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Introduktion till vårdrapporten 

Introduktion 
• För sjunde året har vi nöjet att presentera Grant Thorntons studie av utvecklingen inom den 

privata vård- och omsorgsbranschen i Sverige. Vård- och omsorgsbranschen tillhör en av Grant 
Thorntons fem prioriterade branschsatsningar. 

• Vår studie baseras på finansiell årsredovisningsinformation, publicerade studier/utredningar inom 
området och vår egen branscherfarenhet från att arbeta med förvärvs- och strategirådgivning 
inom privat vård och omsorg. Vi har även genomfört samtal med personer som verkar, forskar, 
analyserar och fattar beslut inom den privata vård- och omsorgsmarknaden. 

• Studiens främsta syfte är att regelbundet mäta och redovisa de svenska privata bolagens 
utveckling inom vård- och omsorgmarknaden, främst ur ett finansiellt perspektiv, men även att 
belysa de huvudutmaningar som Svensk vård och omsorg står inför och att genomföra 
fördjupningar inom olika områden som är aktuella och viktiga för att klara framtidens vård och 
omsorg med bibehållen eller högre kvalitet.   

• Riskerna knutna till ett införande av ett vinstförbud för privata aktörer i vårdsektorn oroar de 
privata aktörerna. Liksom tidigare år är det dock vår bedömning att den troliga utvecklingen 
snarare istället för ett vinstförbud fortsätter att utvecklas mot ökad uppföljning av kvalitet, ökad 
detaljstyrning av privata aktörer och ökade rapporteringskrav för att nå ökad transparens av hur 
vinsterna genereras i den privata sektorn.  

• Slutligen, ett stort tack till alla som bidragit till årets studie.  

Inledning och förord 

Mats Fagerlund 
Branschansvarig Vård och omsorg 

Partner, Head of Advisory 
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Sammanfattning och slutsatser 

Sammanfattning 
• Den privata vård- och omsorgsbranschen visar en fortsatt stark tillväxt under 2015 med en total 

tillväxt om ca 8%. Trots en tidvis infekterad debatt kring privata alternativ inom vård och omsorg 
på riksplanet fortsätter både kommuner och landsting att i större utsträckning använda privata 
företag som utförare.  

• Årets studie visar även att samtliga analyserade delsektorer i den privata vård- och 
omsorgsbranschen växer. Störst ökning finns inom omsorg och socialtjänst samt specialistvård. I 
övriga branscher minskar tillväxttakten och lägst tillväxt finns inom tandvård och vissa mindre 
delmarknader inom specialistvården. Den ökade migrationen ökar brett trycket på välfärdssektorn 
och behovet av vård och omsorg. I årets studie ser vi effekterna av detta främst inom omsorg och 
socialtjänst.  

• Marknaden som helhet visar upp en fortsatt förstärkning av lönsamheten under 2015 från 7,8% 
till 8,6%. Samtliga underbranscher med undantag för personlig assistans förstärker lönsamheten. 
Skillnaden mellan större och mindre aktörer är dock stor med betydligt lägre lönsamhetsmarginal 
för de större företagen. 

• Koncentrationen av större bolag inom vård- och omsorgsmarknaden fortsätter minska ytterligare 
något under 2015. Främst drivet av fortsatt lägre förvärvstakt på den svenska marknaden bland de 
större aktörerna. Betydande investeringar har skett på övriga nordiska marknader, framförallt i 
Finland och Norge. 

• Kostnadsutvecklingen för svensk sjuk- och hälsovård fortsätter i snabbare takt än BNP-
utvecklingen och vi ser ett ökande gap i år i bedömningarna mellan den demografiska 
utvecklingen och skattebasen. Utmaningen späs på ytterligare av svårigheten att behålla och 
attrahera personal i vårdsektorn. På sikt måste det ske prioriteringar och effektiviseringar om vi 
ska kunna upprätthålla god kvalitet inom välfärden i Sverige. Ett ökat uppdrag för primärvården 
är en av nycklarna till att lyckas med detta. Vidare måste det övergripande patientfokuset 
förstärkas för att komma tillrätta med brister i vårdkedjan och mer samordnade processer.  

• I årets studie lyfter vi särskilt fram behovet av en ökad digitalisering i vården kopplat till en den 
ohållbara kostnadsutvecklingen inom svensk hälso- och sjukvård. Digitaliseringen kan ge 
möjligheter till stora besparingar och även bidra till en förbättrad kvalitet. Hur Sverige tar sig an 
digitaliseringen kommer att vara helt avgörande för att upprätthålla en god hälso- och sjukvård i 
Sverige. En av huvudutmaningarna är att modernisera dagens ersättningssystem som bygger på 
fysiska besök och som inte stimulerar till innovation och ny digital teknik.  

Inledning och förord 

 

• Vi ser idag också en negativ utveckling inom psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukskrivningar 
som sätter ytterligare tryck på välfärden. Trenden är ökande och oroande. Prioriteringar mot 
förebyggande åtgärder måste samordnas och involvera aktörer även utanför vårdsektorn. 

• Debatten kring vinster i välfärden och förslaget från Välfärdsutredningen om begränsningar av  
vinster i privata välfärdssektorn har orsakat en ökad osäkerhet i branschen under året. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte kan påvisas att vårdföretag har en högre 
lönsamhet än jämförbara tjänsteföretag. Skillnaden återfinns snarare i en lägre kapitalbindning. En 
stor del av övervinsterna som Välfärdsutredningen beräknat återfinns också i mindre bolag där 
redovisningen styrs av gällande skatteregler för fåmansbolag.  

• Våra analyser pekar även på att avkastningen på operativt kapital i större vårdföretag, där 
marknadsvärden i större utsträckning finns redovisade i balansräkningen, blir väsentligt lägre och 
mer i linje med normala avkastningsnivåer. Givet att politikerna vill begränsa vinster på operativt 
kapital förefaller det rakare att styra ersättningsvillkoren mot längre betalningstider istället för att 
införa en problematisk och svårreglerad vinstbegränsning med synnerligen svåröverblickbara 
konsekvenser för vård- och omsorgssektorn.  
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Huvudutmaningar för vård- och omsorgssektorn i Sverige 
Huvudutmaningar, fördjupning och politiska risker 

Ökad finansiell 
belastning på 

välfärden 

• Det demografiska trycket från framförallt en åldrande befolkning på hälso- och sjukvård och äldreomsorg har tidigare förväntas komma efter 2020. Nya bedömningar (bl.a. SKL:s 
Ekonomirapporten okt-16) innebär att trycket på välfärdssektorerna kommer ännu tidigare pga ökad migration och ökad barnafödande. IVO påpekar bland annat att kommunerna 
inte har lyckats upprätthålla sitt uppdrag om en trygg och säker miljö för ensamkommande barn. På sikt måste det ske prioriteringar och effektiviseringar om vi ska kunna 
upprätthålla god kvalitet inom välfärden. 

• Genom att öka primärvårdens uppdrag skulle belastningen på de offentliga medlen kunna minska till följd av effektivitetsvinster, kostnadssänkning genom att erbjuda patienter rätt 
vårdnivå i ett tidigt skede (se bl.a. SOU 2016:2 "Effektiv vård"). Kostnadsökningarna inom sjukhusbunden vård är alltför hög om ca 6-7% per år. Samtidigt skulle inläggningar och 
antal besök på resurskrävande akutsjukhus minskas. Dagens primärvård har idag ett för begränsat uppdrag och har svårt att klara av uppdraget som första linjens vård. 

• Den ökande urbaniseringen har redan satt press på enskilda landsting och kommuner. Utvecklingen fortsätter och vi ser ett ökande gap mellan den demografiska utvecklingen och 
skattebasen. Utmaningen späs på av svårigheten att behålla och attrahera personal i vårdsektorn. 

• Vi ser idag också en negativ utveckling inom psykisk ohälsa och sjukskrivningar. som sätter ytterligare tryck på välfärden. Trenden är ökande och oroande. Prioriteringar mot 
förebyggande åtgärder måste samordnas och involvera aktörer utanför vårdsektorn. 

Effektivitets-
utmaningar 

• Svensk hälso- och sjukvård uppvisar stora effektivitetsproblem på både regional nivå och i jämförelse med övriga Norden. Svenska akutsjukhus uppvisar i genomsnitt 40% lägre 
effektivitet jämfört med finska akutsjukhus samtidigt som regional effektivitet varierar kraftigt i landet. Förtroendet för sjukhusvården fluktuerar även mellan regioner.  

• Enligt en studie från McKinsey & Company har de svenska sjukvårdkostnader ökad med i snitt med 4,2% per år sedan år 2000, en kostnadsökning överstigande BNP-tillväxten. 
Kostnadsökningen utgörs till 1,1 procentenhet av ökade kostnader hänförligt befolkningsökningen men 3.1 precentenheter drivs av stegrade enhetskostnader. Rapporten 
uppskattar att digitalisering kan medföra kostnadsbesparingar om 25% per år motsvarande 180 miljarder kronor år 2025. 

• I en rapport skriven av Anders Morin för Svenskt Näringsliv påvisas att en produktivitetökning om 0,5 % per år i välfärdstjänsterna och övrig offentlig tjänsteproduktion skulle 
kunna medföra kraftfulla framtida besparingar. Kostnadsbesparingarna skulle kompensera ett eventuellt ökat skattetryck och samtidigt klara av den ökade demografiska 
utmaningen.  

• Vinster i välfärden är en viktig fråga för Sveriges framtida sjuk- och hälsovård. Vinstfrågan är i dagsläget en mer ideologisk än praktisk fråga där debatten stundtals bortser från vad 
som är praktiskt genomförbart samt mest fördelaktigt för samhälle och patienter/brukare. 

• Stor politisk laddning försvårar stundtals arbetet för att hitta en rationell och effektiv lösning på potentiella övervinster och privata aktörers arbete. Därtill är det viktigt att hitta 
rationella och verklighetsbaserade argument att bemöta de ideologiska frågeställningar som uppstår i debatten. Förenklade angreppsvinklar för att definiera och mäta övervinster 
skapar motsättningar för innovations- och värdeskapande investeringar. Därtill leder vinstfrågan till ökade krav på uppföljning och reglering inom hälso- och sjukvården vilken rätt 
utformad kan komma att öka kvalitet men felutformad reglering få motsatt effekt. 

