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2014 års upplaga av Privat Vårdfakta är den 
viktigaste någonsin. Årets val är ett ödesval 
för de privata alternativen inom vård och 
omsorg. Frågor om vinster och valfrihet i 
välfärden tar stor plats i debatten.
 
Vår tanke med Privat Vårdfakta är att alla 
som debatterar ska ha korrekta uppgifter 
att utgå ifrån. Oavsett om det handlar om 
driftsformer och vinstutdelningar eller hur 
en mångfald av vårdgivare kan bidra för  
att göra välfärden ännu bättre. I år redovisar 
vi också vad riksdagspartierna säger om  
vår bransch.
 
Välkommen att läsa hur vi gör skillnad.
 

Stockholm i juni 2014
 
Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef, Vårdföretagarna
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Valfriheten

Myt: 
Valfrihet inom vård och 
omsorg finns bara för 

rika storstadsbor.
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Verklighet: 
Det finns privat driven vård och  omsorg 

i hela landet. Tack vare  vårdvalet har åtta 
av tio patienter minst två vårdcentraler inom 
ett rimligt  avstånd. Det ger reella möjligheter 
att byta vårdgivare om patienten inte är nöjd.1 
Privat driven äldreomsorg finns i dag i  ungefär 

hälften av landets  kommuner. Drygt 60 
 procent av alla personer runt om i landet 

med funktionsnedsättningar som har 
personlig assistans har valt en 

privat vårdgivare.
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Många privata vårdgivare  
har startat verksamheter  
utanför de stora städerna.2  

Mellan 2010, då vårdvalet infördes, och 2012  
har en eller flera privata husläkarmottagningar 
eller  vårdcentraler öppnats på bland annat 
följande orter utanför de stora städerna:  
Arvika, Avesta, Bjuv, Borlänge, Eskilstuna, 
Eslöv, Falköping, Falun, Filipstad, Flen,  
Gislaved, Grums, Gullspång, Gällivare,  
Hudiksvall,  Härnösand,  Katrineholm, 
Kungsbacka, Kungsör,  Lidköping, 
Ljungby, Ludvika,  Lycksele, Mullsjö, 
Nässjö, Olofström, Piteå,  Sandviken, 
Strömsund, Säffle,  Söderhamn,  
Söderköping,  Sölvesborg, Tibro,  
Tjörn, Tranås, Ulricehamn,  Varberg  
och Vetlanda.  

På samma sätt har 
privata vårdgivare 
etablerat sig också i 
storstädernas mindre 
välbärgade stadsdelar 
och förorter.  

Sedan vårdvalet infördes har privata mottagningar öppnats  
i bland annat Angered och Bergsjön i Göteborg, Rosengård i 
Malmö, samt i Husby, Ronna, Skärholmen, Tensta och  
Vårberg i Stockholmsregionen. 
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Rätten att  
välja själv
Under 1990-talet – både under socialdemokratisk 
och borgerlig regering – skedde en rad  avreglerings- 
och valfrihetsreformer som gjorde det privata vård-
företagandet möjligt.

År 2009 trädde lagen om valfrihetssystem (LOV) 
i kraft. Den ger medborgarna möjlighet att välja 
 mellan olika utförare av tjänster inom vård och 
omsorg. Men kommunerna väljer själva om de ska 
införa LOV och låta äldre och andra omsorgstagare 
själva välja sin omsorg. Alla landsting har sedan  
1 januari 2010 valfrihetssystem – vårdval – i 
 primärvården.  

Valfriheten
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LOV innebär  
valfrihet 
Innan LOV infördes fanns endast LOU, lagen 
om offentlig upphandling. Till skillnad från LOV 
innebär LOU ingen valfrihet för den enskilde. 
 Kommunen eller landstinget bestämmer vilken    
vård- och omsorgsgivare som ska anlitas.  

Med LOV kan landsting och kommuner ställa 
krav som ska gälla för alla utförare inom en viss 
 verksamhet. Alla företag som uppfyller dessa 
 kvalitets- och kompetensvillkor blir godkända som 
vårdgivare, och patienterna eller omsorgstagarna kan 
välja bland dem utifrån egna preferenser. Det kallas 
för etableringsfrihet. Utförarna måste måna om sina 
patienter och omsorgs tagare för att inte mista dem 
som kunder. Utförarna konkurrerar inte med pris då 
ersättningsnivån är bestämd på förhand.3
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Samma avgift 
Oavsett om det är en utförare i privat eller  offentlig 
regi får de skattefinansierad ersättning för sin 
 verksamhet. Patienten/omsorgstagaren betalar 
samma avgift och omfattas av samma högkostnads-
skydd vare sig det är vård och omsorg i privat eller 
offentlig regi.  

