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Vårdföretagarnas svar på Välfärdsutredningens frågor 

 

Allmänt om utredningen 

Vårdföretagarna menar att utredningens utgångspunkt, att vinstdrift har negativa 
effekter på kvaliteten och att det därför krävs begränsningar, är fel. Oss veterligt finns 
det inte någon studie som visar detta. Tvärtom tyder den offentliga statistiken från till 
exempel Socialstyrelsen snarare på motsatsen, dvs. att kvaliteten generellt är 
åtminstone lika hög eller högre bland vård- och omsorgsföretag jämfört med 
verksamhet i landstings- eller kommunal regi.  
 
För att sammanfatta: 

 Utredningens direktiv utgår ifrån att vinst hänger ihop med dålig kvalitet. Det är 
tvärt om. 

 Direktiven utgår ifrån att privata utförare har sämre kvalitet än offentliga. Det är 
tvärt om. 

 I stället borde utredas hur vi kan säkra kvaliteten i all välfärd, även den som 
offentliga utförare står för.  

 Begränsning av vinstutdelning hindrar valfriheten genom att mångfalden 
begränsas och på sikt försvinner. Innovationer hindras. 

 Begränsning av vinstutdelning slår hårdast mot de mindre företagen samt hotar 
mångfalden och nyföretagandet. 

 Utredningen skapar osäkerhet som hindrar företagen redan idag. 
 

Vårdvalet i primärvården 
 
Missvisande bild av vårdvalets effekter 
Innan vi ger vår syn på utredningens frågor vill Vårdföretagarna kommentera hur 
utredningen beskriver vårdvalets effekter. I underlaget inför referensgruppsmötet 
skriver utredningen att ”kravet på att tillämpa LOV i primärvården har förbättrat 
tillgängligheten, men att ökningen är geografiskt ojämnt fördelad. Boende i tätbefolkade 
områden har fått en bättre tillgänglighet till skillnad från boende i glesbygd där 
tillgängligheten inte blivit bättre. Förbättringen i tillgänglighet förefaller också ha 
kommit höginkomsttagare till del i större utsträckning än andra grupper. Patienter med 
lindriga behov har gynnats på bekostnad av mera vårdkrävande patienter. ” 
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Vi förmodar att den främsta källan till utredningens beskrivning av vårdvalets effekter är 
Riksrevisionens rapport ”Primärvårdens styrning – efter behov eller efterfrågan?” (RiR 
2014:22), vars slutsatser är omstridda. Andra uppföljningar har kommit till andra 
resultat. Professorerna Anders Anell och Claes Rehnberg menar att Riksrevisionens 
rapport ”utmärks av starka yttranden baserade på ett selektivt urval av resultat och 
referenser som är anpassade till budskapet.”1  

När det gäller geografisk fördelning konstaterar Konkurrensverket att vårdvalet har 
skapat förutsättningar för kvalitetskonkurrens i stora delar av landet. Sedan 
lagstiftningen infördes 2010 har andelen vårdcentraler ökat med 20 procent. 4 av 5 
patienterna har minst två vårdcentraler att välja mellan i sin närhet. Patienterna har 
verkliga valmöjligheter, ingen vårdcentral kan ta sina patienter för givna. 86 procent av 
alla patienter har numera minst en privat driven vårdcentral i sin kommun. 2 Enligt 
Vårdanalys är andelen vårdcentraler i områden med hög tillgänglighet inte högre än vad 
som motsvaras av den andel av befolkningen som bor i dessa områden. Redan före 
vårdvalet fanns det få vårdcentraler i glesbygd, konstaterar Vårdanalys vidare, och 
vårdvalet har inte förändrat detta. 3 Ingen vårdcentral i glesbygd har dock, enligt 
Konkurrensverket (dec 2014), lagts ner sedan vårdvalet infördes.4 
 
När det gäller effekter på jämlikheten i vården skriver professor Clas Rehnberg i 
Vårdanalys uppföljning (2014) att ”målen om ökad valfrihet och bättre tillgänglighet i 
primärvården har uppnåtts för de flesta medborgare”.  Slutsatsen är att de flesta studier 
visar att vårdvalet inte skulle ha lett till att vårdtunga eller socioekonomiskt svaga 
grupper skulle ha missgynnats av vårdvalet.5 Den bilden bekräftas i rapporter från ESO 
och SNS.6  

I Karolinska Institutets uppföljning av vårdvalet i Stockholms läns landsting pekar 
forskarna på att samtliga patientgrupper har ökat antalet läkarbesök, utan att det gått ut 
över någon annan grupp. Det tydligaste resultatet var att äldre har ökat sina antal besök 
mer än yngre. När det gäller data på individnivå skiljer sig resultaten beroende på vilken 
socioekonomisk indikator (inkomst eller utbildningsnivå) som används.7    

Riksrevisionens slutsatser om ett mer ojämlikt vårdnyttjande sedan vårdvalet baseras 
främst på två regioner, Skåne och Västra Götalandsregionen. Resultaten tillbakavisas 
dock av Västra Götalandsregionen, vars analyser visar att vårdnyttjandet ökat för de 

                                                      
1 Anders Anell och Claes Rehnberg i Dagens Medicin (2014-11-26) Riksrevisionens granskning 
alltför selektiv  
2 Konkurrensverket 2014: Etablering och konkurrens bland vårdcentraler - om kvalitetsdriven 
konkurrens och ekonomiska villkor 
3 Myndigheten för vårdanalys remissyttrande över förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763)( S2014/7186/FS) 
4 Konkurrensverket 2014: Etablering och konkurrens bland vårdcentraler - om kvalitetsdriven 
konkurrens och ekonomiska villkor 
5 Vårdanalys rapport (2014:3) Låt den rätte komma in – Hur har tillgängligheten påverkats av 
apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och kömiljarden? 
6 ESO-rapport 2014:5 Konkurrens, kvalitet och kontrakt – hälso- och sjukvård i privat regi samt 
Anna Häger Glenngård (2015) Primärvården efter vårdvalsreformen – valfrihet, kvalitet, 
produktivitet, SNS 
7 Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet (2014): Fem år med husläkarsystemet inom 

vårdval Stockholm 

http://www.konkurrensverket.se/t/NewsPage____10614.aspx
http://www.konkurrensverket.se/t/NewsPage____10614.aspx
http://www.konkurrensverket.se/t/NewsPage____10614.aspx
http://www.konkurrensverket.se/t/NewsPage____10614.aspx
http://ki.se/sites/default/files/vvs_2013_huvudrapport.pdf
http://ki.se/sites/default/files/vvs_2013_huvudrapport.pdf
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svårast sjuka och minskat för de minst sjuka.  De vårdcentraler som öppnat sedan 
vårdvalet har vidare en större socioekonomisk tyngd än de som fanns sedan tidigare. 8 
 
Mot ovanstående bakgrund bedömer vi att effekterna av vårdvalet är beskrivna på ett 
missvisande sätt i underlaget till referensgruppens möte. 
 