• Enligt SOM-institutet har de som motsäger sig vinster i skattefinansierad vård och omsorg minskat från 70% år 2013 till 57% i 2015. Enligt Entreprenörskaparforum överskattar 
svenskar välfärdsföretagens rörelsemarginaler och därmed deras möjligheter till vinstutdelning. Ju mer en individ överskattar ett välfärdsföretags rörelsemarginal desto mer positiv 
tenderar denne att vara för förslaget att begränsa möjligheten till vinstuttag. Dessutom minskar människors positiva inställning till begränsade möjligheter till vinstuttag när de  
informeras om företagens faktiska genomsnittliga rörelsemarginaler. 

Vinster i välfärden 
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Huvudutmaningar för vård- och omsorgssektorn i Sverige 
Huvudutmaningar, fördjupning och politiska risker 

Brister i vårdkedjan 

• Ett övergripande patientfokus saknas ofta i vård- och omsorgskedjan vilket motverkar möjligheten för samordnade processer. Mottagningar och sjukhusenheter försöker uppnå 
egna mål och ansvarar för sina egna resurser vilket leder till brister i processerna. Då patienter har olika sjukdomstillstånd och vårdbehov behöver arbetssätten och organisationen 
präglas av anpassbarhet och samarbete för att försäkra god patientsäkerhet. 

• Det finns idag stora brister i samordningen av svensk vård och omsorg. Enligt Myndigheten för Vårdanalys visar både nationella och internationella studier att endast omkring 45-
50% av svenska patienter upplever trygghet i samordningen av deras kontakter i vården. Patienter med ett relativt komplext samordningsbehov uppgår till ca. 1 miljon samtidigt 
som omfattande stöd i samordningsmomentet krävs. Då olika patientgrupper har olika behov av samordnad vård och omsorg behövs det etableras ett generellt ramverk för att 
bedöma behovet av samordning. Idag saknas ett sådant ramverk. Dessutom saknas en sammanhållen idé och strategi om vårdens utmaningar och styrningen av vården (SOU 
2016:2 "Effektiv vård"). 

• Antalet patienter med komplexa behov ökar och det framtida behovet av samordning kommer att vara en utmaning för utförarna. Utmaningen är naturligtvis även möjligheter för 
de aktörer som kan förenkla, samordna och effektivisera vårdkedjan. I många sektorer har privata aktörer tagit över de mer komplexa situationerna vilket bl.a. gäller inom individ- 
och familjeomsorgen.  

• Dagens ersättningssystem ger bristfällig ersättning för innovation och ny teknik då ersättningen ofta bygger på fysiska besök på kliniker. I vissa delar av landet är dessutom 
ersättningssystemen allt för detaljstyrda med negativ påverkan på professionerna och skapar en ökad administrativ börda. I ett delbetänkande till Entreprenörskapsutredningen 
fastslås att statens anslagstilldelning i högre utsträckning bör vara prestationsbaserad. På regional och landstingsnivå ska ersättningar ta hänsyn till resultat och omfatta hela 
vårdkedjan. 

• Kostnadsutvecklingen inom Personlig Assistans (PA) har föranlett regeringen att utfärda tuffa direktiv för att stävja utvecklingen. Tyvärr har både brukare och seriösa utförare 
drabbats av regeringens nya inriktning. Ersättningen för PA förändrades hösten 2016 genom införandet av efterskottsbetalningar. En månads likviditet uteblev. 
Finansieringsproblemen i kombination med att schablonbeloppet om 288 kr endast kommer att räknas upp med 1.4% årligen fram till år 2018 sätter hård press på en redan 
marginalsvag bransch. Samtidigt noterar SKL att Sveriges kommuner går med 10-12%  i underskott i den egna PA verksamheten med ett totalt underskott om 1.2 miljarder 
kronor. 

• Ersättningssystemens struktur och därmed styrfunktion utgör en huvudutmaning för branschen och kan med rätt utformning på ett bättre sätt styra mot ökad innovation, starkare 
vårdkedjor och rimliga villkor för privata aktörer i sektorn. Under 2016 har vi bl.a. sett en väsentlig nedjustering av ersättningsnivåerna inom SLL. 

Ersättnings-
systemen behöver 

moderniseras 

• Attraktionskraften att arbeta inom vård och omsorg måste stärkas och enligt SKL behövs 225,000 medarbetare anställas fram till år 2023 och fram till år 2040 kommer 
personalbehovet öka med 40% givet dagens personaltäthet inom välfärdssektorn (Konjunkturinstitutet). 

• Statens offentliga utredningar (SOU 2016:2 "Effektiv vård") lyfter fram vikten av att bemanna rätt genom att låta de mest lämpade utföra rätt uppgift samtidigt som ett minskat 
antal undersköterskor inom vården har gett sjuksköterskor förenklade omvårdnadsmoment. Utredningen fastställer även att det finns strukturella problem i vårdens kompetensmix 
med brist på allmänläkare och bristande läkarförsörjning inom primärvården då ett övergripande strategiskt tänkande saknas. 

• Enligt IVO leder även bristande bemanning till minskad patientsäkerheten genom ett ökat antal stafettläkare samt minskad kontinuitet och samordning för patienter. Landsting får 
från IVO åtgärdkrav gällande ansvar att stärka bemanningen av fasta läkare samt förbättra förutsättningarna för hyrläkare att arbeta mer patientsäkert samt öka kostnadseffektivitet, 
kvalitet och verka kompetenshöjande för personal inom vården. IVO beskriver att både hälso- och sjukvården samt socialtjänsten har svårigheter i att rekrytera personal med rätt 
kompetens. Inspektionen har även arbetat aktivt med frågan om nattbemanning på boenden för personer med demenssjukdom. 

• Vi ser indikationer på att aktörer i vissa fall möter utmaningen med ökade svårigheter att hitta personal med sänkta krav på utbildning och kunskap. Detta är fel väg att gå och 
frågan måste högst upp på agendan politiskt och i landsting och kommuner i syfte att öka attraktionskraften i vård- och omsorgsyrken.  

Akut bemannings-
behov 
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Huvudutmaningar för vård- och omsorgssektorn i Sverige 
Huvudutmaningar, fördjupning och politiska risker 

Valfriheten är viktig 
för medborgarna 

• I dagsläget har 176 av 290 kommuner infört eller fattat beslut om LOV sedan lagen trädde i kraft år 2009. Vårdvalet inom primärvård har ökat tillgängligheten sett till antal 
vårdcentraler vilka har ökat med 20% sedan införandet av vårdval. 

• Dock ser vi idag en något avmattad trend för antal kommuner som har beslutat att införa LOV. Sex kommuner har beslutat om att avskaffa LOV. Dessutom uppvisar år 2015 att 
de privata utförarnas andel inom hemtjänsten minskade för första gången sedan 2008. Omkring 55% av kommunerna har valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänsten men i 16 
kommuner saknas godkända privata utförare. 

• Upplevd kundnöjdhet är hög och Socialstyrelsen påvisar att privatdrivna äldreboenden uppvisar högre resultat sett till kvalitet på samtliga påverkbara kvalitetsparametrar jämfört 
med kommunala aktörer. Privatdrivna vårdcentraler redovisar även högre tillgänglighet och kontinuitet inom primärvården. 

• Privatisering inom primärvård ökar och under 2015 drevs 42% av samtliga vårdcentraler i privat regi. Samtidigt som besöken hos privata vårdcentraler ökar i primärvården varierar 
den geografiska fördelningen av privata aktörer kraftigt i landet. Besök inom specialiserad öppenvård fortsätter att öka under 2015. 

• Utmaningar finns på flera områden varav de regionala skillnaderna och möjligheten till samordning i hela vårdkedjan är områden som lyfts fram som nackdelar med valfrihet för 
patienter. 

• Enligt en undersökning utförd av SOM-institutet är svenskar fortsatt positivit inställda till valfrihetssystemet inom svensk hälso- och sjukvård då mätningarna visar att omkring tre 
fjärdedelar är för LOV. 
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Antal anställda i bolag
Avkastning 

operativt kapital
0 anställda 49%
1-4 anställda 44%
5-9 anställda 49%
10-19 anställda 50%
20-49 anställda 62%
50-99 anställda 85%
100-199 anställda 80%
200-anställda 80%

Antal anställda i bolag
Öv erv inst totalt 

(TSEK) %
Ej öv erv inst totalt 

(TSEK) % Netto
0 anställda 932 295 5% 257 025 5% 675 270
1-4 anställda 6 407 819 32% 1 488 192 28% 4 919 627
5-9 anställda 1 609 624 8% 651 813 12% 957 811
10-19 anställda 1 838 563 9% 566 803 11% 1 271 760
20-49 anställda 2 273 892 11% 461 803 9% 1 812 089
50-99 anställda 1 479 540 7% 184 644 3% 1 294 896
100-199 anställda 832 621 4% 612 175 11% 220 446
200-anställda 4 921 756 24% 1 148 726 21% 3 773 030
Summa 20 296 110 100% 5 371 181 100% 14 924 929

Välfärdsutredningen och vinster i välfärden 
Huvudutmaningar, fördjupning och politiska risker 

     

  

 
  

 
 

  

 
  

 
 

Välfärdsutredningen i korthet 
• Den 8 november 2016 presenterade Välfärdsutredningen sitt betänkande avseende nytt regelverk 

för välfärdstjänster. 

• Regleringsförslaget innefattar bland annat en begränsning av rörelseresultatet i relation till operativt 
kapital. Förslaget är baserat på följande variabler: 

− Accepterad rörelsevinst motsvarar statslåneränta vid föregående räkenskapsårs utgång med ett 
tillägg om 7 procentenheter på operativt kapital.  

− Rörelsetillgångar som innefattas av operativt kapital består av balansomslutningen minskat med 
finansiella anläggningstillgångar, kortfristiga fordringar hos koncern- och intresseföretag, 
kortfristiga placeringar samt överlikviditet (likviditet som motsvarar över 10 procent av 
nettoomsättningen). 

• Utredningen bedömer att omkring 4,5-5,0 miljarder kronor motsvarar övervinster under år 2014 om 
regleringen hade varit införlivad. 28 procent av övervinsterna, närmre bestämt cirka 1,7 miljarder, är 
hänförliga till ägarledda bolag. 

• Utredningen har även beräknat övervinster för perioden 2005-2013. Övervinsterna för dessa nio år 
har beräknats till 20,3 miljarder och undervinsterna till 5,4 miljarder. Ett netto på 14,9 miljarder eller  
årliga övervinster på 1,65 miljarder. 