Landstingen

Ansvariga för vården

Utförare

Landstingen Kommunerna
Privata 
företag

Offentliga 
företag

Föreningar/
stiftelser

Utförare

Kommunerna

Ansvariga för omsorgen

Sjuk- 
hus

Vård-
centraler

Tand-
läkare

Äldre- 
omsorg

LSS- 
verksamhet

Individ- och  
familje omsorg

Skatter

Offentlig  
regi

Upphandling 
valfrihetssystem

Källa: Ekonomifakta 2012



Valfrihet  
inte för alla
Sedan vårdvalet infördes har antalet vårdcentraler 
i Sverige ökat med 18 procent. 4 Framförallt är det 
tillskottet av privat drivna vårdcentraler som har lett 
till den ökade tillgängligheten. 

Av Sveriges 290 kommuner har ungefär 180 infört 
eller fattat beslut om att införa LOV.6 Det  innebär 
att många äldre fortfarande saknar möjlighet att 
välja bland annat hemtjänstleverantör. Äldre är 
starkt  positiva till möjligheten att välja utförare. 7 
 Kommunala monopol anses förknippade med en rad 
problem, bland annat likriktade tjänster och en svag 
ställning för de äldre. 

12

Mellan  
2007 och 2013  

har det tillkommit   226  
nya vårdcentraler  

i privat regi. 5
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Kommuner med LOV i  
drift eller som fattat beslut 
om att införa LOV

Kommuner som beslutat  
att inte införa LOV eller  
ej ännu fattat beslut om  
att införa LOV 
 
Källa: SKL, beslutsläget  
om LOV april 2014
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Svenskarna  
om valfrihet
• Fler än 8 av 10 anser att valfriheten  

är viktig i vård och omsorg.8 

• Fler än 5 av 10 anger att kvaliteten i 
 vården blir bättre om  medborgarna  
själva får välja  vårdgivare. 8 

• Fler än 5 av 10 anser att konkurrens  
om  arbetskraften är bra för de anställda  
i vård- och omsorgssektorn.8

Möjligheten att välja vårdcentral anses som  särskilt 
viktig bland äldre personer och patienter med 
 kronisk sjukdom.9 Det är också grupper av patienter 
som i högre utsträckning än andra har kontakt  
med sjukvården.
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Valfrihetens bidrag 
till välfärden

Fler patienter har 
kunnat få vård i 
 primärvården utan  
att kostnaderna ökat. 

Primärvården
Antalet patientbesök i primärvården har ökat med 
tio procent sedan vårdvalet infördes inom en mer 
eller mindre konstant kostnadsram.10

I landsting med större inslag av privata vårdgivare 
tenderar läkarbesöken att ha ökat mer. Det finns 
ett klart samband mellan ökad konkurrens med fler 
vårdgivare på en ort och bättre resultat vad  gäller 
den upplevda tillgängligheten. 11 Även  andelen 
 patienter som anser att det är lätt att komma i 
 telefonkontakt med sin vårdcentral har ökat markant 
sedan vårdvalet infördes. 12 Det visar att kvalitets-
konkurrensen fungerar – alla mottagningar, oavsett 
regi, måste anstränga sig att ge sina patienter en  
god tillgänglighet.
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Specialistvården
Även i specialistvården kan vårdval leda till mer vård 
för skattepengarna. När Stockholms läns landsting 
införde vårdval för höft- och knäprotesoperationer 
ökade antalet operationer med 20 procent på ett 
år. Köerna för patienterna kortades samtidigt som 
genomsnittskostnaden för operationen sänktes med 
17 procent. 13 När Region Skåne införde vårdval för 
gråstarrsoperationer och fler privata vårdgivare fick 
öppna verksamhet halverades andelen patienter som 
tvingades vänta mer än 90 dagar på operation. Kön 
är i dag i praktiken borta. 14
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Äldreomsorgen
Många privata företag bedriver nischade 
 verksamheter som riktar sig till personer med 
särskilda behov, verksamheter som kommuner och 
landsting ofta inte själva har möjlighet att bedriva.  

Privatisering och konkurrensutsättning fungerar 
relativt väl för äldreomsorg. 15 Tre av fyra av de 135 
hemtjänstenheter som fått högst betyg av brukarna, 
är verksamma inom en kommun som infört lagen 
om valfrihet. 16
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Kvaliteten

Myt: 
Privatiseringar  

leder till sämre vård  
och omsorg.
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Verklighet: 
Flera undersökningar visar att  
privat driven vård och omsorg  
håller god kvalitet, ofta bättre  

än den offentliga.



HemtjänstÄldreboende

67,8 % 67,7 %
67,2 %

66,3 %

De äldre om  
äldreomsorgen
Både privat äldreomsorg och hemtjänst får högre 
nöjdhetsbetyg enligt Svenskt Kvalitetsindex än de 
kommunala verksamheterna. 

20

Nöjdhet, 201317

Privat 
Offentlig
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Hemtjänst
Av Sveriges cirka 2 600 hemtjänstenheter har 135 
stycken fått högst betyg enligt Socialstyrelsens 
 brukarundersökning. 89 enheter har fått lägst betyg. 
74 procent av alla hemtjänstenheter med högst 
betyg är verksamma inom en kommun som infört 
lagen om valfrihet. 18

Privata hemtjänstföretag har mer än dubbelt så 
många enheter med högst betyg jämfört med sin 
andel av den totala hemtjänsten. Privata utförares 
enheter med lägst betyg är något färre än deras 
totala andelar av hemtjänsten.

