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1 Bilden av privat driven offentligt finansierad 
vård i Sverige 

1.1 Tre perspektiv 

Den offentligt finansierade vården i Sverige bedrivs av offentliga och 

privata vårdgivare. Privata vårdgivare står för 12% av den totala vården. 

För den som velat skapa sig en bild av hur den privatdrivna delen av den 

offentligt finansierade vården i Sverige står sig i jämförelse med den 

offentligt drivna, har statistik kring primärt två gruppers perspektiv funnits 

tillgänglig; patienternas och de anställdas. 

1.1.1 Patienterna 

Svenskt Kvalitetsindex (SKI)  har sedan 2003 årligen mät patienteters 

uppfattningar, förväntningar och nöjdhet med den offentligt finansierade 

vården. Resultaten från 2009 visar för sjätte året i rad att privata vårdföretag 

har starkare image och högre förväntningar på sig samt nöjdare och mer 

lojala patienter än den offentliga vårdgivare. 

1.1.2 De anställda 

Jobbhälsobarometern är en undersökning som kontinuerligt genomförs av 

Svensk Företagshälsovård och SKI. Den redovisar de anställdas syn på 

jobbet inom vård- och omsorgssektorn. Svaren visar sammantaget att 

anställda på privata vårdföretag i högre grad anser att deras arbetsplats är en 

ideal arbetsplats där de skulle vilja jobba. De är även mer nöjda med såväl 

anställningsförhållanden som den fysiska arbetsmiljön. 

 

Dessa två perspektiv tillsammans ger en bra övergripande bild av den 

privatdrivna vården idag. En bild med nöjdare patienter och högre kvalitet 

på vården samt anställda som både är mer nöjda samt har större tilltro till 

sina chefers förmåga att utveckla verksamheten. 

1.1.3 Studenterna 

Men för att bättre förstå förutsättningarna för den fortsatta utvecklingen av 

den privatdrivna offentligt finansierade vården i Sverige behöver vi även 

förstå den grupp som kanske kommer att ha störst inflytande på 

utvecklingen i framtiden, de som faktisk kommer att jobba i vården. 

 

Därför har Vårdföretagarna valt att undersöka hur just studenter inom vård 

och hälsa ser på privata och offentliga arbetsgivare inom vården. 
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Undersökningsresultaten redovisas i denna rapport, där de även 

kommenteras och relateras till både patienters och anställdas åsikter. 

 

Vår ambition är att lägga ett tredje centralt perspektiv till bilden av den 

privatdrivna offentligt finansierade vården i Sverige och ge en indikation på 

hur utvecklingen kommer se ut framöver 

 

 

 

Stockholm Januari 2010 

 

Hans Dahlgren 

Näringspolitisk chef Vårdföretagarna 
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2 Sammanfattning av övergripande resultat från 
studentbarometern första halvåret 2010 

 
Studenternas syn på arbetsmarknaden 

 Majoriteten vill lika gärna börja arbeta för en privat som för en 

offentlig arbetsgivare 

 Majoriteten är optimistiska inför utsikterna att få jobb efter examen 

 En större blandning av privata och offentliga arbetsgivare uppfattas 

som positivt för studenternas möjligheter på arbetsmarknaden 

 

Studenternas syn på privata vårdföretag 

 Majoriteten anser att en blandning av privata och offentliga 

vårdalternativ leder till bättre kvalitet i vården 

 Majoriteten anser att vårdsektorn som arbetsplats bli bättre av en 

blandning mellan privata och offentliga arbetsgivare 

 Majoriteten anser att privata vårdföretag ska få gå med vinst 

 

Viktigast hos en framtida arbetsgivare 

 Trivsel och stämning på arbetsplatsen viktigaste faktorn hos framtida 

arbetsgivare. Lön och inflytande över den egna arbetssituationen 

också mycket viktigt 

 

Skillnader mellan privata och offentliga arbetsgivare 

 Högre förväntningar på privata arbetsgivare överlag 

 Förväntningar på högre lön, bättre karriärmöjligheter och mer 

inflytande över den egna arbetssituationen de största skillnaderna 

mellan privata och offentliga arbetsgivare 

 