• 54% av övervinsterna återfinns i underbranschen Hälso- och sjukvårdsbolag. 32 % av övervinsterna 
har skapats i bolag med 1-4 anställda. 

• Den delrapport som utgör grunden för beräkningarna är upprättad av Fil dr Joachim Landström 
och utgör delrapport två i utredningen. Landströms första delrapport innehöll rekommendationen 
att utöver nu presenterad modell även justera beräkningarna för tillåtna värdeskapande investeringar 
och för effekten av konservativ redovisning . 

• Utredningen valde att inte fullfölja beräkningarna av Landströms invändningar och i efterföljande 
debatt har vi kunnat läsa att Landström  motsatt sig utredningens slutsatser.  

• Utredningen föreslår vidare långtgående regleringar av välfärdsbolagens verksamhet innefattande 
bland annat  ekonomiska uppföljningskontroller från övervakande myndigheter. Uppföljning av att 
Välfärdsbolagens kostnader är marknadsmässiga ska genomföras, lagstiftade krav på revision införs 
och sanktionsavgifter påförs i händelse av att övervinster inte konsumeras nästkommande 
verksamhetsår. 

 

Beräknade vinster för hela välfärdsområdet period 2005-2013 

Avkastning på operativt kapital för alla företag på välfärdsområdet period 
2005- 2013 (median) fördelat efter företagets storlek 

  

 
 

  

   
 

Källor: Statens Offentliga Utredningar, SOU 2016:78, Ordning och reda i välfärden, Betänkande av 
Välfärdsutredningen 

Källor: Statens Offentliga Utredningar, SOU 2016:78, Ordning och reda i välfärden, Betänkande av 
Välfärdsutredningen 
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TSEK Tjänstebolag Välfärdsbolag
Förv ärv ande 
v älfärdsbolag

Nettoomsättning 10 000 10 000 10 000
Rörelsemarginal 12% 9% 9%
Rörelseresultat = 1 200 900 900
Operativt kapital

Anläggningstillgångar ex kl. Goodw ill 500 500 500
+ Goodw ill 0 0 3 420
+ Rörelsekapital 638 (420) (420)
+ Accepterad rörelsekassa (10 % av  omsättningen) 1 000 1 000 1 000

Summa operativt kapital 2 138 1 080 4 500
Avkastning på operativt kapital 56% 83% 20%

Välfärdsutredningen: Kommentarer och centrala frågeställningar 
Huvudutmaningar, fördjupning och politiska risker 

     

Kommentarer och utmaningar i utredningen 
• Vi har genomfört två räkneexempel som illustrerar skillnaden mellan tjänsteföretag och 

välfärdsbolag vad avser både rörelsemarginal och kapitalbindning (operativ kapital). 

• Informationen har hämtats ur Bisnodes databaser enligt de urvalskriterer som framgår nedan. 

• Vi har antagit ett behov av anläggningstillgångar på 500 TSEK, lika för de bägge exempelbolagen. 

• Bägge bolagen antas årligen omsätta 10 miljoner kronor. 

• Vi kan tydligt se att rörelsekapitalet i välfärdsbolagen i genomsnitt är 10,6 procentenheter lägre än i 
tjänsteföretagen. Effekten syns tydligt i avkastningen på operativt kapital. Trots att välfärdsbolagen i 
urvalet har en lägre vinstmarginal utvisar de en högre avkastning på operativt kapital. 

• Beräkningarna i tabellens första två kolumner avseende exempelbolaget för tjänstesektorn samt 
exempelbolaget för välfärdssektorn visar avkastningen på bokfört operativt kapital. Därmed fångas 
inte den reella avkastningen på ett marknadsvärderat operationellt kapital. 

• Vi justerar för den felaktigheten genom att beräkna att fiktivt marknadsvärde på tillgångarna i 
välfärdsbolaget, se kolumn "Förvärvade välfärdsbolag". Välfärdsbolaget värderas till 5 ggr redovisat 
rörelseresultat. Genom att addera värdet av Goodwill till balansräkningen beräknar vi därefter en 
marknadsmässig avkastning på operativt kapital och når då 20 % för Välfärdsbolaget.  

• Beräkningar av möjlig avkastning sker på nivån legal enhet. Förvärvsgoodwill redovisas inte på nivån 
legal enhet och fångas därmed inte i det redovisade operationella kapitalet. 

• Även möjligheten att aktivera utvecklingskostnader straffar de mindre bolagen då de bolag som 
redovisar enligt K2 inte tillåts aktivera sådana poster. 

  

 
 

  

 

Beräkningsexempel 

Beräkningsunderlag  
Rörelsekapital i % av insättning: 6,38 % för tjänstebolaget, (4,20) % för välfärdsbolaget. 
Urvalskriterier: 
Nettoomsättning: 10 000 – 100 000  TSEK 
Rörelsekapital > 0 TSEK 
Tjänstesektor: Ekonomi- och administrationskonsult, Teknikkonsult (Bisnode Bransch) 
Välfärdssektor: Primärvård, Personlig Assistans (SNI-koder: 86211, 86903, 88102) 
Se appendix F för underliggande beräkningar. 
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Välfärdsutredningen: Analys och slutsatser 
Huvudutmaningar, fördjupning och politiska risker 

Kommentarer och utmaningar i utredningen 
• Beräkningsmodellen för övervinster bygger på teoretiska beräkningar och de slutsatser som 

utredningen därefter presenterats har starkt ifrågasatts av de ekonomer som anlitats av utredningen. 
Utredningen i sig har valt att inte koppla in dessa experter i utredningsarbetet utan dessa har anlitats 
som underkonsulter till utredningen. 

• Utredningen synes ha haft kunskap om att modellen kan komma att klandras, men valt att inte ta 
hänsyn till de synpunkter som lämnats av anlitade experter. Primärt har kritiken handlat om att 
modellen inte tar hänsyn till värdeskapande investeringar som av redovisningstekniska skäl inte kan 
spåras i de redovisade värden som återfinns i Välfärdsbolagens årsredovisningar och som legat till 
grund för beräkningarna av övervinster. 

• Utöver detta kan vi konstatera att den så kallade CAPM modell som ligger till grund för beräkningen 
av ett marknadsmässigt avkastningskrav på operationellt kapital inte tar hänsyn till bolagsspecifika 
risker. I praktiken är det svårt att applicera ett gemensamt avkastningskrav på en så pass bred 
population av bolag, där de minsta bolagen med 1-4 anställda inte kan anses ha samma riskprofil 
som ett noterat bolag. 

  

 
 

  

 

• Utredningen skapar även osäkerhet i tolkningen av vad som får anses vara marknadsmässiga 
kostnader. Den frågan kan komma att avgöras av de myndigheter som har fått i uppdrag att granska 
Välfärdsbolagens årsredovisningar. De olika myndigheterna ska avgöra vad som är marknadsmässiga 
löner för verksamma aktieägare, marknadsmässighet i hyresprissättning och andra för rörelsen 
nödvändiga kostnader. Möjligheten att spara övervinster till nästkommande verksamhetsår ger 
endast en mycket kortsiktig möjlighet att driva långsiktigt företagande. 

• Utredningen har även konstaterat att en stor del av övervinsterna skapas i de små bolagen. Orsaken 
till att så sker kan sannolikt hänföras till skattesystemets uppbyggnad och det så kallade 3:12 
regelverket. Därmed gör utredningen andra bedömningar över hur vinster ska beskattas än i den 
nyligen presenterade 3:12 utredningen. 

• Utredningen har även tydligt presenterat att Välfärdsbolag med blandad verksamhet, dvs bolag som 
både tillhandahåller offentlig och privat finansierad vård måste delas upp. Effekten av detta krav 
kommer att påverka hela strukturen av sektorn. 

• De övervinster som presenterats i utredningen synes baseras på två olika analyser. Den första 
analysen baseras på Landströms beräkningar och täcker åren 2005-2013. Den andra analysen som 
avser beräkningen för det enskilda året 2014 synes inte ha omfattas av Landströms uppdrag. 

• Den analys som avser år 2014 påvisar avsevärt högre övervinster än den som utförts över en längre 
period. Orsaken till denna avvikelse har inte utvecklats i utredningen. 

• Vi noterar att utredningen i stor utsträckning saknar en beskrivning av hur förslagen ska 
sammantaget ska leda till en förbättrad kvalitet i vården. Detta är en avsevärd brist i utredningen. 

• Grafen till vänster är hämtad från Välfärdsutredningen och försöker beskriva den historiska 
avkastningen på operativt kapital per undergrupp inom Välfärden samt Tjänstesektorn totalt. 
Avkastningen för de större vård- och omsorgsbolagen bekräftar att effekten av konservativ 
redovisning inte beaktats i utredningen. 

Avkastning på operativt kapital mellan 2005 – 2013 (median) samt 2014 års 
avkastning på operativt kapital för börsnoterade vård- och omsorgsbolag 
(median) 
 

Källor: Statens Offentliga Utredningar, SOU 2016:78, Ordning och reda i välfärden, Betänkande av 
Välfärdsutredningen  

  

 
 

  

   
  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte kan påvisas att vårdföretag har en högre 
lönsamhet än jämförbara tjänsteföretag. Skillnaden återfinns snarare i en lägre 
kapitalbindning. En stor del av övervinsterna som Välfärdsutredningen beräknat återfinns i 
mindre bolag där redovisningen styrs av gällande skatteregler för fåmansbolag. Givet att 
politikerna vill begränsa vinster på operativt kapital förefaller det rakare att styra 
ersättningsvillkoren mot längre betalningstider istället för att införa en problematisk och 
svårreglerad vinstbegränsning med svåröverblickbara konsekvenser för vård- och 
omsorgssektorn. Våra analyser pekar dock på att avkastningen på operativt kapital i större 
vårdföretag, givet en justering för marknadsvärden på tillgångarna, är väsentligt lägre. 
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Effektivitet, kostnadsutveckling och digitalisering 
• Svensk hälso- och sjukvård har under de senaste åren uppvisat ökade kostnader i relation till 

BNP. Den årliga kostnadsökningen mellan år 2000-2013 uppgick till 4,2% vilket motsvarar 0,9 
procentenheter mer än tillväxten av BNP under samma period (McKinsey, 2016). Under 2011 
uppgick hälso- och sjukvårdens andel av BNP 10,7% för att till år 2014 öka till 11.2%. Notera att 
kostnaderna sedan 2011 inkluderar kostnader för äldreomsorg samt personer med 
funktionsnedsättning vilket stör jämförbarheten för perioder före 2011 (SCB, 2016). 