Lägst betygHögst betygDriftsform

23 %

47 %

20 %

80 %

53 %

77 %

Privat hemtjänst 
Kommunal hemtjänst
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Äldreboende
Av Sveriges cirka 2 800 enheter inom äldre-
boende har 90 stycken fått högst betyg enligt 
 Socialstyrelsens brukarundersökning. 111 enheter 
har fått lägst betyg. 19

De privata har nästan lika stor andel äldreboenden 
med högst betyg som sin andel totalt, samtidigt har 
de mindre andel enheter med lägst betyg.

Lägst betygHögst betygDriftsform

21 %  18 % 14 %

86 %82 %79 %

Privat äldreboende 
Kommunalt äldreboende
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K
valiteten

Sammantaget var 
privata äldreboenden 
bättre på 11 av 16 
undersökta kvalitets-
indikatorer. 21 

Kvalitetsmätningar 
av äldreomsorgen
Kommunalt drivna äldreboenden har något  
högre personaltäthet. Men på de privat drivna 
äldre boenden finns fler sjuksköterskor, de har lägre 
personalomsättning och medarbetarna har närmare 
till sin chef. De privat drivna äldreboenden är bättre 
på att förebygga trycksår, fall och undernäring samt 
på genomgångar av de äldres läkemedel. 20



I Stockholms stads uppföljning för 2013 
 konstateras att äldreboenden som drivs på entre-
prenad och i privat regi i högre grad lever upp 
till ställda  kvalitetskrav än de kommunalt drivna 
 äldreboendena. 22 

Vid upphandlingar i äldreomsorgen står de privata 
vårdgivarna sig väl när kvaliteten utvärderas. I två
av tre upphandlingar som genomfördes under 2011 
och första halvåret 2012 bedömdes ett privat företag 
erbjuda bättre kvalitet än det kommunala anbudet. 24 
Antalet anmälningar enligt lex Sarah och lex Maria 
står i proportion till antalet äldre med insatser i 
kommunal respektive enskild regi, och det gäller 
även antalet klagomål från enskilda personer. 25 

24

Sammantaget var 
 privata hemtjänst-
enheter bättre på  
6 av 9 undersökta 
kvalitetsindikatorer. 23 
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Patienterna om  
primärvården
14 av de 20 mest populära vårdcentralerna är privat 
drivna. I 15 av landets 21 landsting/ regioner toppar 
en privat driven vårdcentral. 26

Patienterna ger högre kvalitetsbetyg till vård-
centralerna i privat regi än till de landstingsdrivna 
mottagningarna. Skillnaderna är små, men entydiga.

Helhetsintryck 73 %
70 %   

91 %
89 %

80 %
77 %

86 %
83 %

79 %
76 %

85 %
80 %

80 %
79 %

83 %
80 %

Bemötande

Delaktighet

Förtroende

Information

Rekommendera

Tillgänglighet

Upplevd nytta

Privat drivna vårdcentraler 
Landstingsdrivna vårdcentraler

Patientupplevd kvalitet, 201326



Sjukvård offentligSjukvård privat

74,3 %

69,4 %

26

Även en mätning från Svenskt Kvalitetsindex visar en 
större nöjdhet med privat sjukvård än offentlig.27 

Nöjdhet, 201328



Fler kvalitetsmått 
inom vård- och  
omsorg
I öppna jämförelser av stöd till personer med 
 funktionsnedsättning, har privata utförare av 
 ”bostad med särskild service och daglig verksamhet” 
bättre resultat än kommunala utförare för 21 av  
26 indikatorer. 29

I snitt har en läkare vid en privat driven vårdcentral 
hand om 1 877 patienter. En läkare i landstinget 
har i genomsnitt hand om ytterligare cirka 100 
patienter. I många landsting är skillnaderna betydligt 
större än så. Vårdcentralerna i privat regi har också 
färre läkarvakanser än den landstingsdrivna vården.30 

Etisk plattform  
ska mäta kvalitet
Vårdföretagarna och andra privata samt offentliga 
arbetsgivare har tillsammans med fackförbund 
 kommit överens om att utforma en etisk plattform 
för vård och omsorg. Målet är att öka  transparensen 
hos alla utförare, såväl privata som  offentliga, när det 
gäller kvalitet, ekonomi, ägande och  anställnings- 
    förhållanden. Den ska ge möjlighet att tydligare 
mäta och visa vilken kvalitet olika utförare har.

K
valiteten

27
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Medarbetarna

Myt: 
Medarbetare inom privat 

driven vård och omsorg har 
sämre arbetsförhållanden 
än sina offentliganställda 

kollegor.
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Verklighet: 
Jobbhälsobarometern 2013 visar att  

medarbetare inom privat driven vård och 
omsorg är mer stolta och motiverade. De 
är  dessutom nöjdare med arbetsmiljön, 

 arbetsbelastningen, lönen samt hur  
ledningen kommunicerar och  

utvecklar verksamheten.  