Synen på den egna utbildningen och tankar om att starta eget 

 Knappt hälften av studenterna kan tänka sig starta eget inom 

vårdsektorn någon gång i framtiden 

 Nästan fyra av tio anser att deras utbildning innehåller för lite om att 

starta eget inom vårdsektorn 
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3 Studenternas syn på arbetsmarknaden  

3.1 Lika gärna privat som offentlig arbetsgivare för 
studenter inom vård- och hälsa  

Givet valet att börja arbeta för en privat eller offentlig arbetsgivare är svaren 

helt jämt fördelade mellan de som skulle välja privat respektive offentligt 

(22%). 56% svarar att de lika gärna skulle börja arbeta för en privat som en 

offentlig arbetsgivare. 

Bland läkarstudenter och män skulle fler välja att arbeta för en offentlig 

arbetsgivare än för en privat. Bland utbildningsgrupperna är viljan att börja 

arbeta för en privat arbetsgivare störst bland de som studerar till annat inom 

vård och hälsa än läkare och sjuksköterska (Privat: 28%, Offentlig: 15%). 

 

Diagram 2:1 Om du fick välja, var skulle du helst börja arbeta idag?  
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3.2 Läkarstudenter ser ljust på framtiden. Studenter i 
Norrland något mindre optimistiska än studenter i 
andra delar av landet  

Hur ser då studenterna inom vård och hälsa på utsikterna att få jobb efter 

examen? På frågan om hur man upplever möjligheterna att få jobb i den 

kommun man studerar svarar knappt sju av tio att de är goda (ganska eller 

mycket goda) 

Mest optimistiska är läkarstudenter, 83% svarar att möjligheterna till jobb är 

goda, medan motsvarande grupp bland studenter på övriga vård- och 

hälsorelaterade utbildningar endast utgör drygt hälften. 

 

Sett över de olika landsdelarna ser vi att gruppen studenter i Norrland som 

ser möjligheterna till jobb som goda är något mindre än i övriga delar av 

landet, 56% jämfört med 68% i Svealand och Götaland. 

 

Optimismen avtar dock ju närmare examen studenterna kommer. Bland 

förstaårsstudenter ser 77% jobbmöjligheterna som goda medan endast 54% 

av sistaårsstudenterna delar den synen. 

 

 

 
Diagram 2:2 Hur upplever du möjligheterna att efter examen få 
anställning i den kommun där du studerar? (Andel som svarat Mycket 
goda eller Ganska goda)  
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3.3 Större blandning av privata och offentliga arbetsgivare 
ökar studenternas möjligheter på arbetsmarknaden  

Andelen av den offentligt finansierade vården i Sverige som drivs i privat 

regi är 12%. Bland studenterna finns en utbredd feluppfattning om att 

andelen privatdriven vård är betydligt större än så. Knappt sju av tio (65%) 

tillfrågade studenter tror att den privatdrivna vården står för  20% eller mer. 

 

Studenterna i undersökningen frågades även hur de tror att det skulle 

påverka deras möjligheter på arbetsmarknaden om blandningen av privata 

och offentliga arbetsgivare var större (studenterna informerades innan denna 

fråga om den faktiska andelen privatdriven offentligt finansierad vård). 

Svaren visar att en stor majoritet (62%) uppfattar att en större blandning 

skulle vara positivt (ganska eller mycket) för deras möjligheter på 

arbetsmarknaden. 

 

 

 
Diagram 2:3 Hur tror du att det skulle påverka dina möjligheter på 
arbetsmarknaden om det var en större blandning av privata och 
offentliga arbetsgivare inom vården än idag?  
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4 Studenternas syn på privata vårdföretag 

4.1 Majoriteten anser att privata vårdföretag ska tillåtas gå 
med vinst 

En majoritet (54%, 6% vet ej) av de tillfrågade studenterna anser att privata 

vårdföretag som uppfyller sitt uppdrag och håller en hög kvalitet på vården 

ska tillåtas gå med vinst. Jämfört med resultaten från Vårdindikatorn 2009 

kan man konstatera att det bland studenterna finns en större acceptans för 

vinstdrivande vårdföretag än bland allmänheten. 