• Därtill uppvisar svensk vård stora effektivitetsskillnader sett till både regioner och övriga Norden. 
Enligt Socialstyrelsen skiljer sig svenskars uppfattning beroende på var man bor avseende kvalitet 
och tillgång till vård. Sett till övriga Norden uppvisar svenska akutsjukhus lägst effektivitet. 
Svenska akutsjukhus har i genomsnitt omkring 40% lägre effektivitet än de finska. Samtidigt är det 
mest effektiva svenska akutsjukhuset 40% mer effektivt än genomsnittet i landet och det minst 
effektiva akutsjukhuset är 40% mindre effektivt än genomsnittet. Det finns med andra ord stor 
potential att höja både effektivitet och kvalitet - men hur når vi dit? 

 

 

 

• Den här fördjupningen syftar till att lyfta fram de potentiella effektivitet och 
kostnadsförbättringar som kan nås genom ökad digitalisering inom vård och omsorg. Enligt 
McKinsey skulle vårdenhetskostnaden kunna minskas med ca. 180 miljarder kronor, eller 25%, 
över en tioårsperiod med hjälp av ökad digitalisering. Därtill lyfter Vårdföretagarna fram att en 
ökad produktivitet om 0,5% per år i välfärdstjänsterna och övrig offentlig tjänsteproduktion skulle 
kunna kompensera för den ökade demografiska påfrestningen med oförändrat skattetryck. 

• Det är viktigt att lyfta fram de potentiella effekterna av sådana effektivitetsförbättringar då ökad 
effektivitet med bevarad eller förbättrad kvalitet i sin tur har potential att förlänga överlevnaden 
hos patienter. Samtidigt som medellivslängden ökar skapas ett förlängt vårdbehov. Därför bör 
effektivitetsförhöjningar och efterföljande kostnadsbesparingar betraktas sammantaget då man 
med sannolikhet skapar ett förändrat vårdbehov på sikt. Oaktat om den kalkylen som McKinsey 
presenterar innehåller ett förändrat och kanske ökat vårdbehov så finns det anledning att 
skyndsamt utreda hur vi ska hantera de ökande behoven och kostnaderna i vården. Fördelarna av 
en ökad digitalisering kan därmed komma både som kostnadsbesparingar och som ökad kvalitet 
och överlevnad. 

“Det behövs en lång rad strategiska åtgärder för att möta de stora strukturella problemen…” 
- SOU 2016:2 
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Digitalisering skapar möjligheter för en mer effektiv och förbättrad vård 
Huvudutmaningar, fördjupning och politiska risker 

4.2% 

• Digitaliserade tekniker har potential att förbättra en rad olika områden där bland annat 
primärvården skulle kunna stärkas genom förbättrad tillgänglighet med hjälp av videolänk, appar 
eller andra mobila plattformar för att snabbt ge patienter kontakt med vården eller till och med 
möta patienten redan i hemmet. Enligt undersökningar är personal inom vården positiv till nya 
arbetssätt då ca. 70% anser att videosamtal skulle kunna ersätta delar av de fysiska besöken i 
vården men att bara 1 av 10 rekommenderar digitala tekniker i behandlings- eller 
uppföljningsfasen till sina patienter i dagsläget. Enligt en undersökning utförd av Tieto 
tillsammans med Sverige Yngre Läkares Förening uppger 83% av de svarande läkarna att de är 
mycket positiva till att använda digitala verktyg i sitt arbete. I samma undersökning framgår att 
många läkare vill hjälpa till att utforma nya IT-system inom vård och omsorg och att läkarna utför 
allt för många administrativa arbetsuppgifter. 

• Sverige ska enligt e-Hälsomyndigheten och SKL bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens 
och e-hälsans möjligheter till år 2025. Myndigheten bedömer svenskars teknikvana som god och 
svenska företag har länge varit drivande inom informations-  och kommunikationsteknologi 
samtidigt som svensk infrastruktur är väl utvecklad. För att nå målet ska ett kollektivt arbete byggt 
på långsiktiga målbilder skapas där regeringen och SKL gemensamt ansvarar för att insatser 
utförs. Det är samtidigt viktigt att arbetet sker i nära samarbete med näringslivet  för att samhället 
ska kunna dra nytta av den kunskap som utvecklats i den privata sektorn.  

 
Hälso- och sjukvårdens andel av BNP 

Källor: SCB, 2016; McKinsey & Company, 2016 

Årlig kostnadsökning, 2000 – 2013 
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Effektivitet, kostnadsutveckling och digitalisering 
• Det finns utvecklad digital teknik och digitala tjänster som är implementeringsbara idag. Vi ser att 

tjänster som kry.se och Min doktor, som  utvecklar distansvård och som tillsammans med 
samordnade  databaser/journalsystem  har en hög effektiviseringspotential. Den högra tabellen 
listar de uppskattade bruttobesparingarna genom ökad digitalisering. De största effektvinsterna 
återfinns enligt McKinseys rapport inom: 

− Integrerade journalsystem. Beräknas inbringa de största besparingarna (34 miljarder kronor) 
genom att ersätta dagens system som i alldeles för stor utsträckning bygger på 
pappersjournaler med få standardiserade moment. Manuella moment såsom möjligheten till 
fritext i journalerna leder till bristande spårbarhet och omfattande dubbeldokumentation 
vilket innebär stora risker för patienter och ökar arbetsbördan för vård- och omsorgspersonal. 
Notera att dessa system är dyra och att implementationen är mödosam men har mycket stor 
effektiviseringspotential. 

− Distansöverskridande lösningar. Övervakning med hjälp av scensorteknik och konsultationer 
via videolänk eller andra kommunikationskanaler förväntas också skapa stora besparingar. 
Genom att erbjuda vård redan i hemmet kan rätt vård erbjudas snabbare och till en 
geografiskt och demografiskt bredare andel patienter, vilket skulle avlasta primär- och 
specialistvården. Patientsäkerheten och vårdprocesser kan samtidigt förbättrats. Flertalet av 
dessa tekniker finns redan idag vilket minskar kostnader och implementeringshinder. 

• Dagens omoderna ersättningssystem hämmar dessvärre många gånger digital utveckling och ny 
teknik inom vården då en stor del av ersättningen bygger på fysiska besök. Framtidens 
ersättningsmodeller måste utformas på ett sätt som främjar innovation och digitala tekniker 
genom att koppla samman ersättning och verksamhetsutveckling. Dagens vård- och 
omsorgsaktörer bör ges incitament för att implementera ny teknik såsom internetbokningssystem 
och distanskonsultationer i avlastningssyfte. Därtill bör kommuner, landsting, privata aktörer och 
professionerna inbjudas till ett gemensamt forum för utformningen av framtidens IT-system – ett 
innovationsråd. 

• Det kommer behövas ett gemensamt krafttag för att skapa ett system som understödjer 
innovation och teknisk utveckling. Kostnadsutvecklingen inom svensk hälso- och sjukvård är idag 
ohållbar. Därför kommer strukturella förändringar och ett aktivt effektiviseringsarbete vara 
avgörande för att upprätthålla en god hälso- och sjukvård i Sverige. 

• Den av McKinsey beräknade bruttobesparingen på drygt SEK 180mdr från 2025 fördelas på 
sjukhusvården om SEK 113mdr, primärvården SEK 45mdr samt omsorgen SEK 25mdr. 

Digitalisering skapar möjligheter för en mer effektiv och förbättrad vård 
Huvudutmaningar, fördjupning och politiska risker 

 
Värdeskapande digital teknik 

Integrerade journalsystem 
kan skapa stora värden men 
utgör en stor investering. 

  

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

Digitaliseringens potential 
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Implementeringshinder

  

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

Källa: McKinsey & Company, 2016 

Källa: McKinsey & Company, 2016 
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De politiska riskerna har ökat under 2016 och sannolikt fattas inget beslut före 
valet 2018 om Välfärdsutredningens förslag    

Huvudutmaningar, fördjupning och politiska risker 

Sammanfattande bedömning • Den politiska risken är stor eftersom frågans konfliktnivå skruvats upp. Regeringen har ytterligare låsts vid en vinstbegränsning genom publiceringen av 
Reepaluutredningen.   

• Motståndet mot vinstuttag är starkt. Att ca 75 procent av väljarna är kritiska innebär ett incitament för flera partier att byta uppfattning. 

• Det parlamentariska läget är skört. En stor verksamhetsskandal kan tippa frågan till favör för vinstbegränsning. 

• Det är dock troligast att det inte fattas något beslut före valet 2018.  

• Stefan Löfven har fördel av att behålla denna konfliktfråga öppen under valet 2018. Moderaterna har motsatt intresse: M vill hitta en kompromiss dessförinnan och 
fokuserar på att skärpa kvalitetskraven på branschen.  

Opinionsläget • Diskussionen om vinsttak måste ses mot bakgrund av att det i väljarkåren finns ett starkt motstånd mot vinstuttag i företag i välfärdssektorn. Alla mätningar visar ett 
grundmurat motstånd.  

• Den allmänna bilden av välfärdstjänsternas utveckling är negativ. 6 av 10 svenskar tycker att vård, skola och omsorg har blivit sämre de senaste 10 åren.  

• Vänsterväljare är mest negativa – 9 av 10 är emot vinstuttag. Även bland alliansväljare vill en majoritet se begränsningar av vinstuttag. Bland M-väljare är 4 av 10 
kritiska till vinst. 

Välfärdsutredningen • Vinstbegränsning på statslåneräntan + 7 procent av operativt kapital. 

• Särskilt tillstånd för den som vill ”ta emot” offentliga medel. Krav på ekonomisk stabilitet. Ledningen för företag som driver välfärdsverksamhet måste ha den 
erfarenhet och insikt som krävs för att kunna bedriva verksamheten på ett bra sätt. 

• Ilmar Reepalu är kritisk till själva idén om privata företag i välfärden: vinstbegränsningsfrågan handlar inte om företags villkor utan hur grundläggande samhällsbehov 
kan tillgodoses. 

• Vinstnivån ska vara så låg att den inte attraherar investerare vars huvudsakliga incitament är att göra vinst. 

• Förslaget presenterades samma dag som det amerikanska presidentvalet, för att minimera medias intresse. Det har mött massiv kritik, inte minst från jurister och 
utredningens egen expert Joachim Landström. 

Det parlamentariska läget • I dagsläget finns inget parlamentariskt stöd för en vinstbegränsning. Alliansen och SD har tagit tydlig ställning mot vinsttak. 