Hur ser ni på ett avskaffande av landstingens skyldighet att ha 
vårdvalssystem i primärvården? 

 
Vårdföretagarna avstyrker lagändring. Den nationella regleringen av landstingens 
skyldighet att ha vårdval säkrar patientens valfrihet, samt stimulerar kvalitet och 
tillgänglighet i primärvården. Vårdval skapar långsiktiga relationer för patienter, 
vårdgivare och landsting. Samtidigt har landstingen som huvudmän frihet att utforma 
vårdvalsystemen utifrån lokala behov.   
 

Central patienträttighet 
Rätten att välja – och även kunna välja bort - vårdgivare är en central patienträttighet. 
Den valfrihet som vårdvalet har skapat är, enligt Vårdanalys studier, uppskattad både 
bland patienter med stora vårdbehov och i befolkningen i stort.9 Valfriheten upplevs 
som särskilt viktig bland äldre och patienter med kronisk sjukdom.10  

För att kunna utöva rätten att välja krävs att det finns vårdgivare att välja bland. 
Vårdvalet i primärvården har lett till en mångfald av vårdgivare i primärvården. Den nya 
patientlagen har stärkt patientens ställning ytterligare och möjligheterna att själv välja 
vårdgivare har breddats till att gälla vårdgivare i öppenvården i hela landet. Att ta bort 
lagregleringen om vårdval i primärvården skulle gå på tvärs mot den syn på patienten 
som kommer till uttryck i patientlagen. 

Vårdvalet stimulerar kvalitet och tillgänglighet 
Enligt Konkurrensverket har vårdvalet skapat kvalitetskonkurrens i stora delar av 
landet.11 Vårdanalys uppföljning visar vidare på ett positivt trendbrott när det gäller 
tillgänglighet och att antalet läkare har ökat.12 

Varje landsting utformar sitt vårdvalssystem utifrån behoven i regionen 
Utredningen verkar i frågan utgå från att vi har ett enhetligt vårdval i primärvården, 
vilket inte är fallet. Som Vårdanalys konstaterade i sitt remissvar om vårdvalet (hösten 
2014) formar varje landsting själva sina ersättningssystem (utöver att ersättningen ska 
följa patientens val), villkor för listning, åtagande och kvalitetskrav. Därigenom har 
landstingen möjlighet att indirekt styra över etableringen av vårdgivare och utbudet i 
olika geografiska delar. Myndigheten påpekar att ”även inom ramarna för nuvarande 

                                                      
8 Västra Götalandsregionen (2014) VG Primärvård i förhållande till Riksrevisionens rapport 

”Primärvårdens styrning – efter behov eller efterfrågan?”  
9 Myndigheten för vårdanalys (2013) Vem har vårdvalet gynnat? 
10 Myndigheten för vårdanalys (2014)  Vem vill veta vad för att välja? 
11 Konkurrensverket 2014: Etablering och konkurrens bland vårdcentraler - om kvalitetsdriven 
konkurrens och ekonomiska villkor 
12 Vårdanalys rapport (2014:3) Låt den rätte komma in – Hur har tillgängligheten påverkats av 
apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och kömiljarden? 

http://www.konkurrensverket.se/t/NewsPage____10614.aspx
http://www.konkurrensverket.se/t/NewsPage____10614.aspx
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obligatoriska vårdval finns således stora möjligheter för landstingen att korrigera för 
icke önskvärd snedfördelning av vårdutnyttjandet mellan olika grupper”.13 Vi kan vidare 
konstatera att fler och fler landsting (inklusive SLL) inför ersättningssystem som tydligare 
reflekterar vårdbehoven.  
 
Vi vill understryka vikten av att skilja på principen om individens valfrihet i förhållande 
till landstingens styrverktyg, såsom ersättningssystem och regelböcker. 
Vårdvalssystemen måste utvecklas och justeras löpande i landstingen, i dialog med både 
den offentligt och privat drivna vården, för att på bästa sätt möta patienternas 
vårdbehov. De privata vårdgivarna deltar gärna än mer i dialog om sådana förändringar. 
En del privata vårdgivare kan bidra med en överblick över de olika förutsättningarna, 
tack vare att de finns verksamma på flera håll i landet, som många landsting saknar. Vi 
vill vidare betona att även Riksrevisionen avråder från ”mer ingripande 
systemförändringar” och ser behov – inte av att avskaffa – utan att utveckla vårdvalet14. 
 
Starkt stöd för fortsatt skyldighet för landstingen att ha vårdval i primärvården 
När regeringen hösten 2014 lade fram lagförslag om att avskaffa den nationella 
regleringen av vårdval riktades allvarlig kritik mot förslaget från patientorganisationer, 
Vårdanalys, SKL och sju av landstingen, sjukvårdsprofessionernas fackliga organisationer, 
privata och idéburna vårdgivar- och branschorganisationer samt 
näringslivsorganisationer. De enda av remissinstanserna som tydligt ställde sig bakom 
lagändringen var åtta landsting. Läs gärna en sammanfattning av samtliga inkomna 
remissvar här. I dokumentet finns också länkar till respektive remissvar i sin helhet. 

Efter allvarlig kritik från Lagrådet drog regeringen tillbaka sin proposition om att avskaffa 
landstingens skyldighet att ha vårdval i primärvården och avsåg att fortsätta bereda 
frågan. Riksdagen gjorde den 5 mars 2015 ett tillkännagivande till regeringen om att 
avsluta beredningen och att inte återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär 
att landstingens skyldighet att ha vårdvalssystem inom primärvården upphävs.15 

  

  

                                                      
13 Myndigheten för vårdanalys remissyttrande över förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763)( S2014/7186/FS) 
14 Riksrevisionen (2014) Primärvårdens styrning – efter behov eller efterfrågan? (rir 2014:22) 
15 Riksdagsbeslut den 5 mars med anledning av betänkande 2014/15:SoU3 

http://blogg.vardforetagarna.se/wp-content/uploads/sites/8/2014/10/Vad-s%C3%A4ger-remissinstanserna.pdf
http://blogg.vardforetagarna.se/wp-content/uploads/sites/8/2014/10/Vad-s%C3%A4ger-remissinstanserna.pdf
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Vilka möjliga konsekvenser av ett avskaffande kan ni se utifrån er 
organisations perspektiv? 

 
Att avskaffa lagregleringen skulle få stora konsekvenser för patienterna i hälso- och 
sjukvården, för landstingen samt för både privata och offentliga vårdgivare.  

En återgång till att använda LOU hotar kontinuiteten i vården. Vårdkvaliteten för 
kroniskt sjuka och äldre patienter, som behöver kontinuerlig och långvarig kontakt i 
primärvården, riskerar att försämras.  

Ett avskaffande av lagregleringen hotar likvärdigheten i vården, eftersom 
ojämlikheterna i tillgång till vård skulle öka.  
 