 

Påståendet att en vinstdrivande verksamhet skulle ha högre krav på sig 

vilket skulle leda till högre kvalitet delar dock de studenterna i två lika stora 

läger, 45% håller med om påståendet men lika många håller inte med (10% 

vet ej).  

 

Läkarstudenter är överlag mest positiva till privat vård, undantaget 

kopplingen mellan vinst och kvalitet. 

4.2 Vården bättre för både patienter och anställda med en 
blandning av privata och offentliga aktörer 

En majoritet anser även att en blandning av privata och offentliga 

vårdalternativ leder till att såväl kvaliteten i vården blir högre (53%, 9% vet 

ej) som att det blir en bättre arbetsplats för de anställda (51%, 11% vet ej) 

 
 
Diagram 3:1 Påståenden om privat och offentlig vård 
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5 Viktigast hos en framtida arbetsgivare 

5.1 Trivsel, lön och inflytande över den egna 
arbetssituationen viktigaste faktorerna när 
studenterna väljer arbetsgivare 

Trivsel och stämning på arbetsplatsen är överlägset viktigast när studenterna 

rankar faktorer hos framtida arbetsgivare, därefter följer lön som ett mer 

krasst ställningstagande följt av inflytande över den egna arbetssituationen. 

 

En intressant frågeställning som är värd att utforska vidare är om och hur 

studenterna ser på en eventuell koppling mellan dessa tre faktorer. 

 

För män är professionell utmaning (M: 35%, K: 25%)  och 

karriärmöjligheter (M: 25%, K: 15%) viktigare än för kvinnor, som i högre 

grad värderar trivsel på arbetsplatsen (Trivsel är dock fortfarande den 

viktigaste faktorn överlag även bland män). 

 

 
Diagram 4:1 Vilka av följande aspekter skulle vara viktigast för dig om 
du valde arbetsgivare idag? (Välj max tre alternativ) 
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6 Skillnader mellan privata och offentliga 
arbetsgivare 

6.1 Högre förväntningar på privata arbetsgivare kring de 
viktigaste faktorerna, framförallt lön 

De tillfrågade har överlag högre förväntningar på privata arbetsgivare än 

offentliga. Tittar vi närmare på de tre faktorer som studenterna rankar som 

viktigast hos en framtida arbetsgivare ser vi att det förväntas bättre trivsel 

och stämning på arbetsplatsen, högre lön och mer inflytande över den egna 

arbetssituationen. 47% tror att det kommer att vara bättre (något eller 

mycket) stämning och trivsel, 94% tror att de kommer ha högre (något eller 

mycket) lön och 73% tror att de kommer ha mer (något eller mycket) 

inflytande över den egna arbetssituationen. 

 

Studenternas förväntningar på högre lön berättigas till viss del om man tittar 

på svaren från Jobbhälsobarometern 2009. Svaren därifrån visar att fem av 

tio privatanställda anser att deras lön är bra i förhållande till vad de kan få 

på andra arbetsplaster. Bland de offentligt anställda är motsvarande siffra 

knappt tre av tio. 

 

Det är värt att notera att de flesta (48%) på frågan om trivsel och stämning 

på arbetsplatsen har svarat att de inte tror att det skulle vara någon skillnad 

mellan en privat och en offentlig arbetsgivare. 

 

 
Diagram 5:1 Hur tror du att din arbetssituation skulle skilja sig hos en 
privat arbetsgivare jämfört med en offentlig, sett till: 
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6.2 Studenterna förväntar sig mer kompetenta och 
prestigelösa chefer på privata vårdföretag 

Överlag förväntar sig studenterna att chefer och ledning har högre 

kompetens hos privata arbetsgivare än hos offentliga. Man förväntar sig 

också att det råder en mer öppen och informell stämning mellan chefer och 

andra anställda än hos offentliga arbetsgivare. Nästan hälften (47% ) av de 

svarande  tror att chefers och lednings kompetens skulle vara högre (mycket 

eller något) hos en privat arbetsgivare och mer än hälften (53%) tror att det 

skulle råda en mer (mycket eller något) öppen och informell stämning 

mellan chefer och andra anställda än hos en offentlig arbetsgivare. 

