringen av ersättningen förbättrad. 

- Tjänsteman 4 
 

5.3 Sammanfattning av analys 

De intervjuer som gjorts med politiker vid respektive region visar att motiveringen till 
besluten innehöll en del skillnader. Region Halland valde att ha en modell som var enkel, 
framförallt för vårdgivarna. En viktig del var att systemet inte skulle kunna manipuleras. Den 
viktigaste målsättningen gentemot patienten var att det skulle ge medborgare en större 
valfrihet. Förhoppningen var att vårdvalet och ersättningsmodellen i Region Halland skulle 
leda till att medborgarnas primärvård inte längre skulle bestämmas via brevlådan utan att man 
nu kunde göra ett aktivt val av vårdcentral. Vidare skulle också lika ersättning för lika 
uppdrag prägla systemet i syfte att skapa bra konkurrensvillkor för vårdgivare. Politiker i 
Region Halland betonar även att syftet inte var att privatisera verksamheten. 
Sammanfattningsvis skulle systemet skapa större frihet för vårdgivarna, det man eftersökte 
var kreativitet istället för att detaljstyra. 
 
I Västra Götaland hade politikerna som målsättning att skapa ett ersättningssystem som var 
mer heltäckande. Detta eftersom att VG-regionen dels har en storstadsregion men också 
glesbygd där tillgången till vårdcentralen i en del fall varit bristfällig. VG-regionen valde att 
använda sig av en annan modell än Region Halland eftersom den fullt ut inte var applicerbar. 
Socioekonomi har varit en viktig värdekriterie att inkludera då politiker i VG-regionen 
upplever att områden med socioekonomiska problem finns i större utsträckning än i Region 
Halland. Likt Region Halland ville VG-regionen ge mer makt åt patienten. Ytterligare en 
målsättning i VG-regionen var att man ville avlasta sjukvården så att öppenvården skulle ta ett 
större ansvar för de patienter som kunde behandlas på vårdcentraler runt om i regionen. 
 
I både Region Halland och Västra Götalandsregionen så har det funnits ett nära samarbete 
mellan politik och förvaltning. Det politiska beslutet varit väl förankrat vilket har lett till att 
tjänstemän haft både förståelse och vilja att utforma beslutet. Det nära samarbetet mellan 
tjänstemän och politiker menar tjänstemännen varit en avgörande faktor för att utformning 
och implementering skulle fungera. Vidare går att konstatera är att ersättningsmodellen i 
Västra Götaland är betydligt mer komplicerad än den i Halland då den innehåller fler delar 
som vårdenheterna ersätts på. Tjänstemän på VG-regionen menar att det kan vara ett problem 
att den är så svår att förstå eftersom det enbart är en handfull tjänstemän som fullt ut förstår 
hur den fungerar. Att ett fåtal personer haft fördjupad kunskap i modellen menar de kan ha 
varit en nackdel. 
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Region Halland var som tidigare nämnts först att införa ersättningsmodeller i primärvården. 
Därför så fanns det begränsat med erfarenhet att inhämta. Vid tillfället när VG-regionen 
skulle utforma sin modell fanns det en större erfarenhet att använda då en handfull regioner 
redan utformat sina ersättningsmodeller. Däremot upplever tjänstemän i både Region Halland 
och VG-regionen att de hade kunskap om ersättningsmodeller utifrån den erfarenhet som 
fanns att hämta. Sammanfattningsvis så har tidpunkten för ersättningsmodellerna varit 
avgörande för att det blivit så olika modeller. Även det faktum att Västra Götalandsregionen 
är en region som både geografiskt och socioekonomiskt skiljer sig från Region Halland är 
faktorer som kan ha lett till att modellerna ser ut som de gör.   
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6. Slutsatser 

Uppsatsens syfte var att undersöka och försöka förstå vilka olika faktorer som ledde till två 
olika ersättningsmodeller i Västra Götalandsregionen och i Region Halland. Detta 
undersöktes genom att studera hela kedjan från beredning och beslut fram till att 
ersättningsmodellen skulle utformas och implementeras. Således studerades både 
regionpolitiker och tjänstemän. Uppsatsen utgick från följande fyra forskningsfrågor: 
Vilka målsättningar, förutsättningar och värdekriterier uppgav politiker som motivering till 
valet av respektive ersättningsmodell i Västra Götalandsregionen och Region Halland? 

Upplevde tjänstemännen att det hade kunnande, vilja och förståelse att utforma 
ersättningsmodellerna utifrån de politiska besluten i respektive region? 

Vilka skillnader återfinns i beslut- och utformningsprocessen av ersättningsmodellen i Västra 
Götalandsregionen och Region Halland? 

