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Fakta om undersökningen 

 

 
• Undersökningen genomfördes med webbenkäter 4-11 juni 2012 

av Hero Kommunikation. 

 
• Undersökningen gjordes i Vårdföretagarna medlemspanel – 

Vårdföretagarpanelen.  

 

• 490 företagsledare besvarade enkäten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakgrund: Inom vilken bransch är företaget verksamt? 
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15% 
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6% 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sjukvård (även sjukgymnastik och
psykiatri).

Äldreomsorg, hemtjänst.

Personlig assistans.

Tandvård, dentallaboratorium.

Företagshälsovård.

LLS/personer med
funktionsnedsättning.

Ambulans.

Annat:

Annat: Forskning. Många har  i ”annat” 

även angivit branscher som ryms inom de 

förvalda alternativen. 

 

Mycket liknade fördelning av branscherna jämfört med 2011. 



Bakgrund: Hur länge har företaget varit verksamt? 
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16% 
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Mindre än 5 år.

5-9 år.

10 år eller mer.

Mycket liknade fördelning av hur länge företaget varit verksamt jämfört med 2011. 



Bakgrund: Hur många anställda har företaget? 

1% 

47% 
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Inga anställda.

1-10 anställda.

11-50 anställda.

51-100 anställda.

101-300 anställda.

Fler än 300 anställda.

Mycket liknade fördelning av antalet anställda jämfört med 2011. 



Genererar ditt företag ett överskott?  

83% 

17% 
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Ja.

Nej.

78%, 2011 

22%, 2011 

Äldreomsorg/hemtjänst är mindre 

lönsamma än genomsnittet.  



De företag som inte genererar överskott (17%) 

Vad är den främsta anledningen till att verksamheten 

inte genererar överskott?  

28% 

9% 

8% 

21% 
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0% 

28% 
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För låg ersättning, till exempel att ersättningen från kommunen/landstinget inte
räknats upp, eller att vissa arbetsuppgifter ska vara ersättningsfria.

Brister i konkurrens med offentlig verksamhet, till exempel gynnande av
kommun och landsting när passiva kunder/patienter listas.

Höga investeringskostnader som måste återbetalas.

Höga kostnader, till exempel ökade hyror, personalkostnader och annan
service.

Får inte generera överskott på grund av företagsform eller avtalsvillkor.

Krav på återbetalning av utbetald ersättning.

Vill ha en rimlig arbetsbelastning och väljer att jobba mindre.

Annat:

Vet inte.

Annat: Många anger att de är 

nystartade (37% av företagen som 

inte generar ett överskott är yngre 

än fem år). Många har även angett 

anledningar som ryms inom  

alternativet brister i konkurrens 

samt alternativet höga kostnader.  



De företag som inte genererar överskott (17%) 

Vad skulle du göra om företaget var mer lönsamt och 

genererade ett överskott? Flera alternativ möjliga. 

65% 

45% 

35% 

13% 
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1% 
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Stärka företaget: Investera i ny utrustning, lokaler etc.
och/eller förbättra för personalen - kompetensutveckling,

friskvård etc.

Utveckla verksamhetens innehåll: Effektivisera rutinerna,
utveckla nya metoder för vården eller omsorgen.

Expandera: Nyanställa och/eller öppna en ny verksamhet.

Dela ut hela överskottet.

Dela ut delar av överskottet.

Annat:

Vet inte, ingen åsikt.

67%, 2011 

62%, 2011 

46%, 2011 

17%, 2011 

8%, 2011 Annat: Höja personalens löner, höja min lön 

– har inte gjort det på 15 år. 



De företag som genererar överskott (83%) 

Vad vill du göra med överskottet? Flera alternativ möjliga. 

85% 
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Stärka företaget: Investera i ny utrustning,
lokaler etc. och/eller förbättra för personalen -

kompetensutveckling, friskvård etc.

Utveckla verksamhetens innehåll: Effektivisera
rutinerna, utveckla nya metoder för vården eller

omsorgen.

Expandera: Nyanställa och/eller öppna en ny
verksamhet.

Dela ut hela överskottet.

Dela ut delar av överskottet.

Annat:

Vet inte, ingen åsikt.

Annat: Många anger att de skulle höja  

lönen för anställda och betala av 

skulder.  

74%, 2011 

49%, 2011 

31%, 2011 

29%, 2011 

Inte så stor skillnad mellan de olika branscherna eller mellan åldersgrupperna på företagen. 
. 

Dela ut hela överskott vanligast bland företag som är yngre än fem år. 



Hur ser du på företagets utveckling under de närmaste 

åren? Vilket av följande alternativ är viktigast för ditt 

företag?  
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Att effektivisera verksamheten
eller utveckla innovationer.

Att erbjuda något som ingen
annan gör.

Att expandera/anställa.

Att förbättra vårdens eller
omsorgens kvalitet.

Att företaget går runt/generar ett
överskott.

Att ha nöjda patienter och
brukare.

Mycket liknade fördelning jämfört med 2011. Ingen markant skillnad mellan branscherna 

eller mellan åldersgrupperna på företagen. 



Sammanfattning 
 
• Drygt åtta av tio vårdföretag genererar ett överskott. Det är något mer än vid förra årets 

mätning.  

 

• Äldreomsorgsföretagen har sämre lönsamhet än genomsnittet. 

 

• Främsta anledningen till att företagen går med underskott är att ersättningar från kommuner 

och landsting inte räknats upp eller att vissa arbetsinsatser inte ersätts alls. 

 

• Oavsett om verksamheten generar ett överskott eller inte vill vårdföretagen främst använda 

ett överskott till att stärka företaget. Det vill säga investera i ny utrustning, lokaler och/eller 

förbättra för personalen.   
 

• Därefter skulle man helst satsa på att utveckla verksamhetens innehåll som att effektivisera 

rutinerna, utveckla nya metoder för vården eller omsorgen. Sedan kommer expansion av 

verksamheten, före att dela ut delar av överskottet (fyra av tio vårdföretagare vill göra 

detta).  

 

• Bara en procent av de lönsamma företagen vill dela ut hela överskottet. 

  