 

Studenternas förväntningar speglas till del av situation på arbetsmarknaden 

om man ser till hur de anställda svarar i Jobbhälsobarometern 2009. 

Resultaten visar att fem av tio anställda inom privata vårdföretag anser att 

ledningens förmåga att leda och utveckla verksamheten är god, jämfört med 

tre av tio anställda inom kommun och landsting. 

 

 
Diagram 5:2 Hur tror du att din arbetssituation skulle skilja sig hos en 
privat arbetsgivare jämfört med en offentlig, sett till: 
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6.3 Större professionell utmaning och bättre 
karriärmöjligheter hos privata arbetsgivare 

De svarande förväntar sig betydligt bättre möjligheter att göra karriär hos en 

privat arbetsgivare än hos en offentlig. Man tror också att den professionella 

utmaningen skulle vara större hos en privat arbetsgivare. Nästan sju av 10 

(66%) tror på bättre (något eller mycket) karriärmöjligheter och 46% tror att 

de kommer få mer (något eller mycket) professionell utmaning hos en privat 

arbetsgivare. 

 

Den höga tilltron till bättre karriärmöjligheter hos privata arbetsgivare är 

anmärkningsvärd. I svaren från Jobbhälsobarometern 2009 kan man 

visserligen notera att fler privatanställda än offentligt anställda ser goda 

karriärmöjligheter på arbetsplatsen, men skillnaden är långt ifrån så stor 

som i studenternas svar. (I Jobbhälsobarometern 2009 svarande 29% av de 

privatanställda att deras karriärmöjligheter på arbetsplatsen var goda jämfört 

med 26% av de offentligt anställda) 

 

 
Diagram 5:3 Hur tror du att din arbetssituation skulle skilja sig hos en 
privat arbetsgivare jämfört med en offentlig, sett till: 
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6.3.1 Bättre karriärmöjligheter för kvinnor hos privata arbetsgivare 

Kvinnor tror i högre utsträckning än männen att deras karriärmöjligheter 

skulle vara bättre (något eller mycket) hos en privat arbetsgivare. 68% av 

kvinnorna jämfört med 58% av männen tror så. 

 
 
Diagram 5:4 Hur tror du att din arbetssituation skulle skilja sig hos en 
privat arbetsgivare jämfört med en offentlig, sett till:  
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6.3.2 Läkarstudenter tror på mindre professionell utmaning hos 
privata arbetsgivare 

Läkarstudenter är de enda bland vilka fler tror på mindre professionell 

utmaning hos privata arbetsgivare än hos offentliga. Gruppen läkarstudenter 

har även en mycket lägre andel som tror på bättre karriärmöjligheter än de 

övriga studentgrupperna i undersökningen . 27% av läkarstudenterna tror på 

mindre (något eller mycket) professionell utmaning, 22% tror på mer (något 

eller mycket) utmaning - 38% tror på bättre (något eller mycket) 

karriärmöjligheter (Jmf totalt 66%). 

 

 
Diagram 5:4 & 5:5 Hur tror du att din arbetssituation skulle skilja sig 
hos en privat arbetsgivare jämfört med en offentlig, sett till:  
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6.4 Mer patientkontakt och mer inflytande över 
verksamheten i stort 

De allra flesta (56%) svarande tror inte att de skulle få varken mer eller 

mindre patientkontakt hos en privat arbetsgivare jämfört med en offentlig. 

De som tror att de skulle få mer (något eller mycket) patientkontakt hos en 

privat arbetsgivare är dock fler än de som tror att de skulle få mindre. 