Varför beslutades och utformades två olika ersättningsmodeller i Västra Götalandsregionen 
och Region Halland? 

Målsättningar, förutsättningar och värdekriterier vid beslut av ersättningsmodell 

Evert Vedung (1998) menade genom programteorin att om politiker haft vissa sakinriktade 
mål och föreställningar kring vad beslutet skulle resultera i, då skulle också denne kunna 
föreställa sig hur utformningen skulle gestalta sig (Vedung 1998:128). Utifrån Vedungs 
antagande om att ett politiskt beslut måste grundas sig i givna målsättningar så går det i 
uppsatsens resultat utläsa att det politiska beslutet haft just detta. Pressman och Wildavsky 
(1984) menade att mål och medel inte kan åtskiljas vid beredning och utformning av ett 
politiskt beslut utan att samtliga steg fogas samman och påverkar resultatet. Vid utformandet 
av målsättningar och värdekriterier för ersättningsmodellerna har politiker i de båda 
undersöka regionerna inkluderat fjärrbyråkraterna (tjänstemännen) konsekvent i 
beredningsprocessen. Därför har både mål och medel varit väl förankrat genom hela 
processen. Det går också att koppla uppsatsens resultat till Lipskys (1980) antagande, 
nämligen att de som arbetar närmast den aktuella organisationen har den största förståelsen 
för densamma. I uppsatsens fall inkluderades fjärrbyråkraterna i beredning- och 
beslutsprocess då dessa känner till vilka lokala förutsättningar och utmaningar ett politiskt 
beslut behöver anpassas utifrån. Då politiker enligt egna utsagor varit måna om att inkludera 
tjänstemännen tidigt i beredningsprocessen så utnyttjas tjänstemännens expertis och skapar en 
ömsesidig förståelse för vad politikerna önskar för effekter av ersättningsmodellerna. 

De förutsättningar för beslutet som Vedung (1998) nämner som en del i programteorin var i 
grunden goda, då politiker i de båda regionerna haft tid att bilda sig en uppfattning i 
sakfrågan. Att det funnits en politisk enighet och att det tagits rationella beslut utifrån den 
kunskap som fanns vid tillfället för beslutet är något som bättrar på förutsättningarna. 
Rothstein (1987) menade att beslut, utformning och implementering av en ersättningsmodell 
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är kontextbaserad och att regionerna bör vara medvetna om vilka för och nackdelar olika 
modeller för med sig för att få den effekt som eftersöks. Utifrån resultatet i denna uppsats kan 
det konstateras att båda regionerna är medvetna om vilka effekter av ersättningsmodellen som 
önskas.    

Värdekriterierna som präglade beslutet av ersättningsmodeller i de undersökta regionerna var 
i grunden snarlika. Att det skulle vara en reell valfrihet samt att makten skulle vara hos 
patienten var ett värdekriterie som var centralt i båda regionerna. Att modellen i sig skulle 
vara transparent och okomplicerad var ett kriterier som politiker i Region Halland menade var 
av vikt att förhålla sig till. Detta avspeglas i deras modell som sedan implementerades då den 
enbart baseras på patientens ålder. Politiker i VG-regionen menade att ersättningsmodellen 
skulle leda till en primärvård som var trygg och skulle ta större ansvar vilket var ett värde i 
sig. Generellt ville VG-regionen inkludera egenskaper i ersättningsmodellen som direkt 
påverkade vårdenheternas verksamhet till skillnad mot Region Halland som ville ha en modell 
som var enkel att använda och förstå. 

Kan, vill, förstå vid utforming av ersättningsmodell 

Lennart Lundquist (1993) menade att utformning och implementering av ett beslut kräver att 
tjänstemännen har kunnande, vilja och förståelse för det beslut som de ska utforma. Utifrån 
uppsatsens resultat går det att konstatera att det funnits en vilja och förståelse hos 
tjänstemännen att utforma ersättningsmodeller på tjänstemannasidan i de båda regionerna som 
ingått i undersökningen. Karlsson (2014) menade att det är troligt att det återfinns 
motsättningar hos tjänstemännen att implementera ett politiskt laddat beslut. Om det funnits 
en eventuell motsättning vid utforming av ersättningsmodellerna i VG-regionen och Region 
Halland så är den inte tillräckligt omfattande för att påverka utformningen i någon 
riktning.  Kunnandet vid implementeringen har delvis påverkat vilken ersättningsmodell som 
utformats.  