Sysselsättning
Den privat drivna branschen sysselsatte under  
2013 160 000 personer, räknat på både hel- och 
deltidstjänster.
 
Mellan åren 2008 och 2012 ökade antalet års-
anställda med drygt 30 procent. 31 Men när det 
gäller framtiden ser allt fler vårdföretag den politiska 
osäkerheten som främsta expansionshindret. 32

Lön och  
utbildningsnivå

30

Både lön och 
 utbildningsnivå är 
 högre i den privata    
vård- och omsorgs-

branschen.33



29 procent av de anställda i privata omsorgsföretag 
hade eftergymnasial utbildning, mot 26 procent 
i den kommunala omsorgen. Inom hälso- och 
sjukvården var andelen lika stor i de båda sektorerna 
– 70 procent. 34

Vårdföretagarna, SKL, Kommunal och Arbets-
givarföreningen KFO driver tillsammans Vård- och 
omsorgscollege som syftar till att öka kvaliteten på 
vård- och omsorgsprogrammet. Satsningen görs 
i nästan hela landet och bygger på nationell och 
regional samverkan mellan arbetsliv och utbildning.

M
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6 %
Inom hälso- och sjukvård är 
lönenivån sex procent  högre 
i privata företag  jämfört  
med offentlig sektor. 

1,7 %
Inom omsorgsbranschen 
var de privatanställdas  
löner 1,7 procent högre. 



2013/142008/09

3 313 st

2 425 st

Stark efterfrågan
Behovet av personal förväntas öka kraftigt. I dag 
är var femte svensk över 65 år och andelen äldre 
växer. Dessutom lever vi längre och blir därför mer 
vårdkrävande, samtidigt som välfärdskraven ökar. 
Därutöver kommer en stor del av dem som i dag 
arbetar inom vård och omsorg gå i pension inom 
bara några år.

Sveriges kommuner och landsting har  uppskattat att 
cirka 225 000 nya  medarbetare kommer att behövas 
i vården och omsorgen de närmaste tio åren. 35

225 000 nya 
 medarbetare de 
 närmaste tio åren

32
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3 313 st

2 425 st

Till läsåret 2013/14 sökte 2 425  personer till 
 gymnasiets vård- och omsorgsprogram i  första  
hand, vilket kan jämföras med 3 313 sökande för 
fem år sedan. 36 Sedan början av 1980-talet har 
 antalet förstahandsansökningar minskat med  
nästan 90 procent. 37

M
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33

På samma gång 
minskar utbudet av 
utbildad  personal 

Ansökningar till gymnasiets vård- och  
omsorgsprogram, förstahandsval



PrivatLandstingKommun

40 %

59 %

42 %

PrivatLandstingKommun

32 %

48 %

41 %

Du är i stort sett nöjd 
med din arbetsgivare?

34

Medarbetarna  
om arbetsplatsen
Privata vårdgivare får generellt högre betyg  
av sina medarbetare än offentliga arbetsgivare. 38  



PrivatLandstingKommun

40 %

59 %

42 %

PrivatLandstingKommun

32 %

48 %

41 %

Har du som  medarbetare  
goda möjligheter att utvecklas  
på arbetet?

M
ed
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PrivatLandstingKommun

16 %

39 %

19 %

PrivatLandstingKommun

48 %

59 %

48 %

Tycker du som medarbetare  
att lönen står i rimlig proportion  
till insatsen?

36



PrivatLandstingKommun

16 %

39 %

19 %

PrivatLandstingKommun

48 %

59 %

48 %

Har du som medarbetare möjlighet 
att påverka hur arbetsuppgifterna 
ska genomföras?

37
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PrivatanställdaOffentliganställda PrivatanställdaOffentliganställda

PrivatanställdaOffentliganställda

11,4 %

8,3 %

9,7 %

7,6 %

12,3 %

10,6 %

Skillnader i  
sjukfrånvaro
Vård- och omsorganställda tillhör de mest 
 sjukskrivna yrkesgrupperna, något som både arbets-
givare och skattebetalare påverkas av. Men med-
arbetare hos privata vård- och omsorgsföretag är 
sjukskrivna i mindre utsträckning. 

38

Verksamhet för personer  
 med funktions nedsättning   
(inklusive personlig assistans)

Andel sjukskrivna (mellan 15–89 dagar)  
av totalt antal medarbetare39



PrivatanställdaOffentliganställda PrivatanställdaOffentliganställda

PrivatanställdaOffentliganställda

11,4 %

8,3 %

9,7 %

7,6 %

12,3 %

10,6 %

39
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Hälso- och sjukvården 

Äldreomsorg 
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Företagen

Myt: 
Med privata aktörer  

försvinner våra 
 skattepengar till 
 skatteparadis.
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Verklighet: 
Vård- och omsorgsbranschens 

 genomsnittliga rörelsemarginal ligger i 
linje med övriga  näringslivet. Utdelningen är 
mindre än 3 procent av nettoomsättningen. 
Huvuddelen av utdelningen sker i de små 
bolagen och i kooperativt ägda företag. 
Bland de största vårdföretagen är det 

vanligast att man återinvesterar  
hela sin vinst. 40



Drivkrafter bakom 
företagandet    
Många företagare är sedan tidigare utbildade och 
verksamma inom vård och omsorg och brinner för 
vad de gör. Den främsta anledningen till att man 
startat sitt företag är att man vill förbättra kvaliteten 
för patienterna och omsorgstagarna genom att ta 
tillvara och utveckla egna och medarbetarnas idéer 
och förslag till nya arbetssätt. 41