Upphandling enligt LOV ger – till skillnad från LOU – långsiktiga och flexibla 
avtalsrelationer, till gagn för både landsting och vårdgivare. Att avskaffa 
lagregleringen om vårdvalet skapar osäkerhet för privata vårdgivare, vilket drabbar 
små vårdgivare hårdast.  

Om privat drivna vårdcentraler tvingas stänga skulle det drabba deras patienter, men 
också få stora följder för landstingsdrivna vårdcentraler som måste ta omhand deras 
patienter.  

Fortsatt vårdval är en nyckelfråga för att attrahera läkare och annan kvalificerad 
vårdpersonal till primärvården.  

Utvecklingen av valfrihet, tillgänglighet och kvalitet i primärvården riskerar att 
stagnera.  
 

 
LOU i primärvården – ett hot mot kontinuiteten 
Valet står mellan att använda LOV eller LOU i primärvården, om inte all primärvård ska 
ske i offentlig regi. Det finns stora fördelar med upphandling av verksamhet enligt LOV 
jämfört med LOU, för patienterna, för landstingen som huvudmän och vårdgivarna.  

Den allvarligaste effekten av att återgå till LOU-upphandlingar är att det skulle hota 
kontinuiteten i vården. Vid en LOU-upphandling kan patientens fasta läkarkontakt inte 
garanteras. Varje gång en ny upphandling måste göras finns risk att mångåriga 
etablerade läkarkontakter bryts upp, därför att landstinget väljer en annan entreprenör. 
Vårdkvaliteten för kroniskt sjuka medborgare och äldre patienter, som behöver en 
kontinuerlig och långvarig kontakt i primärvården, riskerar att försämras.    
 
Likvärdigheten i vården hotas 
Att ta bort skyldigheten att ha vårdvalssystem i primärvården skulle påverka 
likvärdigheten i hälso- och sjukvården. Ojämlikheterna i tillgången till vård mellan 
patienter i olika landsting riskerar att förstärkas ytterligare. Landsting som behåller 
vårdvalet kommer att kunna attrahera fler privata vårdgivare, ha lättare att attrahera 
vårdpersonal till sin region och ha en bättre tillgänglighet för patienterna än landsting 
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som avskaffar vårdvalet och därmed ger patienter och vårdpersonal färre aktörer att 
välja bland.  

LOV ger långsiktiga och flexibla relationer för vårdgivare och landstingen 
Ett upphandlingsförfarande är mer krävande för landstinget som beställare och mindre 
transparent. Avtalet är dessutom fast under avtalsperioden vilket inte gynnar ett 
gemensamt utvecklingsarbete, tillvaratagande av nya rön etc. Upphandling enligt LOV 
medger kontinuerlig utveckling av de så kallande regelböckerna, vilket är en fördel mot 
bakgrund av att primärvårdens roll i hälso- och sjukvården är i ständig förändring.   

LOU-upphandlingar har stora nackdelar också för vårdgivarna jämfört med LOV. Oavsett 
hur nöjd landstinget är med vårdgivaren och oavsett hur stort förtroende vårdgivaren 
har bland sina patienter måste denne räkna med risken att någon annan vinner anbudet 
i en LOU-upphandling nästa gång. Det hämmar långsiktig planering och investeringar i 
verksamheten. Likaså skulle det påverka villkoren för vårdpersonalen och därmed 
riskera att försvåra rekryteringen av läkare och annan vårdpersonal till en ansenlig del av 
primärvården.  
 
Stor osäkerhet för privata vårdgivare om lagregleringen om vårdval tas bort 
De flesta vårdcentraler i privat regi drivs av små privata vårdgivare, enligt 
Konkurrensverket. De har utvecklat sin verksamhet med vårdvalet som bas och med den 
långsiktighet som LOV innebär. De har tagit stora personliga ekonomiska risker och gjort 
investeringar för att kunna driva sina verksamheter i företagsform. Om lagregleringen 
tas bort är det långtifrån självklart att de får fortsätta sin verksamhet, trots hög 
medicinsk kvalitet och trots att de är uppskattade av sina patienter. Alla dessa 
vårdgivare blir, om regeringen ändrar lagen, beroende av landstingets beslut om vårdval 
eller inte för sin fortsatta överlevnad. 
 
Erfarenheterna är att små vårdgivare har sämre förutsättningar att delta i upphandlingar 
än stora vårdgivare. Att använda LOU i primärvården, istället för vårdval, riskerar att slå 
ut många små privat drivna vårdcentraler. Det skulle minska mångfalden för 
patienterna. 

Stora återverkningar för många patienter och landstingsdrivna mottagningar 
om privata vårdcentraler tvingas stänga  
Drygt 40 procent av primärvården bedrivs i privat regi enligt SKLs verksamhetsstatistik. 
De privat drivna vårdcentralerna tog emot över 18 miljoner patientbesök år 2014. Det 
innebär att det gjordes mer än 49 000 patientbesök om dagen hos de privata 
vårdgivarna i primärvården.  
 
Om landsting skulle avskaffade vårdvalet skulle det därmed få stora ekonomiska 
konsekvenser också för det offentliga Återverkningarna på den landstingsdrivna vården 
skulle bli stora om privata vårdcentraler blir tvungna att stänga. Vem skulle ta hand om 
alla patienter? 

Svårare att attrahera läkare, sjuksköterskor och annan kvalificerad 
vårdpersonal i primärvården 
Bristen på läkare med allmänmedicinsk kompetens har länge varit ett stort problem i 
Sverige. Många vårdcentraler brottas med problem att rekrytera och behålla 
allmänläkare. Enligt Konkurrensverket lyckas dock de privat drivna vårdcentralerna i 
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högre utsträckning än de landstingsdrivna bemanna sin verksamhet med fasta läkare. 
Drygt 60 procent av de privat drivna vårdcentralerna har inga inhyrda läkare. 
Motsvarande andel bland de landstingsdrivna vårdcentralerna är knappt 40 procent. De 
ägarledda vårdcentralerna har lägst andel inhyrda läkare. 3 av 4 ägarledda vårdcentraler 
klarar sig helt utan hyrläkare.16 Vi kan i sammanhanget konstatera att de privata 
vårdgivarna i primärvården i hög grad är små ägarledda företag. 182 av 223 vårdföretag i 
primärvården driver en enda vårdcentral17.  