• Statsminister Löfven har mer att vinna på en hård vänsterlinje än kompromiss med alliansen. Han är bunden till en överenskommelse med V, men kan hänvisa till 
svårigheten att få igenom ett förslag i riksdagen och på så sätt göra frågan till huvudnummer i valrörelsen 2018.  

• Regeringens formella position fram till och med 2017 väntas vara att vinstbegränsning ska beslutas under mandatperioden. Från och med 2018 väntas positionen 
vara att vinstförbud ska beslutas efter riksdagsvalet. 

• Stefan Löfven har fördel av att behålla denna konfliktfråga öppen under valet 2018. Moderaterna har motsatt intresse: M vill hitta en kompromiss dessförinnan och 
fokuserar på att skärpa kvalitetskraven på branschen.  
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De politiska riskerna har ökat under 2016 och sannolikt fattas inget beslut före 
valet 2018 om Välfärdsutredningens förslag  

Huvudutmaningar, fördjupning och politiska risker 

Sverigedemokraternas 
position 

• SD:s position står fast, vilket innebär att Löfven inte kommer att kunna få igenom en lagstiftning under innevarande mandatperiod. 

• Sverigedemokraterna agerar visserligen populistiskt och vänder sig till pensionärer, men SD har andra och tydligare budskap till denna målgrupp än vinstförbud, till 
exempel en sänkt ”pensionärsskatt”, höjd garantipension och sänkt högkostnadsskydd för medicin. 

• Partiets fortsatta tillväxt bygger delvis på att partiet ska vända sig till småföretagare, vilket innebär att partiet i längden behöver undvika att ställa sig bakom nya 
begränsande regleringar av företagande, till exempel mindre vårdföretag på små orter. 

• SD:s position mot vinstförbud kommer bara ändras till följd av en oväntad yttre händelse, till exempel en stor vårdskandal. 

Den offentliga ekonomin • Ett omfattande återtagande av verksamhet i offentlig regi skulle kräva ekonomiska resurser i kommunerna. När det gäller kommunernas ekonomiska utrymme är läget 
svårbedömt. SKL pekar på stora ekonomiska utmaningar under kommande år, bland annat beroende på ökad folkmängd och ökat barnafödande samt att 
skatteintäkterna inte ökar i takt med kostnaderna.  

• SKL talar om ett växande gap mellan vad som behöver finansieras och utrymmet för att finansiera detta. 

• Regeringen har möjligheter att öka resurserna och att rikta resurserna. Tillväxten är fortsatt god och ökade bidrag till kommunerna har varit en central del av dess 
politik. I kraft av makten över budgetpolitiken kan regeringen öka skatteuttaget vilket också skett denna mandatperiod.  

• Regeringen har också nyligen tillsatt en utredare för att se över kostnadsutjämningssystemet, vilket kan öppna ytterligare möjligheter från statens sida att styra 
bidragen till kommunerna från statens sida. 

• Sammantaget talar dock de övergripande förutsättningarna för att kommunerna står inför ett växande kostnadsproblem kommande år, vilket försvårar kommunala 
nyinvesteringar i välfärdsverksamheter och att återta konkurrensutsatt verksamhet i egen regi. 

Politisk riskbedömning • Den politiska risken har ökat sedan 2015 års rapport i takt med att frågans konfliktnivå skruvats upp. Regeringen har ytterligare låsts vid en vinstbegränsning genom 
publiceringen av Reepaluutredningen. Moderaterna vill desarmera frågan genom att gå regeringen till mötes om skärpa kvalitetskrav.  

• Motståndet mot vinstuttag är starkt. Att ca 75 procent av väljarna är kritiska ger ett starkt incitament för att byta uppfattning. Det går inte att utesluta att något parti 
faller för populismens lockelse. 

• Det parlamentariska läget är skört. En stor verksamhetsskandal kan tippa frågan i S/Reepalus favör. 

• Det är osannolikt att det fattas något beslut innan valet 2018. Beroende på valresultat kan det då bli en långtgående vinstreglering av privata företag i välfärdssektorn. 
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Sektion 3: Privata vård- och omsorgssektorn i Sverige 

01.   Inledning och förord 

02.   Huvudutmaningar, fördjupning och politiska risker 

03.   Privata vård- och omsorgssektorn i Sverige 

04.   Utveckling per underbransch 

05.   De största aktörerna inom vård- och omsorgssektorn 

06.   Värderings- och transaktionslandskapet 
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Den privata vård- och omsorgsmarknaden i Sverige 
• Den privata vård- och omsorgsbranschen visar en fortsatt stark tillväxt under 2015. Trots en 

tidvis infekterad debatt kring privata alternativ inom vård och omsorg på riksplanet fortsätter 
både kommuner och landsting att i större utsträckning använda privata företag som utförare. 
Enligt SKL ökade landstingens inköp av hälso- och sjukvård från privata aktörer under 2015 
med 6,4 % (4,8% 2014 ). Motsvarande inköp från kommuner av vård- och omsorgstjänster 
ökade under 2015 med 6,2 % (6,3% 2014). I år ökar således landstingen sin inköp till samma 
nivå som kommunerna.  

• I princip samtliga delbranscher påverkas i år av den ökade migrationen som ökar trycket på 
välfärdssektorn och behovet av vård och omsorg.    

• Den totala omsättningstillväxten om SEK 8,3 mdr är huvudsakligen driven av stark tillväxt 
inom delmarknaderna omsorg och socialtjänst samt specialistsjukvård, som tillsammans 
svarar för cirka SEK 5,4 mdr eller 65% (58% 2014) av den totala tillväxten. De bägge 
underbranschernas andel av omsättningstillväxten har således förklarat av en högre 
tillväxttakt samtidigt som övriga underbranscher saktar in. Lägst tillväxttakt återfinns främst 
inom tandvård och inom vissa mindre delmarknader inom specialistvård. 

• Reformen kring LOV bedöms ha haft störst enskild effekt på tillväxten av privat vård och 
omsorg i Sverige de senaste åren, men under 2015 och 2016 har tillkomsten av nya 
kommuner avstannat samtidigt som några har valt att avbryta. De privata aktörernas andel 
har i några fall börjat minska i vissa segment såsom hemtjänsten och inom äldreomsorg.   

• Marknaden som helhet visar upp en fortsatt förstärkning av lönsamhetsmarginalen under 
2015. Samtliga underbranscher med undantag för personlig assistans uppvisar den högsta 
lönsamhetsmarginalen sett över senaste tioårsperioden.  

− Skillnaden mellan större och mindre aktörer är dock stor med betydligt lägre 
lönsamhetsmarginal för de större företagen. EBIT-marginalen för bolag med en 
omsättning över SEK 200m uppgick till 4,6% jämfört med 18,1% för bolag med en 
omsättning under SEK 10m. Den höga marginalen i de små bolagen påverkas bl.a. av 
icke-marknadsmässiga löneuttag p g a gällande fåmansbolagsregler. 

− På delmarknadsnivå är dock bilden delad med ökad lönsamhetsmarginal inom omsorg 
och socialtjänst delvis drivet av ensamkommande flyktingbarn medan den negativa 
marginalutvecklingen  inom personlig assistans fortsätter 2015. 

 

Fortsatt stark efterfrågan på privata alternativ i kommuner och landsting 
Vård- och omsorgsmarknaden i Sverige 

     

Omsättning och tillväxt per år (SEKmdr, %) 
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Störst omsättnings- och lönsamhetsökning inom omsorg och socialtjänst 
Vård- och omsorgsmarknaden i Sverige 

Brygga omsättningsökning vårdbranschen per underbransch 2014 - 2015 

  

  

 
  

  

 
  

Brygga EBIT vårdbranschen per underbransch 2014 - 2015 

  

 
  

 

  

 
  

 

Omsättningsfördelning per underbransch 2006-2015 (SEKmdr) 
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• Närhet 
• Relation 
• Word-of-mouth 

Översikt av den privata vård- och omsorgsmarknaden 

Landstingsfinansierad vård Kommunalfinansierad vård- och omsorg 

Delmarknad Tandvård Primärvård Specialistvård Omsorg och socialtjänst  Personlig assistans 

Marknadsstorlek 
(SEKmdr, 2015) • SEK 12,0mdr • SEK 12,8mdr • SEK 33,6mdr • SEK 34,1mdr • SEK 21.5mdr 

Större aktörer • Praktikertjänst 
• Collosseum 

• Praktikertjänst 
• Capio 

• Capio 
• Aleris 

• Attendo 
• Vardaga 
 

• Förenade Care 
• Humana 

• Humana 
• Frösunda 
• Team Olivia 

Tillväxtfaktorer • Växande medelklass 
• Vikten av munhälsa 

• Ökad andel äldre 
• Omfördelning från akut- 

till primärvård 
• Privatisering (LOV) 

• Ökad andel äldre 
• Ökad kostn. för sjukfrånv. 
• Innovationer/nya metoder 

• Ökad andel äldre 
• Växande medelklass 

• Ökat antal timmar per 
brukare 

Konkurrens-
faktorer 

• Närhet 
• Relation 
• Erbjudanden 

• Kompetens 
• Renommé 
• Teknik/innovationer 

• Närhet och renommé 
• Specialisering 
• Hantera hela vårdkedjan  

• Erbjudande/koncept 
• Inflytande 
• Renommé 

Tillväxtutsikter 
(medellång sikt) 

• Fri prissättning 
Dominerande 
ersättnings-

modell 
• Kundvalsmodellen • Entreprenadmodellen 

• Köp av tjänster 
• Entreprenadmodellen 
• Kundvalsmodellen • Kundvalsmodellen 

• ~ 55-60 % (ca 2-5 % 
inom barntandvård) 

Uppskattad 
privatiserings-

grad 
• ~ 40-45 % 

• ~ 85 % (företagshälsa) 
• ~ 5-10 % (spec. 

somatiskt & psykiatrisk) 

• ~ 20 % (äldreomsorg) 
• ~ 25-30 % (funk. hinder) 
• ~ 55-60 % (HVB) 
• ~ 25 % (hemtjänst) 

• ~ 25-30 % (Familjehem för 
barn och unga)  

• ~70 % (Institution-missbruk 
vuxna) 

• +60 % 

Vård- och omsorgsmarknaden i Sverige 

Verksamhets-
områden 

• Tandläkare 
• Tandteknik 

• Vårdcentraler 
• MVC 
• BVC 

• Företagshälsovård 
• Specialistläkare 
• Fysioterapeutisk vård 
• Sjukhusvård 

• Äldreomsorg 
• Behandlingshem 
• Särskilda boendeformer 
• Missbruksvård 

• Hemtjänst 
• Familjehemsvård 
• Daglig verksamhet 

• Personer med 
funktionshinder 

• Privatisering 
• Minskat kommunalt 

åtagande för komplexa 
fall 

• Kvalitet 
• Effektivitet 
• Närhet 

• Kundvalsmodellen 
• Entreprenadmodellen 
• Köp av tjänster  

Vård- och omsorgsmarknaden i Sverige 
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Sektion 4: Utveckling per underbransch 
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04.   Utveckling per underbransch 
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Ökad tillväxttakt och lönsamhet inom omsorg och socialtjänst kopplat främst 
till ökad migration 

Utveckling per underbransch 

     

  

 
   

  

 
  

 
 

  

 
  

 
 

Notera 1. I omsorg och socialtjänst ingår i) Omsorg med boende huvudsakligen omfattande vård- och behandlingshem, särskilda 
boendeformer (LSS) samt äldreomsorgen och ii) Socialtjänst, primärt relaterat till hemtjänst, familjehemsvård samt daglig 
verksamhet. 