Jämställt bland 
 företagsledarna 
Vård- och omsorgsbranschen har en hög represen-
tation av företagare med utländsk bakgrund och 
54 procent av vård- och omsorgsföretagen leds av 
kvinnor. Det kan jämföras med övriga näringslivet 
där andelen är 28 procent. Kvinnor leder både stora 
och små företag, i stort sett lika många av de största 
företagen leds av en kvinna som av en man.42

42



Vård- och omsorgföretagen är den bransch i 
 näringslivet som har i särklass högst andel kvinnor 
på ledande positioner, både när det gäller företags-
ledningar och styrelser. Även i de stora företagen 
är branschen mer jämställd. I företag med fler än 
200 anställda är 38 procent av styrelseledamöterna 
 kvinnor, jämfört med 23 procent i näringslivet  
i stort. 43
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Kvinnor som företagsledare

54 % Vård- och 
omsorgsföretag

28 % Hela näringslivet



av hela sjukvården 45

av personlig assistans 47

250+100-24950-9920-490-19

10 422

441

Antal årsanställda

107157 59

31 %

av primärvården 4641 %

61 %

21 % av äldreboenden 48

av hemtjänsten 4924 %

Småföretagar-
bransch 
Vård och omsorg är i huvudsak en småföretagar-
bransch. 93 procent av företagen har färre än 
20 anställda. Men det finns även internationellt 
 verksamma storföretag med över 10 000 anställda  
i och utanför Sverige.

44

Antal företag per storleksklass 2012 44
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Andelen privat driven vård och omsorg
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Sex av de största privata aktörerna 
inom hemtjänst och äldreboende 50

Hemtjänst Andel av total Andel av privat

Attendo 3,4 % 20,4 % 
Humana 1,6 % 9,5 % 
Vardaga 0,0 % 0,0 % 
Aleris 1,0 % 6,0 % 
Team Olivia 0,7 % 4,3 % 
Frösunda 0,0 % 0,0 %

Äldreboende Andel av total Andel av privat

Attendo 4,7 % 22,9 % 
Humana 0,5 % 2,5 % 
Vardaga 4,4 % 21,1 % 
Aleris 1,1 % 5,5 % 
Team Olivia 0,0 % 0,0 % 
Frösunda 0,1 % 0,6 %



Konkurrens  
på olika villkor 
Bristande konkurrensneutralitet drabbar vård-
företagare i olika sammanhang. Det kan gälla 
tillståndsgivning, där kraven på privata utförare 
kan vara högt ställda samtidigt som offentliga 
utförare får driva samma verksamhet utan  tillstånd. 
Det kan handla om insatser som inte räknas med 
i  ersättningen till den privata utföraren, men som 
den offentliga konkurrenten får finansierade. 
 Eller  underskott i offentlig verksamhet som täcks 
i  efterhand utan att de privata utförarna får mot-
svarande kompensation. 

Bristen på konkurrensneutralitet är ett stort  
problem enligt tre fjärdedelar av Vårdföretagarnas 
medlemmar. 51
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Ekonomi  
och tillväxt
Hela vård- och omsorgsbranschen omfattar nästan 
11 000 företag och drygt 125 000 årsarbetare.  
Det blir fler än 160 000 personer om man räknar i 
antal medarbetare.

48

Redovisningen gäller för hela vård- och  
omsorgsbranschen år 2012 52

Årsstatistik 2012
Antal årsanställda 124 544

Antal företag 11 186

Nettoomsättning (mdkr) 93,7

Tillväxt 10,5 %

Rörelsemarginal 6,8 %

Årets resultat (mdkr) 3,1

Utdelning (mdkr) 2,6

Återinvesteringar* (mdkr) 2,9
 

* Återinvesteringar avser de företag med positivt resultat efter skatt  

och finansiella poster minus utdelning.



Vinst eller förlust
Ett av sex av Vårdföretagarnas medlemsföretag anger 
att de inte genererar ett  överskott. 53  Majoriteten  
av de största vård- och  omsorgsföretagen gör  
ingen utdelning utan  återinvesterar eventuell vinst  
i företaget. 54 

Överskottet används för att ytterligare utveckla 
 verksamheten, exempelvis att anställa fler, köpa 
in ny utrustning eller för att skapa en buffert 
för  framtiden. Genom vinsten kan också de som 
har  satsat i företaget få ränta på de pengar som 
de lånat ut till verksamheten. Det är vanligt att 
 vårdföretagare i nystartade företag avstår lön under 
uppbyggnaden och låter vinstutdelning i ett senare 
skede kompensera detta.  