Konkurrensverkets undersökning ovan stämmer med resultaten i Läkarförbundets 
bemanningsundersökning (2012), som visade att vårdcentralerna i privat regi lättare 
attraherar läkare till sin verksamhet. I den uppgav 50 procent av de landstingsdrivna 
vårdcentralerna och 28 procent av de privat drivna vårdcentralerna att de hade vakanta 
läkartjänster, d v s andelen var nästan dubbelt så stor bland de landstingsdrivna 
mottagningarna. 18 
 
Läkarförbundets undersökning visade vidare att de privat drivna vårdcentralerna hade 
färre listade patienter per läkare. En allmänläkare anställd vid en privat driven 
vårdcentral hade i genomsnitt 1 877 patienter listade. Motsvarande siffra för en läkare 
vid en landstingsdriven vårdcentral var 1 980 patienter. Det innebär att en läkare i 
landstinget i genomsnitt har ansvar för drygt hundra fler patienter. I flera landsting var 
skillnaderna mellan landstingsdriven och privat driven verksamhet betydligt större än så. 
Till exempel i Dalarna och på Gotland hade en landstingsanställd läkare mer än 500 
patienter ytterligare att ta hand om jämfört med kollegan på en privat driven 
vårdcentral.19 När skillnaden i antalet patienter per läkare är så stor påverkar det 
rimligen förutsättningarna för kontinuitet och tillgänglighet för patienten. Värt att 
poängtera är att i vårdvalet får de landstingsdrivna och de privat drivna vårdcentralerna 
samma ersättning. 

Om vårdval läggs ner kommer det framför allt drabba de små vårdgivarna och det 
riskerar att bli än svårare att attrahera läkare att arbeta i primärvården. Vi bedömer att 
en fortsatt utveckling av vårdval därför är central för primärvårdens fortsatta 
kompetensförsörjning. Professor Clas Rehnberg är i Vårdanalys uppföljning av vårdvalet 
inne på samma spår: ”En fråga är om landstingen själva klarat av att rekrytera läkare 
och annan personal för att etablera nya vårdcentraler. Mot bakgrund av den tröghet 
som tidigare funnits och misslyckanden att expandera primärvården under 1970- och 
1980-talen är det tveksamt om förutsättningarna att uppnå dessa effekter fanns i det 
gamla systemet.”20 
 
Risk för stagnation i utvecklingen av valfrihet, kvalitet och tillgänglighet 
Lagregleringen om vårdval i primärvården har haft stor betydelse för patientens 
valfrihet, kvaliteten och tillgängligheten i primärvården. Den patientupplevda kvaliteten 
genomgående är högre hos de privat drivna vårdcentralerna än de landstingsdrivna. Till 

                                                      
16 Konkurrensverket 2014: Etablering och konkurrens bland vårdcentraler - om kvalitetsdriven 
konkurrens och ekonomiska villkor 
17 ibid 
18 Läkarförbundet (2013) Primärvårdens läkarbemanning - Öppna jämförelser mellan landsting 

och driftsformer av primärvårdens försörjning av specialistläkare 2012 
19 ibid 
20 Vårdanalys rapport (2014:3) Låt den rätte komma in – Hur har tillgängligheten påverkats av 
apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och kömiljarden? 

http://www.konkurrensverket.se/t/NewsPage____10614.aspx
http://www.konkurrensverket.se/t/NewsPage____10614.aspx
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skillnad från utvecklingen när det gäller valfrihet i äldreomsorgen, där lagen om 
valfrihetssystem (LOV) är frivillig för kommunerna att tillämpa, har valfriheten och 
tillgängligheten i primärvården utvecklats i hela landet, om än i olika grad. Om vårdvalet 
skulle avskaffas av landsting riskerar den positiva utvecklingen av kvalitetskonkurrensen 
att stagnera, eller gå om intet. 
 

Har ni några synpunkter på klassificeringen av LOV som ett 

auktorisationssystem? 

 
Det är av yttersta vikt att slå vakt om LOV:s grundläggande principer om 
etableringsfrihet, konkurrensneutralitet, flexibilitet och långsiktighet. Utan dem 
riskerar kvaliteten, mångfalden och valfriheten i välfärden att påverkas negativt. Vi ser 
risker med att klassificera upphandlingar enligt LOV som ett auktorisationssystem i de 
fall de grundläggande principerna hotas. 
  

Lagen om Valfrihetssystem har medfört mycket positivt som är viktigt att värna. Det 
handlar framförallt om högre kvalitet, ökad mångfald och valfrihet och många gånger 
lägre kostnader. Det är därför av yttersta vikt att slå vakt om LOV:s grundläggande 
principer när utredningen belyser hur valfrihetssystem enligt LOV ska klassificeras 
rättligt.  

En första bärande del i lagen om valfrihetssystem är etableringsfriheten. När den som 
uppfyller huvudmännens kvalitetskrav och har tillräcklig kompetens, kan etablera sig och 
erbjuda vård, skapas utvecklingskraft i svensk vård och omsorg. Patienter och brukare 
får mer valfrihet och medarbetarna får fler arbetsgivare. Företag som ser ett behov som 
andra inte har sett eller inte har möjlighet att uppfylla ges med etableringsfriheten en 
möjlighet att bidra till välfärden. Många privata företag bedriver profilerade 
verksamheter, till exempel kulturella inriktningar eller språk, något som kommuner och 
landsting ofta inte själva har möjlighet att bedriva. Utan dagens utformning av LOV hade 
detta inte varit möjligt.  

En annan viktig princip är att upphandling enligt LOV innebär konkurrensneutralitet. 
Upphandlande myndigheter ska behandla alla potentiella leverantörer lika. Det ger 
privata och offentliga utförare samma ekonomiska möjligheter att bedriva vård och 
omsorg. Kommunens fastställda kvalitetskrav och ersättningsnivåer innebär att vi får en 
renodlad kvalitetskonkurrens där den utförare som brukaren finner bäst motsvarar det 
egna behovet får uppdraget. Det gynnar inte minst mindre resursstarka aktörer såsom 
små företag och non profit-företag.  

För det tredje är själva upphandlingsförfarandet viktigt. Inom LOV kan upphandlande 
myndighet ställa lika långtgående krav på kvalitet som i en upphandling som genomförs 
enligt LOU, så länge egenregin uppfyller kraven. Varje utförare som klarar myndighetens 
uppställda krav blir godkänd. Också detta gynnar små företag och non profit-företag. I 
en upphandling enligt LOU har det visat sig att de har svårare att vinna över en mer 
resursstark konkurrent även om de håller tillräckligt god kvalitet. Valfrihetssystemens 
förfrågningsunderlag kan anpassas över tid av den upphandlande myndigheten vilket 
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ger både beställare och utförare flexibiliteten att snabbt kunna tillgodose förändrade 
behov i kommunen.  

För det fjärde är upphandlingar enligt LOV långsiktiga. Så länge brukaren eller 
patienterna uppskattar verksamheten och verksamheten håller hög kvalitet kan 
vårdgivaren fortsätta att verka, och fortsätta utveckla sin verksamhet. Det möjliggör 
långsiktiga investeringar av de privata utförarna som inte omedelbart behöver kunna 
räknas hem. Beräkningar som gjorts när det gäller investeringsbehov i till exempel 
vårdlokaler visar att landstingen fram till år 2024 behöver investera mellan 91-128 
miljarder kronor för att möta behoven som följer av befolkningsökningen och förslitning 
av lokalerna.21 I det perspektivet är de privata utförarnas bidrag i form av investeringar 
högst väsentligt. Vi kan vidare konstatera att de privata omsorgsföretagen idag står för 
huvuddelen av landets nybyggda äldreboenden. Beställaren kan också, tack vare 
långsiktigheten i LOV-systemen, bygga upp relationer med samtliga vårdgivare och 
använda dessa relationer i arbetet med att utveckla vården och omsorgen. Ett 
välfungerande LOV-system förutsätter långsiktiga intentioner även från huvudmannens 
sida. 