Omsorg och socialtjänst 
• Omsättningstillväxten ökade under 2015 jämfört med föregående år, främst relaterat till 

en signifikant tillväxt i heldygnsvård med boende för barn med sociala problem (~30%) 
och öppna sociala insatser för barn och ungdomar med sociala problem (~55%). Den 
förstnämnda driver nära 4% av tillväxten i underbranschen vilket bl.a. förklaras av den 
kraftigt ökande migrationen, i synnerhet under andra halvåret 2015. Antalet 
ensamkommande flyktingbarn ökade från 7 000 under 2014 till 35 000 för 2015. 

• Under 2015 noteras ett trendbrott i och med att de privata aktörernas andel inom 
äldreomsorg med boende för första gången sedan 2008 minskade jämfört med 2014 (ca -
2%). Nyupphandlingarna inom äldreomsorgen har minskat väsentlig. På sikt talar dock 
demografin tydligt för en ökad efterfrågan på särskilda boenden och ett tecken på detta är 
att andelen kommuner med platsbrist ökade från 27% 2014 till 42% 2015.  

• Hemtjänsten hade en fortsatt starkare tillväxt men om än något inbromsande och de 
privata aktörerna andel av utförd hemtjänst i Sverige sjönk med en procentenhet under 
2015. Andelen privat hemtjänst i Stockholm är hög, ca 65%, men i många andra delar av 
Sverige mycket låg. De regionalpolitiska skillnader är fortsatt stora i hur privatiseringen 
slagit igenom i sin helhet.  

• Högre kvalitets- och myndighetskrav driver också på en ökad konsoliering inom den 
privata sektorn där det är och kommer att bli svårare för alla aktörer att klara kommande 
regleringstakt.   

• Rörelsemarginalen fortsatte att stärkas 2015 och liksom 2014 är lönsamheten högre i mer 
specialiserade tjänster med högt vårdinslag, såsom sociala insatser för vård av unga, där 
marginalen för heldygnsvård ökar mest i årets studie. Lönsamheten är fortsatt lägre för 
hemtjänstmarknaden och äldreomsorgen även om den förstnämnda uppvisar viss ökning. 

• Tillväxten inom socialtjänst, och då särskilt sociala insatser för vård av unga, väntas öka 
under 2016 även om antalet asylsökande minskat under året. Större aktörer pekar på att 
socialtjänsten är under hård press vilket medför förseningar i utredningar. Sammantaget 
bedöms väsentliga förstärkningar i personalresurser inom socialtjänsten behövas under 
kommande år för att bibehålla kvalitén och tryggheten i systemet.  

Omsättning och tillväxt per år (SEKmdr, %) 

  

 
  

 

  

  

 
  

 

  

EBIT, EBIT marginal (SEKmdr) 
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Privata aktörer inom personlig assistans fortsatt pressade av vikande lönsamhet 
och försämrad likviditet 

Utveckling per underbransch 

     

  

 
  

 
 

  

 
  

 
 

Personlig assistans 
• Tillväxtakten inom personlig assistans är nu alltmer avtagande, men branschen växer 

fortsatt under 2015. Tillväxten drivs av att allt fler väljer privata alternativ och 
kommunerna har successivt under de senaste sju åren minskat sin andel av assistansen. 
Privata alternativ (inkl. ideella aktörer) står nu för ca 65% av personlig assistans. 

• Antalet assistansberättigade ökar inte längre utan det är fortsatt en ökning i antal beviljade 
timmar per vecka som driver den totala kostnadsökningen för assistans i Sverige. De 
totala kostnaderna (kommunal och statlig) för personlig assistans ökade med 4,3% under 
2015, varav timschablonen ökade med 1,4%. Antalet timmar per brukare per vecka är 
alltså huvuddrivaren med en ökning om ca 2,6% under 2015 (från jan till dec 2015).  

• Lönsamheten fortsätter sin negativa trend de senaste fem åren och uppgick 2015 till låga 
4,8%. Den negativa trenden är förväntad och förklaras huvudsakligen av höjda 
arbetsgivaravgifter för unga och låg uppräkning av timschablonen i förhållande till 
löneökningar. Vi bedömer att branschen kommer fortsätta att vara under stark 
lönsamhetspress eftersom den tidigare beslutade grundschablonen med en 
standarduppräkning på 1,4% per år ändå sänktes ytterligare för 2017 till 1,05%. Den 1 
oktober infördes de nya efterskottsreglerna från Försäkringskassan och det innebär att 
branschen kommer att pressas både lönsamhet- och likviditetsmässigt.  

• Allt fler indikatorer pekar således på att de mindre aktörerna inom personlig assistans 
kommer att få ökade svårigheter att konkurrera på marknaden. En ökad konsolidering är 
redan på gång och branschen som helhet står inför stora utmaningar. 

• Kostnaderna för assistansersättningen har ökat kontinuerligt och i princip tredubblats 
mellan åren 2002 och 2015. Under 2017 kommer den tillsatta LSS-utredningen med sitt 
betänkande där förslag ska läggas för hur kostnadsökningen kan dämpas för personlig 
assistans. Utmaningarna har en tydlig politisk koppling eftersom flera viktiga politiska 
ställningstaganden måste ske under 2017 kring bl.a. vad som skall berättiga till assistans, 
vilka kostnader som är rimliga och prioriteringar mellan olika omsorgsområden. Det står 
helt klart att regeringen vill arbeta för att bryta kostnadsutvecklingen för personlig 
assistans. Regeringen har bl.a. i regleringsbrevet gett Försäkringskassan i uppdrag att bidra 
till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen. 

Omsättning och tillväxt per år (SEKmdr, %) 

  

 
  

 

  

  

 
  

 

  

EBIT, EBIT marginal (SEKmdr) 
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Fortsatt stark tillväxt för primärvården och breddat uppdrag förväntas framåt 
Utveckling per underbransch 

     

  

 
  

 
 

  

 
  

 
 

  

 
  

 
 

  

 
  

 
 

Primärvård 
• Tillväxttakten inom primärvården fortsätter att ligga högt under 2015. Den högre 

tillväxttakten förklaras av högre andel privata vårdcentraler (42%) men också fler 
patientbesök på hos privata aktörer samt en underliggande befolkningstillväxt i Sverige 
inklusive migration.  

• Nettokostnaden för köp av primärvård från privata företag ökade med ca 7 % under 2015 
(7%, 2014). Den underliggande prisökningstakten inom primärvården är fortsatt låg. 
Förväntningarna framåt ligger på 1-2 % per år.  

• Flera studier visar att det Sverige har en förhållandevis sjukhustung vårdstruktur med en 
svag primärvård. Det finns betydande produktivitetsvinster med att flytta resurser till 
Primärvården och bredda uppdraget för att styra patientflöden till rätt behandlingsnivå. 
Utflyttning sker från akutsjukhusen till primärvården redan nu och kommer att fortsätta. 
Andelen av våra sjukvårdsutgifter som går till primärvården har ökat kontinuerligt under 
senare år och kommer fortsätta öka.    

• Lönsamheten förstärktes ytterligare något under 2015 i de privata primärvårdsföretagen 
till den högsta nivån de senaste 10 åren bl.a. bedömer vi drivet av bl.a. fortsatt ökad 
produktivitet, patienter omhändertas på rätt kompetensnivå och högre andel patientbesök 
per arbetad timme.  Detta står delvis i kontrast till utvecklingen för offentligt drivna 
primärvårdsverksamheter där lönsamhetsutvecklingen inte alls är lika stark. I Region 
Skåne förväntas t.ex. 3 av 4 vårdcentraler gå med förlust under 2016. 

• Ersättningsreglerna för primärvård fortsätter vara en viktig fråga och inom många län, 
bl.a. inom SLL, har införts en viktning för att ta hänsyn till vårdtyngd och 
socioekonomiska faktorer som innebär väsentliga skiftningar i lönsamhet bland 
vårdcentralerna 2015 och 2016. Under 2015 och 2016 har digitaliseringen av 
primärvården börjat ta fart där nya aktörer (bl.a. KRY, Min Doktor, Meedoc och även 
pilotverksamhet inom de större aktörerna) etablerat sig som erbjuder primärvård via nätet 
med läkare och sjuksköterskor. Frågan aktualiserar även den ersättningsreglernas 
utformning eftersom dessa bl.a. utgår från fysiska besök på vårdcentraler.  

Omsättning och tillväxt per år (SEKmdr, %) 

  

 
  

 

  

  

 
  

 

  

EBIT, EBIT marginal (SEKmdr) 
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Ökad lönsamhet för större specialistvårdföretag och inom företagshälsovård 
Utveckling per underbransch 

     

  

 
  

 
 

  

 
  

 
 

Specialistvård och övriga vårdtjänster 
• Underbranschen specialistvård innefattar flertalet olika verksamhetsområden som 

exempelvis företagshälsovård, specialistsjukvård, sjukhusvård, sjukgymnaster, 
sjukvårdsrådgivning samt psykologer. 

• Tillväxttakten inom specialistvård fortsatte öka under 2015 till 7,5%.  

• Rörelsemarginalen ökade till den hittills i denna studie högst uppmätta. Ökningen härrör 
huvudsakligen från små bolag med en omsättning på under SEK 10m vilka står för en 
tredjedel av underbranschens omsättning. För dessa bolag ökade EBIT-marginalen med 
ca 2 procentenheter till 21%. 