Tjänstemännen i båda regionerna menade att möjligheten att utforma ersättningsmodellerna 
har funnits vid tidpunkten för utformningen. Region Halland var den första regionen i Sverige 
att utforma en ersättningsmodell i primärvården. Detta har påverkat hur ersättningsmodellerna 
ser ut i Region Halland. Eftersom Region Halland inte hade erfarenhet att hämta från andra 
regioner så fick de utforma en modell utifrån den kunskap som kunde hämtas in från andra 
verksamheter. Till skillnad från Region Halland så kunde VG-regionen hämta in kunskap och 
erfarenheter från andra regioner som redan infört modeller. Sveriges  

Kommuner och Landsting (SKL) såg en trend i att regioner som tidigt utvecklat 
ersättningsmodeller hade en lättare modell som de använde sig utav. Detta till skillnad mot 
regioner som vid senare tillfällen utvecklat modeller som i större utsträckning var mer 
omfattande. Denna bild bekräftas genom denna uppsats och förklaras genom att Region 
Halland 2007 inte hade möjlighet att inhämta kunskap då erfarenheter inte återfanns till 
skillnad mot VG-regionen so kunde hämta in erfarenheter från övriga landet (SKL, 2012).   
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Tahvilzadeh (2011) menade att tjänstemän, inte minst fjärrbyråkrater, har en stor påverkan på 
utformningen då de har kunskapen kring vad som fungerar att implementera. Detta har varit 
tydligt i uppsatsens fall då tjänstemännen dels hämtat in stor del av kunskapen kring 
ersättningsmodeller men även själva varit väldigt delaktiga genom hela 
implementeringsprocessen..  

Idänpän-Heikkilä och Brommels (2009) menade att tjänstemännen måste ha en genuin 
förståelse för vad politikerna efterfrågar och har som målsättnings för ersättningsmodellerna 
för att dessa modeller ska få de effekter som önskas. Att det funnits en ömsesidig förståelse 
mellan tjänstemän och politiker i Region Halland och VG-regionen har varit viktigt råder det 
inget tvivel om. Att det funnits en förståelse bekräftas av politiker som inte påtalar att 
tjänstemännen har utvecklat en modell som inte överensstämmer med de målsättningar och 
värdekriterier som politiker i respektive region utvecklat. Ett nära samarbete för att förstå och 
förankra det politiska beslutet med utformningen har varit centralt i båda regionerna. Detta 
nära samarbete har i båda regionerna påverkat ersättningsmodellernas utformning då de 
politiska besluten har förståtts av tjänstemännen.  

Lundquist (1998) menade att tjänstemännen vid utformning av ett politiskt beslut likt 
ersättningsmodeller har en stor möjlighet att påverkat utformningen. Politikerna  i de båda 
regionerna påtalade vikten av att förankra sina tankar hos tjänstemännen för hur modellerna 
skulle utformas. Detta går således att koppla till det Lundquist menar. Däremot så har 
politikerna i vissa delar förlitat sig helt på vad tjänstemännen ansett fungera vilket har 
påverkat hur ersättningsmodellerna ser ut.  Att tjänstemännen har en betydande roll i hur 
utformningen av ett politiskt beslut bekräftas av Pressman och Wildavsky (1984) som menade 
att implementering inte är något som kommer efter övriga delar  i policyprocessen utan allt är 
sammanfogat i en kedja. Desto fler aktörer i den kedjan desto mindre chans till en lyckad 
implementering. 

Skillnader vid utformning av ersättningsmodellerna    

Utifrån uppsatsens problemområde så kan det konstateras att det både på politiker- och 
tjänstemannasidan funnits skillnader mellan de två regionerna vid utforming av 
ersättningsmodellerna. De skillnader som går att se i dessa processer och som gjort att de båda 
regionerna valt att använda sig av två olika modeller är främst tidpunkten för beredning och 
beslut. Vid tidpunkten för beredning och beslut i Region Halland så fanns det som tidigare 
nämnts ingen lag som sa att vårdval och nya ersättningsmodeller för primärvården skulle 
införas. Vid tidpunkten för beslutet i VG-regionen hade man ett lagförslag att luta sig mot 
samt erfarenheter att inhämta från andra regioner. Utöver tidsaspekten så skiljer sig 
politikernas målsättningar och värdekriterier med ersättningsmodellerna i de regioner som 
studerats. I VG-regionen var en av de huvudsakliga målsättningarna att det skulle starta nya 
vårdenheter i socioekonomiskt utsatta områden och på glesbygden där behoven var som 
störst. För att denna målsättning skulle bli verklighet krävdes en modell som ersatte 
vårdenheterna på fler delar än den modell som Region Halland hade. Region Halland i sin tur 
hade som främsta målsättning att modellen skulle ge makt till patienten. Den skulle även vara 
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enkel och primärt skulle den inte påverka var och hur nya vårdenheter etablerades i samma 
utsträckning som i VG-regionen. Lindgren (2014) och Anell (2005) menade att olika 
egenskaper hos en given ersättningsmodell leder till att regioner och landsting väljer att 
utforma en viss typ av modell. Att regionernas politiker haft olika målsättningar och 
värdekriterier som ska uppfyllas genom ersättningsmodellen så har detta lett till att det i 
Region Halland och VG-regionen utformats olika modeller. Detta eftersom politiker i 
respektive region haft olika målsättningar med ersättningsmodellen som sedermera skulle 
implementeras.  