Vi menar att ovanstående principer måste fortsätta att gälla.  

Självklart har dagens utformning av LOV ett antal förbättringsområden. Till exempel 
tycks glesbygdskommuner och små kommuner ha svårt att engagera privata utförare. 
Där är valfriheten för den enskilde ännu inte utvecklad. Stödet till den enskilde i 
valsituationen av utförare kan utvecklas, särskilt för den lilla grupp som inte har 
förmågan att välja själva och heller inte får stöd av andra för att göra ett val. Det behövs 
tydligare regler för att säkerställa konkurrensneutralitet. Vi anser också att LOV i 
hemtjänst och vid nyproduktion av vård-och omsorgsboenden bör omfatta Sveriges 
samtliga kommuner. 

Det har också funnits kritik till att det finns för många utförare inom hemtjänsten, 
synpunkter som i praktiken är begränsade till Stockholmsområdet. Kritiker har menat att 
med så många utförare blir det svårt att följa upp ställda kvalitetskrav. Vi anser att en 
begränsning av antalet aktörer är fel väg att gå. Lösningen är snarare att berörd 
kommun ställer högre krav för att få driva verksamhet och som självklart även ska 
omfatta de offentliga utförarna. 

När det gäller den specifika frågan om att klassificera upphandling enligt LOV som ett 
auktorisationssystem är den svår att svara på eftersom det inte är klarlagt vad 
utredningen avser med detta system. Är avsikten att ge huvudmannen möjligheten att 
peka ut vilka aktörer som har rätt att etablera sig och vilka som inte har det så menar vi 
att ett sådant förfarande skulle strida mot de grundläggande principerna om 
likabehandling, öppenhet och icke-diskriminering och därmed vara olagligt. Den svenska 
Lagen om valfrihetssystem vilar just på dessa grunder, precis som LOU också gör. Därför 
har också LOV kunnat undantas från upphandlingsdirektivet. I det nya 
upphandlingsdirektivet (skäl 114) förtydligas att medlemsstaterna själva får organisera 
de sociala tjänsterna förutsatt att ett sådant system tryggar en tillräcklig annonsering 
och överensstämmer med principerna om öppenhet och icke-diskriminering.  

                                                      
21 Almega och HUI Research (2014) Välfärdsskulden – investeringsbehov i skola och vårdlokaler  
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Vidare ser vi att ett auktorisationssystem riskerar att öppna för godtycklighet och 
rättsosäkerhet vid val av leverantörer, vilket – allt annat lika – medför att färre aktörer 
kommer att erbjuda sina tjänster. Det medför också en risk att tillgängligheten till vård 
och omsorg fördelas allt mer ojämlikt i Sverige, vilket strider mot intentionen i Hälso- 
och sjukvårdslagen, SoL och LSS. Med andra ord skulle välfärden försämras för många 
människor.   

Vi hänvisar också till Svenskt Näringslivs djupare juridiska analys av rättsläget av LOV.  

 

Vilka konsekvenser för hälso- och sjukvårdssystemet/socialtjänst-
området ser ni av det ökade antalet privata utförare inom hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten? 

 
Effekterna är positiva. Valfriheten har ökat för patienter och brukare. Personalens 
karriär- och valmöjligheter har förbättrats. För huvudmännen har möjligheten till 
effektivare användningen av skattemedel och möjligheten att jämföra och premiera 
kvalitet ökat. För utförarna har möjligheten att förbättra den egna verksamheten 
genom jämförelse med andra ökat. Det privata kapital som de privata vårdgivarna och 
deras ägare bidrar med är viktiga tillskott till finansieringen av välfärden och en 
förutsättning för att kommuner och landsting ska klara växande behov.  
 

Forskning och studier har visat att konkurrens- och valfrihetsreformerna, och som följd 
ett ökat antal utförare, har utvecklat den svenska välfärden positivt. Det gäller såväl för 
brukaren/ patienten och personalen inom vård och omsorgen, som för beställaren och 
utföraren av vården och omsorgen.  

Medborgarnas inflytande över den egna livssituationen har ökat  
Valfriheten har ökat för patienter och brukare. Vi har idag fler alternativ som bättre 
möter enskildas behov. Människors makt har också ökat i och med möjligheten att välja 
bort en vårdgivare. Det blir viktigare för den som utför vården att vara tillgänglig och 
lyssna till patientens/brukarens önskemål. 

Fler olika undersökningar visar att tanken om valfrihet har ett brett folkligt stöd. En 
nyligen genomförd Demoskopundersökning visar också att 69 procent av svenska folket 
anser att privata aktörer i välfärden är viktiga för valfriheten.22  

Nio av tio med möjligheten att välja utförare tar också den möjligheten.23  
 
Detta innebär inte att vi i dag uppnått optimal valfrihet. LOV-reformen måste utvecklas 
ytterligare. Idag hindras valfriheten av att vissa kommuner erbjuder villkor som gör det 
svårt eller omöjligt för seriösa aktörer att etablera sig, och av det faktum att kommuner 
helt kan avstå från att inrätta valfrihetssystem. Hittills har upphandling enligt LOV i den 
kommunala verksamheten oftast rört hemtjänst, medan få kommuner inrättat 

                                                      
22 Demoskop (2015) Allmänheten om vårdföretag, DemoskopPanelen. 
23 Socialstyrelsens rapport (2015): Stimulansbidrag LOV, slutrapport 2011-2014 
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valfrihetssystem för till exempel vård- och omsorgsboende, gruppbostäder och daglig 
verksamhet. 
 
Så även om 53 procent av kommunerna infört eller beslutat att införa upphandling 
enligt LOV uppgår kommunernas köp av verksamhet från privata utförare till mindre än 
20 procent av totalkostnaderna för vård och omsorg. I praktiken saknar således många 
äldre och personer med funktionsnedsättning möjlighet att välja boende eller utförare 
av hemtjänst och daglig verksamhet. 