Rörelsemarginalen för de tio största vårdföretagen 
ligger sammanlagt på 7 procent. 55 För flera av före-
tagen är marginalen betydligt lägre än så. Utförarna 
har anledning att leverera tillräckligt hög kvalitet 
för att kunna vara kvar och göra vinst. Vinsten 
får därmed en kvalitetssäkrande funktion, utöver 
 funktionen att den möjliggör investeringar. 
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OmsorgVård

25 kr

15 kr

25 kr

6,8 kr 6,8 kr

17 kr

Svenskarna om  
vinster i vården

50

44 % av svenskarna 
 anser att vårdföretag 
måste kunna gå med 
vinst för att kunna 
utveckla och driva 
sin verksamhet. 56 

35 %  
motsätter 
sig detta.
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Hur många kronor på varje hundralapp 
tror du går till ägarnas vinster? 57

Spontan uppskattning  
Uppskattning med stöd av  genom-
snittssiffror för  hela tjänstesektorn 
Verkligt rörelseresultat

Svenska folket tror att vinsten i vården och 
 omsorgen är nästan fyra gånger så stor som  
den är i verkligheten. 
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Vård- och 
omsorgs-
politiken

Myt: 
Det är bara kommuner som 
styrs av Alliansens partier 
som tillämpar Lagen om 

valfrihet (LOV).
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Verklighet: 
Nej. En rad S-ledda  kommuner 
har öppnat för eller  utvecklat 
 valfrihetssystem. Bland annat 

 Västerås, Gävle, Örebro, Haparanda, 
Håbo, Gnesta, Nyköping, Motala, 
Gotland, Ljusdal, Östersund och 

Katrineholm.



 Riksdagspartierna 
om vård och  omsorg
Här följer en sammanställning av partiernas ställnings-
taganden. Kursiv text är deras egna kommentarer.

54

Ja C

FP

KD

MP

M

SD

C: För att hindra att patienten riskerar 
att falla mellan stolarna samt att 
 garantera trygghet och kvalitet, måste 
vård och omsorg i högre grad  utformas 
i sammanhängande vårdkedjor.

MP: Att patienter kan röra sig är 
bra. Däremot hade vi föredragit 
att  landstingen själva fått välja om 
 vård valsreformen är den bästa.

M: All vård ska vara av hög kvalitet,  
det ska gå snabbt att komma i kontakt 
med vården och den ska behandla  
alla lika.

Nej S

V

S: Det är bra att människor får välja  
och vi har inget emot att landstingen 
har vårdvalssystem i primärvården,  
men varje landsting ska själva besluta 
om detta.

V: Patientperspektivet ska gå före 
 företagarperspektivet. Var  välfärden 
bäst behövs ska beslutas  demokratiskt, 
utifrån var behoven är som störst,  
inte utifrån företagen lönsamhets
bedömningar.

Ska det fria vårdvalet i primärvården  
garanteras i hela landet?
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Ja C

FP

KD

M

SD

C: Möjligheten att ha inflytande över 
sitt eget liv måste gälla såväl unga 
som gamla, oavsett var i landet 
man bor. 

M: Det viktiga är inte att en viss typ 
av modell införs i alla  kommuner 
utan att varje kommun värnar sina 
invånares möjlighet att påverka  
och välja. Äldre som behöver hem
tjänst ska ha laglig rätt att välja vem 
som ska anordna den.

Det avgör  
partiets  
 företrädare  
i resp.  
 kommun

MP

S

Nej V
V: Alternativa utförare utan 
 vinst syfte som kan leverera detta till 
hög kvalitet kan anlitas. Utgångs
punkten ska vara att  äldre ska kunna 
påverka vad som ska göras.

Ska det vara fritt att välja utförare  
av hemtjänst i alla kommuner?
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Ja C

FP

KD

MP

M

SD

C: Vi själva ska i största möjliga mån få 
fatta våra beslut, särskilt sådana som 
rör vård och omsorg där vi själva  
är de som bäst vet hur vi vill ha det.

KD: För närvarande utvärderas 
 effekterna av LOV och för och nack
delar med att införa en obligatorisk 
lagstiftning om valfrihetssystem.

MP: Om den används på rätt sätt,  
med andra kriterier, kan den öka såväl 
valfrihet och mångfald. Mindre aktörer 
måste få ökade möjligheter.  Kommuner 
och landsting ska dock själva välja om 
de vill ingå i valfrihetssystem eller ej.

M: Vi vet av olika undersökningar att 
en stor majoritet av väljarna vill kunna 
välja vårdcentral eller hemtjänst. Det är 
viktigt att man kan känna sig trygg med 
både kvaliteten och  tillgängligheten 
inom välfärden.   

Nej S

V

S: Vi vill göra förändringar i LOV  
lag stiftningen, främst gäller det regeln 
om fri etablering, som vi vill ta bort.

V: Vi vill att utgångspunkten ska vara 
omsorgstagarnas och patienternas 
behov. Verksamhet ska etableras enligt 
vad som bäst tillgodoser dessa. Hälso 
och sjukvårdslagen liksom socialtjänst
lagen ska gälla, inte LOV. LOV utgår från 
företagens frihet att etablera sig utifrån 
bästa  marknadsläge.