• För de större aktörerna är marginalerna betydligt mer pressade vilket understryks av flera 
stora aktörer inom specialistvården (Capio och Praktikertjänst). En anledning är 
prissänkningar för vårdval. I juni 2015 sänkte SLL ersättningarna med 5%. Fullt 
genomslag kommer först 2016. Vi ser dock en fortsatt produktivitetsförbättring med 
ökade intäkter per anställd som motverkar effekten av prissänkningar och minskade 
medelvårdtider. För bolag med omsättning på mer än SEK 200m har en genomsnittlig 
marginal på 3%, upp från 2,3% 2014.  

• Företagshälsovården omsätter drygt 4 mdr i Sverige. Aktörer i branschen pekar på ökad 
psykisk ohälsa som en allt viktigare drivare för ökad efterfrågan. Högre sjukfrånvaro och 
Arbetsmiljöverkets utvidgade krav på arbetsgivarna bedöms också ha ökat efterfrågan på 
företagshälsovård.   

• Branschens största aktör Previa växte med 9% under 2015, upp från 4% 2014, dock 
delvis relaterat till förvärv. Feelgood växte med 2% under 2015 justerat för avyttring av 
primärvårdsverksamheten och 11% under första nio månaderna 2016 med väsentligt 
bättre lönsamhet. Branschen är dock fortsatt präglad av hård priskonkurrens. 
Marginalerna tillhör de lägre inom vårdbranschen men har förbättrats under 2015 drivet 
av ökat fokus från arbetsgivarna på sjukfrånvaro, psykisk ohälsa och arbetsmiljö.  

Omsättning och tillväxt per år (SEKmdr, %) 

EBIT, EBIT marginal (SEKmdr) 
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Fortsatt låg tillväxttakt inom privat tandvård och högst lönsamhet i branschen 
Utveckling per underbransch 

     

  

 
  

 
 

  

 
  

 
 

Tandvård 
• Tillväxttakten inom den privata tandvårdsmarknaden minskar något ytterligare under 

2015 från en sedan tidigare låg nivå.  

• Branschen är fortsatt präglad av en starkt fragmentering med enbart ett fåtal medelstora 
tandvårdsföretag. Praktikertjänst, med en marknadsandel på över 35% av den privata 
vårdmarkanden, uppvisade svagt negativ tillväxt under 2015 inom affärsområdet 
Tandvård. Bolaget lyfter fram ökande krav från patienter och myndigheter som 
utmaningar vilka kräver utveckling av verksamhetsstöd, kvalitétskontroll, IT-stöd och 
rekrytering (generationsväxling). 

• De medelstora aktörerna Colosseum Smile, Distriktstandvården Sverige och H.F. Oral 
Care uppvisade betydligt större tillväxttakt under 2015. Folktandvården i Stockholms län 
AB ökade 2015 efter en minskning 2014. Antal patientbesök fortsatte att öka under 2015, 
medan antalet patienter som fick specialisttandvård står still efter en minskning 2014. Det 
föreligger ingen väsentlig förskjutning mellan privat och offentligt driven tandvård i 
marknaden. 

• Lönsamhetsmarginalen inom den privata tandvårdsmarknaden ökade 2015 från en hög 
nivå 2014 och är fortsatter därmed att utmärka sig som den underbransch inom vård- och 
omsorgssektorn med klart högst lönsamhetsmarginal. En delförklaring till hög lönsamhet i 
mindre tandvårdsföretag är att skattereglerna för fåmansföretag innebär att många inte tar 
ut fullt marknadsmässig lön. Branschen är starkt fragmenterad och lönsamheten stärktes 
mest för de minsta klinikerna 2015 vilket slår igenom för hela underbranschen. 

• Andelen besök hos privata kliniker ligger kvar på knappa 60% av totalt antal besök. De 
stora aktörerna pekar fortsatt på kommande stora pensionsavgångar och ökad 
rekryteringen till branschen för att kunna ersätta behovet av tandläkare som en 
huvudutmaning.   

Omsättning och tillväxt per år (SEKmdr, %) 

  

 
  

 

  

  

 
  

 

  

EBIT, EBIT marginal (SEKmdr) 
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Omsättningskategori (SEKm) 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Medel 
10-15

10-25 8,4% 8,4% 8,2% 8,2% 9,1% 10,5% 8,8%
25-50 8,5% 7,0% 6,9% 7,3% 7,4% 8,8% 7,6%
50-100 5,0% 4,8% 4,7% 6,3% 6,5% 6,4% 5,6%
100-150 7,0% 6,0% 6,6% 6,0% 3,9% 6,0% 5,9%
150-200 6,2% 6,3% 6,4% 6,3% 6,4% 4,7% 6,0%
200+ 6,3% 5,9% 4,3% 3,9% 4,2% 4,6% 4,9%
Totalt (bolag SEK >10m) 6,6% 6,2% 5,4% 5,3% 5,6% 6,3% 5,9%
0-10 14,1% 14,5% 14,5% 15,9% 17,1% 18,1% 15,7%
Totalt 8,1% 7,7% 7,1% 7,3% 7,8% 8,6% 7,7%

Redovisade marginaler bland små vårdbolag fortsätter öka 2015 
Utveckling per underbransch 

     

Rörelsemarginalutveckling 2010-2015 (EBIT,%) Kommentarer 
• Vid en nedbrytning av lönsamheten efter storlek visas tydligt att mindre företag i vård- 

och omsorgssektorn fortsatt har högre lönsamhetsmarginal än de större företagen. De tre 
dominerande omsättningskategorierna är bolag med SEK >200m, minsta kategorin SEK 
<10 samt SEK 10m-25m, vilka tillsammans svarar för SEK 7,5mdr (eller 77%) av den 
total lönsamheten.  

• Enbart den minsta omsättningskategorin SEK < 10m svarar för ca SEK 3,9mdr (eller 
40%) av den totala lönsamheten. Vi har alltså förhållandevis få bolag som ligger i 
mellanklassen med en omsättning mellan SEK 25m-200m. 

• Marginalerna hos de största aktörerna fortsatte uppåt något 2015 efter att den 
nedåtgående trenden bröts 2014. Sett över ett medel 2010-2015 är lönsamheten 
fortfarande lägre 2015 för denna omsättningskategori. 

• Trenden med ökad lönsamhet för de minsta företagen, de med mindre än 10m i 
omsättning samt 10-25m i omsättning fortsatte under 2015. Vi har tidigare konstaterat att 
mätningen i den allra minsta kategorin (SEK < 10m) är mer osäker. Den påverkas bl.a. av 
icke-marknadsmässiga löneuttag p g a gällande fåmansbolagsregler och svårigheter att 
mäta verklig lönsamhet vid uppstart av bolag. Vidare har de generellt lägre kostnader för 
kvalitetsutveckling och lägre omkostnader kopplat till företagsgemensamma funktioner. 
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Finansiella nyckeltal för de tio största aktörerna (inkl. utlandsverksamhet)1 

De största aktörerna inom vård- och omsorgssektorn 

Källor 1. Den finansiella informationen avser följande bolagsnamn; Sirela Sweden AB, Ambea Holding AB, Attendo AB (publ), Capio Ab (publ), Frösunda Omsorg AB, Förenade Care AB, Humana AB, Praktikertjänst AB, AB Previa, Team Olivia AB 
  

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

  

 
  

 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
   

Total omsättning 2015 8 540 8 564 9 870 2 888 1 292 5 655 10 528 13 486 980 3 431
(msek) (msek (msek) (msek) (msek) (msek) (msek) (msek) (msek) (msek)

Total omsättning 2015 (Sve.) 4 743 4 349 5 126 2 888 1 292 5 238 10 287 6 616 980 2 853
(msek) (msek) (msek) (msek) (msek) (msek) (msek) (msek) (msek) (msek)

Omsättningstillväxt 13,5% 28,9% 9,0% -2,0% 6,2% 11,6% 5,6% 2,2% 8,6% 20,9%

EBITDA 2015 (%) 485 (5,7%) 723 (8,4%) 1123 (11,4%) 178 (6,2%) 35 (2,7%) 358 (6,3%) 970 (9,2%) 1001 (7,4%) 56 (5,7%) 212 (6,2%)

EBIT 2015 (%) -202 (-2,4%) -981 (-11,5%) 933 (9,5%) 162 (5,6%) 23 (1,8%) 312 (5,5%) 606 (5,8%) 471 (3,5%) 20 (2,1%) 179 (5,2%)

Antal anst. 2015 7 383 10 683 14 512 5 577 2 585 9 154 9 419 12 360 899 6 234

Oms. per anst. 2015 1,16 0,80 0,68 0,52 0,50 0,62 1,12 1,09 1,09 0,55
(msek) (msek) (msek) (msek) (msek) (msek) (msek) (msek) (msek) (msek)

Personal kostn. per anst. 2015 0,66 0,49 0,45 0,43 0,41 0,48 0,63 0,59 0,69 0,46
(msek) (msek) (msek) (msek) (msek) (msek) (msek) (msek) (msek) (msek)

De största aktörerna inom vård- och omsorgssektorn 
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Team Olivia
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Praktikertjänst
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Förenade Care
Frösunda
Capio
Attendo
Ambea
Aleris
Övriga aktörer

SEKm FY15
Team Oliv ia 1,1%
Aleris 0,9%
Attendo 0,8%
Prev ia 0,8%
Praktikertjänst 0,7%
Ambea (0,2)%
Humana (0,8)%
Capio (0,9)%
Förenade Care (1,2)%
Frösunda (1,8)%

FY15
Ambea 28,9%
Team Oliv ia 20,9%
Aleris 13,5%
Humana 11,6%
Attendo 9,0%
Prev ia 8,5%
Förenade Care 6,2%
Praktikertjänst 5,6%
Capio 2,2%
Frösunda (2,0)%

Tillväxt 
• Omsättningstillväxten i Sverige uppgick till 5,6% (6,9%) för de tio största vård- och 

omsorgsaktörerna, vilket är lägre än totalmarknadens tillväxt på 7,9% ( 8,1 %). Den 
genomsnittliga organsiska tillväxten för de tio största aktörerna är dock lägre då tillväxten 
inkluderar förvärv . Även i år har betydande investeringar skett på övriga nordiska 
marknader, framförallt i Finland. 

• De tio största aktörernas andel av den totala privata marknaden (exkl. övriga 
företagsformer) fortsatte minska under 2015 till ca 38,9% (39,8 %). 