Personalens karriärmöjligheter och valmöjligheter har förbättrats 
Fler privata utförare innebär att antalet arbetsgivare ökar. Det ger vårdens professioner 
möjligheten att byta arbete, göra karriär och påverka sin inkomst. Yrket blir kort sagt 
mer attraktivt. Det är oerhört viktigt i en bransch som kommer att behöva ungefär 
225 000 nya medarbetare fram till år 2023.24 

Möjligheten att välja mellan olika arbetsgivare värdesätts också högt av dagens 
vårdstudenter. Av dem som studerar till sjuksköterskor, barnmorskor och 
fysioterapeuter tycker 70 procent att de är viktigt eller mycket viktigt att kunna välja 
mellan privat och offentlig arbetsgivare.25  

Undersökningar visar att medarbetare inom privat driven vård och omsorg har högre 
löner och är mer nöjda med sin arbetssituation.26  
 
Valfrihetsreformerna har gett många kvinnor i offentlig sektor möjlighet att starta egna 
företag för att genomföra sina idéer om en bättre vård och omsorg. 55 procent av 
företagsledarna i branschen är kvinnor, jämfört med övriga näringslivet som ligger på 29 
procent.27  

Vård- och omsorgsbranschen är dessutom den bransch i näringslivet som har i särklass 
högst andel kvinnor på ledande positioner, både när det gäller ledningar och styrelser. 
Kvinnor leder både stora och små företag; i stort sett lika många av de största företagen 
leds av en kvinna som av en man.28  

Användningen av skattemedel har effektiviserats och möjlighet att jämföra och 
premiera kvalitet har ökat 
För huvudmannen – kommunen eller landstinget – innebär konkurrensen en möjlighet 
till effektivare användning av skattepengarna, liksom ökad möjlighet att jämföra och 
premiera kvalitet. 

                                                      
24 SKL (2014): Så möter vi rekryteringsutmaningarna i vården och omsorgen 

25 Novus (2014) Frågor om framtidens arbetsgivare och karriärmöjligheter – vårdstudenter 
26 SCB (2014) Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2012 samt Svenskt 

kvalitetsindex och Sveriges Företagshälsor (2014) Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn 
på jobbet inom vård- och omsorgssektorn 

27 SCB (2014) Kvinnor och män i näringslivet 2013 
28 Statistiska centralbyrån RAMS/ Entreprenörsskapsdatabas för 2013 samt Vårdföretagarna 
(2014) En bransch som bidrar till jämställdheten 
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Östersundsstudien handlar om två identiska äldreboenden där enbart driftformen skiljer 
sig åt. Det ena drivs av kommunen och det andra av en privat utförare. Forskare har följt 
boendena under en tid och deras resultat visar att det privata boendet drivs till 26 
procents lägre kostnad än det kommunala boendet. Ändå var kvaliteten lika hög eller 
högre jämfört med den kommunala utföraren. 29  

Svenska Vårds undersökning bland socialchefer i Sverige visar att de flesta socialtjänster 
i kommuner som idag använder fristående utförare (70 procent) inte skulle klara sitt 
uppdrag om de inte använder fristående utförare.30  

Ökade möjligheter att förbättra den egna verksamheten  
För samtliga utförare innebär det ökade antalet privata utförare en möjlighet att 
förbättra sin egen verksamhet genom att jämföra med andra och hämta inspiration från 
andras framgångsrecept. Den tidigare nämnda Östersundsstudien är ett bra exempel på 
detta. Tack vare transparens och samarbete har båda utförarna kunnat lära av varandra 
och på det sättet förbättra sina verksamheter.31  

En mycket stor majoritet av landets socialchefer (78 procent) tror att de fristående 
utförarna i mycket eller ganska stor utsträckning bidrar till kvalitetsutvecklingen av 
svensk socialtjänst.32  

Stora investeringar behövs i välfärden 
Alla goda krafter behövs för att klara av den utmaning välfärden står inför. Det visar inte 
minst SKL:s och andras beräkningar av det så kallade finansieringsgapet. Privata 
vårdgivare bidrar med stora investeringar i vård och omsorg, som landsting och 
kommuner annars hade behövt göra. Omsorgen måste moderniseras - vi behöver främja 
kvalitet och utveckling, förbättra samverkan mellan vård och omsorg och det behövs fler 
och nya typer av äldreboenden.  De privata omsorgsgivarna står idag för en stor del av 
all utbyggnad av äldreboenden, och klarar detta tack vare att de har starka ägare i 
ryggen.  
 

Negativa konsekvenser av ökande andel privata aktörer? 
De som ser negativa konsekvenser av det ökade antalet utförare hävdar till exempel att 
uppföljningen av de privata utförarna medför merkostnader. Vi menar dock att all 
verksamhet, även den offentligt utförda, måste följas upp. Kostnaden finns alltså oavsett 
driftsformer. 

En annan konsekvens som somliga hävdar är negativ gäller det stora antalet utförare på 
vissa områden (läs Stockholm, att detta gör det omöjligt för brukarna att göra ett 
rationellt val). Här menar vi att det snarare är valsituationen som måste förbättras än att 
antalet måste begränsas. Valen kan underlättas genom bättre kvalitetsjämförelser och 
kvalitetsredovisning samt rådgivning till den som ska välja. Kommunen kan också ställa 

                                                      
29 Nordic Health Care group (2015) Slutrapport Östersundsstudien. Östersunds kommun 
30 SKOP 2015 på uppdrag av Svenska Vård, intervjustudie av drygt 100 socialchefer i Sveriges 

kommuner 

31 Nordic Health Care group (2015) Slutrapport Östersundsstudien. Östersunds kommun 
32 SKOP 2015 på uppdrag av Svenska Vård, intervjustudie av drygt 100 socialchefer i Sveriges 
kommuner 
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högre krav på utförarna för att få driva verksamhet, så länge samma krav uppfylls av den 
offentliga regin.  

 

Hur ser ni på en reglering som innebär en begränsning av möjligheten 
att bedriva privat verksamhet med vinstsyfte inom den offentligt 
finansierade hälso- och sjukvården samt socialtjänsten? 

 
En sådan reglering skulle slå mycket hårt mot de privata alternativen och i 
förlängningen göra det omöjligt för företag att starta och växa. Möjligheten till 
vinstutdelning är en förutsättning för att få kapital till verksamheten. Företagen måste 
vara fria att förfoga över sitt kapital och sitt överskott. Vinstreglering skulle hindra 
innovationer i vården. Den mångfald som är en förutsättning för valfriheten skulle 
minska och i de allra flesta fall efter hand helt försvinna.  
 
Återverkningarna på offentligt driven verksamhet skulle bli stora om privat driven 
verksamhet måste läggas ned. Kommuner och landstings investeringsbehov skulle 
vidare öka kraftigt om de privata vård- och omsorgsgivarna inte längre kunde 
investera i välfärden. En reglering skulle också riskera internationella vårdaktörers 
intresse att framöver verka i Sverige. Idag ger internationella vårdföretag svensk vård 
tillgång till innovationer, forskning, skalfördelar och möjligheter till jämförelser som vi 
skulle mista om företagen lämnade landet. 
 

Vi menar alltså att vinstbegränsning är fel väg: 

 Vinst är en bekräftelse på kvalitet och effektivitet 

 Med bra uppföljning, valfrihet och konkurrens är det den som levererar bra vård 
som går med vinst 

 Vårdföretag måste fritt förfoga över sitt överskott och kunna dela ut vinst, precis 
som alla andra aktiebolag, så att de som satsat i företaget har möjlighet att få 
något tillbaka. Detta är en förutsättning för att företaget ska kunna locka till sig 
investerare och därmed kunna starta och utvecklas.  