Varför utformades två olika ersättningsmodeller? 

Ur ett vidare perspektiv så har de olika ersättningsmodellerna, i enlighet med vad det 
nationella beslutet rekommenderade, utformat två modeller som tar hänsyn till de olika lokala 
förutsättningar och utmaningar som finns i respektive region. Intervjuerna har också 
förespråkat fler fördelar än nackdelar med att det på nationell nivå fanns få direktiv om hur 
ersättningsmodellerna skulle se ut vilket styrker både Pressman och Wildavsky (1984) men 
även Lipskys (1980) antaganden. I bägge regionerna har också inflytandet och förankringen 
av beslutet hos tjänstemännen setts som en viktig faktor till att det fungerat väl i både VG-
regionen och  i Region Halland. Då målsättningarna med modellerna var olika på 
regionalpolitisk nivå så har tjänstemännen bidragit till att modellerna skiljer sig åt.   

Tidpunkten för beslut samt mängden erfarenheter och kunskaper på både politiker och 
tjänstemannasidan har varit betydande för att det blev olika modeller. Detta är något som 
ytterligare motiverade valet av Lundquist tre egenskaper som en del i det teoretiskt ramverket. 
Dessutom belyste Sveriges kommuner och landsting SKL (2012) att det fanns en tydlig 
tendens till att tidpunkten var en bidragande faktor till varför ersättningsmodellerna skiljer sig 
åt i de olika regionerna. Med utgångspunkt i forskningsläget gällande implementering av 
politiska beslut går det att konstatera att implementering i detta fall skett i enlighet med 
beslutet och utifrån de målsättningar och förutsättningar som fanns. Både politiker och 
tjänstemän belyser vikten av att detaljerna kring ersättningsmodeller för primärvården 
beslutades på regional nivå. Detta är något som också forskningsläget genom Lipsky (1980) 
betonar som avgörande, nämligen att besluten fattas så nära den aktuella verksamheten som 
möjligt.  

Undersökningen har bidragit med insikter kring den regionala tjänstemannens roll och hur 
deras arbete med att utforma och vara med vid beredning av beslut faktiskt påverkar 
människors vardag vilket Johansson (2011) påpekade. Genom detta adderar studien 
ytterligare en dimension till det befintliga forskningsläget på implementering, nämligen att 
beslut som fattats på två olika politiska nivåer och sedermera utformas av en tjänsteman som 
inte är i direkt kontakt med brukaren. Detta kan öka förståelsen för hur och varför riktlinjer på 
nationell nivå kan få olika utfall beroende på vilken region och vilka tjänstemän och politiker 
som studeras. Johansson (2011) kontrasterade både skillnader och likheter mellan det Lipsky 
beskriver som en närbyråkrat och det som Tahvilzadeh (2011) den här studien benämns som 
fjärrbyråkrat. Det är, givet den här studiens resultat, rimligt att anta Johanssons resonemang 
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kring att fjärrbyråkrater till viss del också kan kallas närbyråkrater. Detta för att beslut som 
utformas av tjänstemän på regional nivå direkt påverkar medborgarnas situation.  

Sammanfattningsvis går det att fastslå att en viktig del i utformning och implementering av 
ersättningsmodellerna var närheten mellan politik och förvaltning, detta är något som 
bekräftas av tidigare forskare. Avståndet mellan beslutsfattare och genomförare har i detta fall 
varit kort samtidigt som antalet aktörer som varit involverade har haft förståelse, vilja och 
resurser för att genomföra beslutet. Det går slutligen att konstatera, med stöd av tidigare 
forskning på området, att tjänstemännen på respektive region haft ett stort handlingsutrymme 
vid utformningen vilket påverkat vilken ersättningsmodell som utformats. 
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7. Fortsatt forskning 