Ska LOV, lagen om valfrihetssystem,  
finnas kvar?
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Ja C

FP

KD

MP

M

C: Välfärdssektorns utmaning är mer 
innovation och entreprenörskap. 
Privata företag bidrar till nya idéer och 
inriktningar, samt utvecklar vård och 
omsorgen. Etableringsfriheten ger vård
personal och entreprenörer möjlighet 
att starta egen verksamhet.

MP: Kraven för att få delta bör skärpas: 
verksamhetens syfte ska inte vara 
vinstutdelning och vinst ska stanna i 
verksamheten. Det kan också finnas 
skäl att vilja begränsa etableringen och 
det bör få avgöras av respektive  
kommun/landsting/region.  

M: Om ett landsting eller en  kommun 
valt att använda sig av en LOVupp
handling är det också rimligt att den 
som uppfyller kraven på verksamheten 
ska få etablera sig i det området.   

Inte tagit 
ställning SD

Nej S

V

S: Nej till etableringsfrihet men de  
kommuner och landsting som vill god
känna alla aktörer kan göra  det eftersom 
vi tycker att det ska beslutas lokalt.

V: Patientperspektivet ska gå före 
företagarperspektivet. Var välfärden bäst 
 behövs ska beslutas  demokratiskt,  utifrån 
var behoven är som störst, inte utifrån 
företagen lönsamhets bedömningar.

Ska det råda fortsatt etableringsfrihet  
för  företag där LOV-upphandling  
förekommer (i primärvård och i många  
kommuners  hemtjänst, till exempel)?
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Ja MP

S

V

MP: Att skriva in i bolagsordningen eller 
stadga att bolagets syfte är  annat än 
att dela ut vinst till ägarna är ett viktigt 
steg för att öka kvalitet och mångfald. 
I internationellt perspektiv inte ett 
ovanligt krav.

S: Kommuner och landsting ska kunna 
göra riktade upphandlingar mot non
profitsektorn om de så vill.

V: Skattepengar ska gå till vård. 
 Speciellt anmärkningsvärt är storföretag 
som bedriver aggressiv skatteplanering. 
Nonprofitföretagens ställning bör 
stärkas.

Nej C

FP

KD

M

SD

C: Vårdföretag måste kunna gå med 
vinst för att utveckla och driva sin 
verksamhet. Poängen med vinst är att 
den triggar nytänkande, kreativitet och 
uppmuntrar fokus på  produktivitet.

FP: Det är kvaliteten i verksamheten 
som ska styra, inte ägarformen.

KD: Det är kvaliteten som är  av görande. 
Kommuner och landsting måste bli 
bättre på kvalitets upphandling.

M: Det centrala måste vara att de väl
färdsverksamheter som finns håller hög 
kvalitet, god tillgänglighet och är lika 
bra, oavsett om man väljer privata eller 
offentliga utförare.  

SD: Så länge hög vårdkvalitet kan 
garanteras.

Ska kommuner och landsting kunna 
utesluta vårdföretag som drivs med 
vinstsyfte från upphandlingar?
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C
C: Fler företag är en förutsättning för valfrihet. För att 
denna utvecklingskraft ska komma igång på allvar finns 
det anledning att sätta upp ett kvantitativt mål.

FP
FP: Andelen är i grunden oväsentlig, så länge den 
är tillräckligt stor för att det ska finnas valfrihet och 
mångfald. Just nu behövs fler aktörer, särskilt i de delar 
av landet där det i dag inte finns några  alternativ att 
välja mellan.

KD
KD: Kvaliteten på vården och omsorgen är  överordnad 
ägarskapet. Men en mix av utförare är bra, utveckling 
och kvalitet stimuleras – till nytta för patienten/kunden.

MP
MP: Andelen är oväsentlig.

M
M: Hög kvalitet och god tillgänglighet är det  viktigaste. 
Andelen är oväsentlig.

S
S: Vi har inga fastlagda normer för hur stor andel det 
ska vara eftersom vi anser att detta ska  beslutas lokalt. 
Det är nödvändigt att kommuner och landsting låter 
sina invånare kunna välja egen regi och inte bara  
andra utförare.

SD
SD: Som nu.

V
V: Ickevinstsyftande idéburna alternativ får gärna bli 
större när de kan bidra till en bättre välfärd. Vinstdriven 
välfärd vill vi inte ska kunna tilldelas skattemedel.

Hur stor andel av vården och omsorgen 
är det lämpligt att alternativa utförare 
står för? 
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Ja C

FP

KD

M

S

SD

C: Huvuddelen av utdelningen sker 
i de små bolagen. De stora  bolagen 
återinvesterar vanligtvis hela vinsten för 
att stärka företaget – ny  utrustning, nya 
lokaler, förbättra för personalen, men 
också för att utveckla verksamhetens 
innehåll.