 

En stor majoritet (70%) tror att de skulle få mer (något eller mycket) 

inflytande över verksamheten i stort hos en privat arbetsgivare jämfört med 

en offentlig 

 

 
Diagram 5:6 Hur tror du att din arbetssituation skulle skilja sig hos en 
privat arbetsgivare jämfört med en offentlig, sett till:  
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7 Synen på den egna utbildningen och tankar om 
att starta eget 

7.1 Hälften av alla studenter inom vård och hälsa kan 
tänka sig starta eget i framtiden 

Nästan hälften av de tillfrågade (46%) kan tänka sig att någon gång i 

framtiden starta eget företag inom vård eller hälsa. Läkarstudenter ställer sig 

mest positiva till att starta eget (53%) men studenter på övriga utbildningar 

är i princip lika intresserade (52%). Bland sjuksköterskestudenter kan 38% 

tänka sig att starta eget i framtiden. 

 

Fler män (53%) än kvinnor (44%) kan tänka sig starta eget. 

 

7.2 Starta eget-kunskaper mest saknade i utbildningen 

På frågan vad studenterna tycker saknas eller finns för lite av i sina 

utbildningar är det som saknas mest kunskaper om att starta eget inom 

vårdsektorn. 35% tycker de får för lite sådan utbildning.  

 

Bland läkarstudenter efterlyser man framförallt mer utbildning inom 

ledarskap, 47% tycker att det saknas mest jämfört med 26% bland 

sjuksköterskestudenterna och 32% bland studenterna på övriga utbildningar. 

 

 
Diagram 6:1 Anser du att din utbildning innehåller för lite av något av 
följande ämnen? (Flervalsfråga) 
 
  

36%

26%

31%

32%

39%

37%

20%

24%

26%

35%

30%

28%

33%

47%

32%

35%

24%

28%

32%

36%

Nej, jag är nöjd som det är

Organisationslära

Ekonomi inom vårdsektorn

Ledarskap inom vårdsektorn

Starta eget inom vårdsektorn

Totalt

Läkarstudenter

Sjuksköterskestudenter

Studenter på övriga 
utbildningar
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8 Om undersökningen 

8.1 Genomförande 

Undersökningen har genomförts och sammanställts av United Minds, på 

uppdrag av Vårdföretagarna. 

Svaren har samlats in via Cosmos Communications studentpanel. En digital 

enkät med undersökningsfrågor har skickats ut till 20 000 studenter inom 

vård och hälsa. Svarsinsamlingen har skett enligt kvoter för att säkerställa 

en nationell representativitet vad gäller fördelningen av utbildningsgrupper 

och kön. 

8.2 Svarsfördelning 

Totalt har svar från 1102 respondenter samlats in. De svarande studerar på 

orter som representerar samtliga Sveriges län förutom Gotlands län och 

fördelningen mellan läkarstudenter, sjuksköterskestudenter och gruppen 

som studerar övriga utbildningar inom vård och hälsa överensstämmer med 

den av Centrala studiestödsnämnden (CSN) officiellt publicerade statistiken 

för höstterminen 2009. 79% av respondenterna är kvinnor och 21% är män, 

vilket är en något högre andel män än för gruppen vård- och hälsostudenter i 

sin helhet. 

 

Diagram 1: 1 Fördelning av svarande per utbildning 

 

  

Svarsgrupper Studentbarometern 
2010 

Uppgift CSN 
(20091025) 

 Antal % Antal % 

Totalt 1 102 100% 32 840 100% 

Läkarstudenter 182 16% 5 051 16% 

Sjuksköterskestudenter 469 43% 13 702 42% 

Studenter på övriga utbildningar inom 
vård & hälsa 

451 41% 14 087 42% 
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8.3 Frågor om undersökningen 

För frågor om undersökningen: 

  

Andreas Befrits, ansvarig analytiker United Minds 

Tel: 0733 55 06 10 

Email: andreas.befrits@unitedminds.se 

 

 

För frågor om Vårdföretagarna: 

 

Hans Dahlgren, näringspolitisk chef Vårdföretagarna 

Tel: 08-762 68 69 

Email: hans.dahlgren@almega.se 

 