Denna studie har bidragit till förståelsen kring hur ett politiskt beslut motiveras utifrån 
målsättningar, värdekriterier och förutsättningar och hur detta politiska beslut sedan påverkas 
av tjänstemän vid utformning och implementering. Studien har också skapat en förståelse 
över svårigheten att utforma ett beslut på flera olika politiska nivåer. Förståelsen har skapats 
genom att använda Vedungs programteori och Lundquist (1992) kan, vill förstå, samt med 
befintlig forskning på implementering. Då studien visar att ett politiskt beslut påverkas på 
både politiker- och tjänstemannanivå så skulle fortsatt forskning på relationen mellan politik 
och förvaltning vara intressant. I synnerhet vidare studier på fjärrbyråkraten och hur dessa 
aktörer påverkar och påverkas av politiska beslut på regionalnivå. Detta för att ytterligare dels 
stärka de teorier som använts i denna studie samt att undersöka om det finns andra 
förklaringar till att varför en given ersättningsmodell används, samt hur fjärrbyråkratens roll i 
implementering påverkat. För att forska vidare på ämnet ersättningsmodeller och de 
bakomliggande faktorer som påverkat modellen så skulle andra landsting och regioner vara av 
intresse att inkludera. Då samtliga landsting och regioner idag har vårdval i primärvården med 
tillhörande ersättningsmodeller så går det att välja vilka som ska inkluderas i nya studier. 
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Bilaga 1. Intervjuguide politiker 	  

Målsättning med ersättningsmodellen 
 
Vad ville ni uppnå med just den ersättningsmodell ni valde?  
 
Vilka indikatorer motiverade den ersättningsmodell ni valde?  
 
Utvärdering av förutsättningar för ett lyckat beslut  
 
Fanns det kunskap i sakfrågan vid beslut om ersättningsmodellen?  
 
Präglades beslutsprocessen av en politiskt laddad debatt?  
 
Hur förhöll ni politiker er till tidigare forskning på ersättningsmodeller vid beslutet?  
 
Hur påverkade tidsaspekten beslutet?  
 
Var det en utdragen politisk process? 
 
Har ni tidigare erfarenheter av den här typen av politisk styrning?  
 
Hur såg relationen mellan politiker och tjänstemän ut under processen?  
 
Tillämpning av värdekriterier  
 
Utifrån vilka principer utformades just er ersättningsmodell?  
 
Varför är just det värdekriterierna viktiga för er ersättningsmodell?  
 
Reflektion över ersättningsmodellens utformande  
 
Vad var bra med ersättningsmodellen?  
 
Vad hade ni kunnat göra annorlunda?  
 
Har ni utav detta fått någon erfarenhet av den typen av politisk styrning, som kan användas 
inom andra områden?  
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Bilaga 2. Intervjuguide tjänstemän 
 
Kan  
 
Upplever du att det finns resurser/kunskap hos regionen att själva utforma och implementera 
ersättningsmodeller utifrån beslutet från ansvariga regionpolitiker? På vilket sätt? 
 
I jämförelse med tidigare ersättningssystem, vad ser du för fördelar med det nya 
ersättningsmodellen? Vilka nackdelar?  
 
Hur har ni tjänstemän som ska implementera ersättningsmodellen hämtat in kunskap och 
erfarenheter för en lyckad implementering?   
 
Hur hämtas kunskap in i arbetet med revidering och utveckling av ersättningsmodellerna? Är 
riktlinjer och beslut tillräckligt tydliga från politiker i regionen?  
 
Vill  
 
Hur togs beslutet om att utforma och implementera nya ersättningsmodeller emot? Hur 
motiverades beslutet?  
 
Upplever du att det finns motstånd till den här typen av individbaserad finansiering? Finns det 
ideologiska motsättningar?  
 
Förstå  
 
Hur har samspelet mellan tjänstemän och politiker sett ut under framtagningen av 
ersättningsmodellen i VG regionen? 
 
På vilket sett har graden av samspel påverkat utformande och implementering av 
ersättningsmodellen i VG regionen?  
 
Hur har du informerats om vad som förväntas av dig som tjänsteman i utformandet och 
implementeringen av ersättningsmodellerna i VG-regionen?  
 
Uppfattar du att riktlinjerna från politikerna varit tillräckligt precisa för en lyckad 
implementering av ersättningsmodellen i VG-regionen?  
 
På vilket sätt har de riktlinjer som politiker beslutat om påverkat val av ersättningssystem? 
 
Vad ser du för fördelar med att inte ha ett enhetligt beslut från staten gällande finansiering och 
styrning av den svenska primärvården som gäller för samtliga regioner och landsting? Vad 
finns det för nackdelar? 
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