FP: Vinst ska vara tillåtet, för om 
det bara är tillåtet att gå med förlust 
kommer inga företag att vilja finnas 
i vård och omsorg. Regelverken ska 
säkerställa att ägarna tar ett långsiktigt 
ägaransvar, samt är seriösa och stabila. 
Idéburna organisationer och sociala 
företag utan vinstsyfte är viktiga aktörer 
i välfärden och ska få goda möjligheter.

KD: Vinster ska beskattas i Sverige.

M: Förbud mot vinst  löser inte några av 
välfärdens  utmaningar. Det  centrala är 
att de  välfärdsverksamheter som finns 
håller hög kvalitet, god tillgänglighet 
och är lika bra, oavsett om man väljer 
privata eller offentliga utförare.  

S: Höjda kvalitetskrav (till exempel 
 bemanningsregler) och krav på  
till exempel återinvesteringar ska göra 
det  omöjligt att ta ut övervinster på 
 bekostnad av kvaliteten.

SD: Vi ser helst att största delen ska 
återinvesteras i verksamheten.

Ska det vara tillåtet för företag som 
är verksamma inom skattefinansierad 
vård- och  omsorgsverksamhet att dela 
ut av sin vinst?
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Nej MP

V

MP: Eventuell vinst bör återinvesteras i 
verksamheten.

V: Utgångspunkten är att vinsten ska 
återinvesteras i bättre verksamhet och 
högre kvalitet. Vinst för åter investering 
i verksamheten ska vara tillåtet. Aktie
bolag inom  skattefinansierad vård och 
omsorg behöver vara eller omvandlas 
till bolag med begränsad vinstutdelning 
(så kallade SVBbolag) där utdelning 
utöver återinvestering bara är tillåtet 
upp till 1 procent över statslåneräntan.
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Svenskarna  
om politiken
Fler än sju av tio personer anser att vården riskerar 
att bli ojämlik om kommuner och landsting själva 
får besluta om vinstförbud.58 

Företagen  
om politiken
Andelen företag som anger politiska beslut eller 
 politisk osäkerhet rörande verksamhetens möjlighet 
att expandera har ökat kraftigt jämfört med under-
sökningar tidigare år. Förr har tre av tio vård företag 
angett detta som det främsta expansions hindret, nu 
är det närmare fem av tio. 59

62
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Om ett stopp för vinstutdelning  eller krav  
på omvandling till SVB-bolag införs – vad  
får det för följder för ert företag? 60

SVB = aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning  
motsvarande statslåneräntan + en procentenhet.

Inga negativa följder, vi bedömer  att 
vi i stort kan fortsätta som hittills 
Vissa negativa följder, vi förbereder  oss 
för vissa begränsningar  
Stora negativa följder, det blir svårt 
 att driva företaget vidare och en 
  avveckling eller försäljning är trolig 
Vet inte

17 %

24 %

49 %

10 %
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Vårdföretagarna



V
ård

fö
retag

arna

65

Vad är  
Vårdföretagarna?
Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och 

branschorganisation i Sverige för företag 
som bedriver vård och omsorg i privat regi, 

oavsett driftsform. Föreningen har cirka  
2 000 medlemsföretag med fler än  

90 000 årsanställda.
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Vilka är våra  
medlemmar?
Vi samlar företag från nio  branscher: 
 ambulans,  dentallaboratorier, 
företags hälsovård, individ och  familj, 
 läkarmottagning, personlig assistans, 
 tandvård, vård- och  behandlings - 
verksamhet samt äldreomsorg.

Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och 
mångfald inom vård och omsorg och tydliggör   
den privat drivna branschens betydelse för välfärden.

Inom Vårdföretagarna finns fyra bransch-
organisationer vars uppdrag är att driva bransch-
specifika frågor; Äldreomsorg, Sjukvård, Personlig 
assistans samt Individ- och familjeomsorg och 
verksamheter inom LSS.
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Vad vill  
vi uppnå?
Full valfrihet i hela landet 
Privat driven vård och omsorg ska vara ett till-
gängligt alternativ för alla i hela landet. Det borde 
medföra att minst 50 procent av all vård och omsorg 
levereras av privata utförare.

Oberoende  kvalitetsmätning 
Staten bör ta ansvar för att kvaliteten mäts  enhetligt 
i all vård och omsorg. Kvalitetsmätningarna bör 
 presenteras för branschen, allmänheten, omsorgs-
tagare och patienter på ett sätt som gör att 
 människors val och politikernas beslut kan grundas 
på relevanta fakta.

Lika villkor
Vård- och omsorgsföretag ska kunna etablera sig på 
samma villkor som offentliga enheter, det vill säga 
konkurrensneutralitet. I valfrihetssystemen ska de ha 
likvärdig ekonomisk ersättning som offentliga vård-
givare och bedömas på samma sätt som offentliga 
vårdgivare i kvalitetsredovisningar och tillsyn.

Långsiktiga villkor  
Företagen, och de som planerar att starta företag 
inom vård och omsorg, måste veta vilka förut-
sättningar som gäller på lång sikt. Villkoren får 
inte diskriminera vår bransch jämfört med övriga 
näringslivet.
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