 Möjlighet till utdelning är särskilt viktig för små företag, där företagaren inte 
sällan avstår från lön för att långt senare, om och när företaget lyckas gå med 
överskott, få kompensation för lönebortfallet i form av utdelning.   

 Problemet är inte utförare som är effektiva, håller budget och lyckas gå med 
vinst. Problemet är utförare som är ineffektiva och går med förlust. 

 
Vinstfrågan går inte att diskutera som en isolerad fråga. Vinsten är central för alla 
aktiebolag och det är inte möjligt att lagstifta bort vinster utan att samtidigt lagstifta 
bort de enskilda företagen. Även om vinsten är central och nödvändig innebär det inte 
per definition att det är den främsta drivkraften.  
 

Varför behövs vinster? 
Företagsamma människor måste kunna få en återbäring/vinst för sin arbetsinsats, precis 
som den som är anställd har rätt till sin lön. Vinsten behövs för att ersätta för risk som 
tas när pengar satsas i företaget och för att bygga upp medel i företaget för att kunna 
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göra framtida investeringar. Vinsten behövs också för att bygga upp en ekonomisk 
stabilitet i företaget så att tillfälliga nedgångar kan klaras.  
 
Om de som satsar pengar i företaget inte kan få ersättning för den risk som tas kommer 
de flesta företag i välfärden på sikt att avvecklas.  Utan företag kommer heller inte 
någon reell mångfald av aktörer inom välfärden att finnas. Då finns heller inte någon 
reell valfrihet för patienter och brukare.  

 
Vinstutdelningen krävs alltså för att någon ska vilja investera privata pengar i välfärden. I 
praktiken satsar ingen pengar i ett företag om det knappt ger mer än bankräntan 
samtidigt som det finns en risk att du inte får något tillbaka om företaget inte uppnår 
lönsamhet. Erfarenheten från SVB-bolagen visar detta. I dag finns endast fyra 
verksamma SVB-bolag inom vård och omsorg enligt Bolagsverket (vilket kan jämföras 
med ca 12000 aktiebolag). Två är försatta i konkurs. De andra är omvandlade stiftelser. 

 
Stora återverkningar för kommuner och landsting 
De privata vård- och omsorgsgivarna står idag för en ansenlig del av verksamheten 
sjukvården och omsorgen. Det skulle få stora återverkningar på kommunernas och 
landstingens egna verksamheter om de privata vård- och omsorgsgivarna blev tvungna 
att lägga ner. 
 
Vi behöver fler företagsamma människor, idéer och mer investeringar i välfärden, inte 
färre och mindre. Vi står inför stora demografiska och ekonomiska utmaningar i den 
svenska vården och omsorgen. Bidraget som välfärdsföretagen och deras ägare gör 
borde ses som ett välkommet tillskott till finansieringen av välfärden.  
 
Om vinstbegränsningar införs skulle kommuner och landsting få kraftigt ökade 
investeringsbehov framöver. Dels handlar det om de lokaler och den utrustning som 
privata vård- och omsorgsgivare idag äger när de driver vård och omsorg. Dels handlar 
det om att kommuner och landsting i sådant fall måste ta i princip hela 
investeringskostnaden själva för den framtida demografiska utvecklingen. Förutom att 
det leder till en ansträngd finansiell situation innebär det även att kommuner och 
landsting står med ett större ekonomiskt risktagande. Detta i ett läge då kommuner och 
landsting står inför stora investeringsbehov i sina offentligägda vårdlokaler. Enbart inom 
sjukvården beräknas landstingen fram till 2024 behöva investera mellan 91-128 
miljarder kronor i offentligägda vårdlokaler för att möta behoven som följer av de 
demografiska förändringarna och förslitningen av sjukhus, vårdcentraler och andra 
befintliga lokaler.33   

Ännu en effekt är att det sannolikt är de företag som är mest innovativa och som är 
mest effektiva som kommer att lämna välfärdssektorn först. Detta beror på att de 
företagens ägare har de högsta avkastningskraven respektive den högsta avkastningen. 
En reglering mot ”för hög” vinstnivå kan tänkas ta sikte på såväl avkastningskrav som 
avkastningsnivå. Infrias (de höga) avkastningskraven blir ju den realiserade vinstnivån 
för hög och därmed olaglig. 

  

                                                      
33 Almega och HUI Research (2014) Välfärdsskulden – investeringsbehov i skola och vårdlokaler  
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Påverkas kvaliteten av vinst och vinstutdelning? 
Ja – positivt. Företag har drivkrafter att minska onödiga kostnader, göra ständiga 
förbättringar och vara effektiva och innovativa. Men då krävs att företagen får bedriva 
sin verksamhet utan onödiga restriktioner. De mekanismer som skapar kvalitet och 
värde på andra områden fungerar likadant när det gäller välfärdstjänster. 

Ska inte skattemedel gå till verksamheten snarare än till vinst? 
Om kvalitet är i fokus är det viktigaste för politiken att säkerställa att skattemedlen 
används på bästa sätt i verksamheten. Att skattemedel går till verksamheten är inte 
någon garant för en god kvalitet. Det viktigare är snarare att resurserna används på rätt 
sätt. De bästa verksamheterna är långt ifrån alltid de dyraste. För att få till en 
kvalitetsutveckling som samtidigt är kostnadseffektiv krävs konkurrens och för 
konkurrens krävs möjligheter till återbäring/vinst.  
 
Ersättningen till privata vård- och omsorgsgivare är oftast den samma, eller lägre, än 
ersättningen till verksamheten i offentlig regi. Därigenom får skattebetalarna ut lika 
mycket, eller mer, verksamhet för skattemedlen. I synnerhet om man också beaktar att 
verksamhet i offentlig regi inte sällan går med underskott. Till exempel gick nästan 
hälften av alla landstingsdrivna vårdcentraler med underskott 2012, enligt 
Konkurrensverket34. I 73 procent av 110 kommuner som infört upphandling enligt LOV 
gick den kommunala hemtjänsten med underskott, enligt SKL35.  

 

Hur ser möjligheten att få extern finansiering ut för privata utförare 
som bedriver verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen, SoL och 
LSS? 

 
Den vinstreglering som skisseras i direktiven vore förödande för privata företag, 
konkurrens och valfrihet om den förverkligas. Sannolikt skulle alla privata 
vinstsyftande företag inom vården och omsorgen på sikt tvingas lägga ner. 
Vinstbegränsningar skulle också påverka bankerna utlåningsbenägenhet negativt. 
Redan det faktum att regeringen har tillsatt denna utredning har påverkat 
vårdföretagens möjligheter att investera och nyanställa. 
  

Vi har ovan redogjort för varför vinstbegränsningar vore en skadlig väg att gå och varför 
vinster behövs för att kunna attrahera kapital till vård- och omsorgsverksamheter. Den 
variant av vinstreglering som skisseras i direktiven till utredningen vore synnerligen 
skadlig. I direktiven anges att ersättning ska kunna utgå till ägaren enbart på de medel 
som tillförts verksamheten av ägaren. Detta innebär att någon ersättning på vinstmedel 
som återinvesteras i verksamheten inte ska få förekomma.  

                                                      
34 Konkurrensverket 2014: Etablering och konkurrens bland vårdcentraler - om kvalitetsdriven 
konkurrens och ekonomiska villkor 
35http://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/valfrihetssystemersattningssystem
/socialomsorg/ersattningssystem/ersattningssystemhemtjanst.1064.html 
 

http://www.konkurrensverket.se/t/NewsPage____10614.aspx
http://www.konkurrensverket.se/t/NewsPage____10614.aspx
http://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/valfrihetssystemersattningssystem/socialomsorg/ersattningssystem/ersattningssystemhemtjanst.1064.html
http://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/valfrihetssystemersattningssystem/socialomsorg/ersattningssystem/ersattningssystemhemtjanst.1064.html
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Om så sker kommer konsekvenserna för privata företag, konkurrens och valfrihet att bli 
förödande. I så fall skulle med största sannolikhet alla privata vinstsyftande företag inom 
vården och omsorgen på sikt upphöra.  

Det är normalt att en viss del av vinsten återinvesteras i verksamheten. Så sker i princip i 
alla branscher. Det leder också till att investeringar kan finansieras. Men 
avkastningskravet räknas – i alla branscher – på det samlade egna kapitalet, d v s 
summan av det kapital som tillförts från ägarna och det kapital som de återinvesterade 
vinstmedlen utgör.  

Eftersom den tillåtna avkastningen i form av vinstutdelning (eller vid försäljning) inom 
välfärdssektorn, enligt skissen i direktiven, endast ska beräknas på det av ägaren 
tillförda kapitalet blir den tillåtna avkastningen därför sannolikt långt under vad som är 
en marknadsmässig avkastning. Den lilla avkastning som enligt direktiven skulle medges 
kommer inte att locka till sig något kapital och, om regleringen genomförs, kommer den 
att leda till försäljningar till allt mer realiserade priser och till nedläggningar.   

Vinstbegränsningar skulle påverka bankerna utlåningsbenägenhet negativt. Redan det 
faktum att regeringen har tillsatt denna utredning har påverkat vårdföretagens 
möjligheter att investera och nyanställa. Den politiska osäkerheten har blivit större.  

Detta återspeglas i den medlemsundersökning Vårdföretagarna genomförde i juni 2015, 
där 600 vård- och omsorgsföretagare har svarat på hur de påverkas av den politiska 
osäkerheten.   

 65 procent av vårdföretagarna är oroliga eller mycket oroliga för branschens 

framtid. Inom äldreomsorg och hemtjänst är siffran 81 procent. 

 40 procent av vårdföretagen uppger att de avstått från önskade nyinvesteringar 

och/eller nyanställningar. 

 15 procent av vårdföretagen uppger att de fått negativa signaler från 

bank/långivare. Inom äldreomsorgen, hemtjänst och personlig assistans 

upplever mer än var fjärde vårdföretagare att banker har blivit mer tveksamma, 

eller nekat, att låna ut kapital på grund av den politiska osäkerheten. 

 Vartannat vårdföretag uppger att deras medarbetare oroar sig för sitt jobb, 

särskilt hos de större arbetsgivarna. 

 En tredjedel av vårdföretagen uppger att patienterna/brukarna har uttryckt oro 

för hur de själva drabbas. 36 

  

                                                      
36 http://blogg.almega.se/vardforetagarna/wp-
content/uploads/sites/8/2015/06/Vårdföretagarpanel-om-oro-juni-2015.pdf 
 

http://blogg.almega.se/vardforetagarna/wp-content/uploads/sites/8/2015/06/Vårdföretagarpanel-om-oro-juni-2015.pdf
http://blogg.almega.se/vardforetagarna/wp-content/uploads/sites/8/2015/06/Vårdföretagarpanel-om-oro-juni-2015.pdf
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I Stockholms Handelskammares undersökning bland vård- och omsorgsföretag i 
stockholmsregionen finns motsvarande signaler. Där uppger hälften av vård- och 
omsorgsföretagen att det är svårt att expandera eller sälja sin verksamhet. Mer än en 
fjärdedel av vård- och omsorgsföretagen uppgav att det blivit svårare att få lån. Var 
tredje företagare upplevde vidare att det finns en tendens till kortare avtal från 
huvudmännens sida på grund av den politiska osäkerheten.37 
 

Anser ni att det saknas kapital för att starta eller expandera idéburen 
verksamhet inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten? 

 
Möjligheterna för ickevinstdrivande vårdgivare att få extern kapital är mer begränsade 
än för de vinstdrivande vårdföretagen. Sannolikt kommer det vara så också framöver. 
För att kunna attrahera externt privat kapital krävs att det finns möjligheter till 
ersättning för risk för detta kapital. LOV är dock en upphandlingsform som underlättar 
både för små utförare och för ickevinstdrivande aktörer att driva verksamhet. 
 

Bland Vårdföretagarnas medlemmar finns både vinstdrivande och ickevinstdrivande 
vård- och omsorgsgivare. Vår bild är att möjligheterna för de ickevinstdrivande 
vårdgivarna att få extern kapital idag är mer begränsade än för de vinstdrivande 
vårdföretagen. Sannolikt kommer det vara så också framöver. För att kunna attrahera 
externt privat kapital krävs att det finns möjligheter till ersättning för risk för detta 
kapital. Men då är verksamheten inte längre ”idéburen” enligt gängse definition.  

Andra länder har en annan tradition på detta område än Sverige. Exempel på det är 
Holland och Tyskland, där religiösa organisationer sedan mycket lång tid tillbaka driver 
sjukvård respektive skola.  

En möjlighet skulle hypotetiskt kunna vara att offentligt kapital ställdes till förfogande. 
Skulle offentligt kapital utan riskpremie ställas till förfogande till idéburna sektorn synes 
detta kunna strida mot statsstödsreglerna.  Offentligt kapital med marknadsmässig 
riskpremie ger verksamheten vinstsyfteskaraktär och synes inte förenlig med syftet. 

Som vi konstaterat i svaret på en tidigare fråga är LOV ett upphandlingsförfarande som 
underlättar får både små utförare och ickevinstdrivande aktörer. I en LOV-upphandling 
gäller det att uppfylla vissa fastställda kvalitetskrav för att bli godkänd som leverantör, 
inte att vara absolut bäst eller billigast. Det gör att även andra än de stora och 
kapitalstarka företagen har chansen. I vissa verksamheter, som hemtjänst, är det också 
möjligt att som LOV-företag växa utan att först ha tillgång till ett stort kapital.  

 

                                                      
37 Maria Rankka debattartikel i Dagens Samhälle 3/9-2015 ”Osäkerheten raserar 
välfärdsföretagen” 