• Ambea och Team Olivias (och även flera av de största företagen) höga tillväxttal är till 
största delen förvärvsrelaterade, då Ambea förvärvade totalt elva företag under 2015 och 
Team Olivia förvärvade sju företag. Av Ambeas omsättningstillväxt är ca 17 % av 
tillväxten relaterad till ett förärv av det finska bolaget Mediverkko Oy.  Team Olivia 
uppger den organiska tillväxten för 2015 till 9,0%.  

Lönsamhet 
• Eftersom samtliga vård- och omsorgsföretag med nordiska eller europeiska verksamheter 

inte redovisar lönsamhet (rörelseresultat) per land har Grant Thornton ej kunnat fastställa 
lönsamhetsutvecklingen på den svenska marknaden för de tio största aktörerna.  

• Totalt sett har lönsamhetsutvecklingen (EBITDA) varit stabil med 6,9% 2015 mot 7,0% 
2014 (oviktat). Av de tio största aktörerna har Attendo högst redovisad lönsamhet  
Skillnaden i lönsamhet mellan bolagen är relativt stor, delvis beroende på branschfokus 
(personlig assistans och företagshälsovård har lägre lönsamhet).  

Företagskoncentrationen fortsätter minska i vårdsektorn i Sverige 
De största aktörerna inom vård- och omsorgssektorn 

     

 
 

 
 

 
   

   

 
 

 
 

 
   

   

 
 

 
 

 
   

   

 
 

 
 

 
   

   

 
 

 
 

 
   

   

 
 

 
 

 
   

   

 
 

 
 

 
   

   

 
 

 
 

 
   

   

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
   

   

 
 

 
 

 
   

   

 
 

 
 

 
   

   

 
 

 
 

 
   

   

 
 

 
 

 
   

   

 
 

 
 

 
   

   

 
 

 
 

 
   

  
 

 
 

 
 

 
   

  
 

 
 

 
 

 
   

  
 

Företagskoncentration i privata vård- och omsorgssektorn 

Tillväxt*, % Förändring EBITDA- marginal*, % 

  

 
 

 
   

   

  

 
 

 
   

   

  

 
 

 
   

  

 
 

 
   

Not: * Total koncern inklusive utländska dotterbolag. 
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Fortsatt hög förvärvsaktivitet utanför Sverige i de största vårdbolagen 
 

Värderings- och transaktionslandskapet 

     

Tio största aktörerna i Sverige 

  

 
   

 
 

  

 
   

 
 

Kommentarer 
Utveckling 2015 

• Under 2015 sjönk förvärvsaktiviteten hos de tio största vård- och omsorgsaktörerna i 
Sverige till drygt 40 förvärv. Den lägre nivån under 2015 märktes av redan i föregående 
års rapport, gällande 2015 års YTD siffror. Förvärvsaktiviteten under 2015 får dock anses 
vara relativt hög sett till förvärvsnivån under 2012 och 2013.  

− Till skillnad från föregående år är Ambea, Humana och Aleris de mest 
förvärvintensiva bolagen i sektorn under 2015. Ambea har framförallt var aktiva med 
ett flertal förvärv i Finland. 

• Den procentuella förvärvsaktiviteten per land under 2015 är stabil sett till föregående år. 
Drygt hälften av förvärven avser svenska bolag och 30% avser förvärv i Finland.  

• Sett till medianomsättningen i målföretagen för svenska förvärv ser vi ett starkt trendbrott 
med en tydligt högre medianomsättning avseende de förvärvade bolagen. 
Medianomsättning under 2015 överstiger den senaste toppen under 2011. Notera att 
medianomsättningen är baserad på de förvärvade svenska bolagen.   

− Till de större förvärven i Sverige tillhör Previas förvärv av Falck Hälsopartner och 
Nytidas (via Ambea) förvärv av DavSjö, båda bolag med en omsättning över SEK 
110m.  

Utveckling 2016 (10m) 

• Under de 10 första månaderna 2016 har förvärvstakten ökat väsentligt jämfört med 
motsvarande perioder föregående år. Eftersom vi saknar årsredovisningar som täcker 
2016 så är statistiken för innevarande år mer osäker och inte fullständig.  

• En av de större transaktionerna i Sverige, under 2016, är Attendos förvärv av Samsa AB, 
ett bolag med en omsättning om SEK 150m.  

− Utanför Sverige noteras Aleris förvärv av norska Curato från Altor Fund III, som är 
Norges största radiologiföretag med en omsättning om NOK 500m.  

− Humana har även gjort två större förvärv (över SEK 200m omsättning) avseende 
KOA Gruppen, i Norge och Arjessa Oy, i Finland.  

 

Förvärvsaktiviteten Förvärvad medianomsättning (Sve.) 

FY15 YTD16 (10m) 
Förvärvsaktiviteten per land 
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Stängningskurs
Bolag Datum IPO Teckningskurs  dag 1 Kurs idag* Teckningskurs Dag 1 Close
Humana 2016-03-22 62,00 74,00 76,25 23% 3%
Attendo 2015-11-30 50,00 70,00 77,00 54% 10%
Capio 2015-06-29 48,50 48,50 47,60 (2)% (2)%

Procentuell utveckling
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*Kurs idag baseras på stängningskursen 2016-10-31 

  

 
   

 

 

  

 
   

 

 

  

 
   

 

 

Tre börsintroduktioner under 2015-16 

Humana 

Attendo 

Capio 

Kommentarer 
• Under 2015 och första halvan av 2016 har tre av de 10 största svenska vårdbolagen 

börsnoterats.  

− Capio noterades i juni 2015 och Attendo senare under hösten i november 2015.  

− Humanas börsintroduktion skedde mars 2016.  

• Graferna till vänster presenterar bolagens aktiekursutveckling under tidsperioden mellan 
börsintroduktionen fram 31 oktober 2016 ("senaste Stängningskurs"), i relation till 
OMXS30 utveckling och teckningskursen. I graferna markeras även den första 
handelsdagen efter SVT Nyheters inslag avseende rapporten "En empirisk analys av 
vinstreglering av välfärdsföretag genom rörelseresultatbegränsning." 

• Humana och Attendos aktiekurs, efter en handelsdag, översteg teckningskursen med 19% 
respektive 40% och handlas fram till den senaste Stängningskursen över teckningskursen.  

− De aktieägare som köpte Humanas och Attendos aktier under första handelsdagen har 
haft en positiv aktiekursutveckling om man jämför med senaste stängningskursen. 

• Capio hade inledningsvis en stark kursuppgång under de första månaderna men har sedan 
belastats av bl.a. prissänkningar på den franska marknaden.  

− Aktiens kursutveckling har i perioder över- och understigit teckningskursen och har, 
sett till den senaste Stängningskursen, haft en viss negativ utveckling sedan noteringen.  

• Det kan konstateras att den pågående debatten om vinster i välfärden haft en negativ 
effekt på värderingen av de noterade vårdföretagen under året. Börsintroduktionerna 
synes också ha prissatts med viss rabatt för de politiska riskerna då flera av bolagen haft 
en snabb positiv utveckling i handeln direkt efter noteringen.  

Sammanfattning svenska börsintroducerade vårdbolag 

  

 
   

 



© 2016 Grant Thornton Sweden AB  |  [Name]  |  [Date] 34 

0.3x 0.4x 0.3x 0.4x 0.5x

5.1x 5.2x

6.6x 6.7x 6.4x

0.0x

1.0x

2.0x

3.0x

4.0x

5.0x

6.0x

7.0x

8.0x

okt-15 jan-16 apr-16 jul-16 okt-16

Ra
ba

tte
ra

de
 m

ult
ipl

ar
 (5

0%
)

EV/S EV/EBITDA

Företag Aktielista
Börsvärde 

(SEKm)
Rörelsevärde 

(SEKm)
EV/S        

Okt16
EV/EBITDA 

Okt16
Attendo AB (publ) Mid Cap Stockholm 15 049 12 305 1,5x 14,1x
Capio AB (publ) Mid Cap Stockholm 9 739 6 719 0,7x 9,3x
Humana AB Mid Cap Stockholm 5 366 4 052 0,9x 13,2x
Pihlajalinna Oyj Mid Cap Helsinki 3 657 3 246 1,2x 16,6x
GHP Specialty Care AB (publ) Small Cap Stockholm 863 751 0,9x 12,2x
Dedicare AB Small Cap Stockholm 682 748 1,1x 11,9x
NGS Group AB (publ) Small Cap Stockholm 396 415 0,7x 10,5x
Feelgood Svenska AB (publ) Small Cap Stockholm 311 239 0,5x 14,4x
Medel 0,9x 12,8x
Median 0,9x 12,7x
Medel rabatterad (50%) 0,5x 6,4x
Median rabatterad (50%) 0,5x 6,4x

Värderingen av vårdbolag har ökat trots den politiska debatten kring vinster i 
välfärden i Sverige 

Värderings- och transaktionslandskapet 

     

Kommentarer 
• Offentlig värderingsstatistik för onoterade bolag som förvärvats av de största svenska 

vård- och omsorgsaktörerna har även under 2015 och 2016 varit mycket begränsad. Ett 
fåtal transaktioner har dock identifierats. 

− Aleris förvärv av AB Mjörnviksholms Sjukhem under 2015 skedde till en EV/S 
multipel om 2,53x och en EV/EBITDA multipel om 7,21x baserat på bolagets 
finansiella data under helåret 2015 (omräknat till 12 månader). 

− Humanas förvärv tidigare nämnde KOA Gruppen och Arjessa Oy skedde till en 
EV/S multipel om 0,94x respektive 1,00x baserat på den senaste rapporterade 
finansiella informationen.  

• Grafen till vänster presenterar de kvartalsvisa medianmultiplarna för de noterade nordiska 
vårdbolagen under tidsperioden 31 oktober 2015 och 31 oktober 2016. För att få en 
bättre jämförelse av värderingslandskapet för mindre onoterade vårdbolag, har ett 
schablonmässigt avdrag för uppskattad illikviditet (30% avdrag) och småbolagsrisk (20% 
avdrag) applicerats. 

• Värderingsmultiplarna har ökat under slutet av 2015 och under 2016, men det bör noteras 
att multiplarna under 2015 ej inkluderade Attendo och Humana som tillhör de högst 
värderade bolagen i urvalsgruppen sett till EV/EBITDA. 

− Attendo och Humana värderas till 14,1x respektive 13,5x EBITDA per 31 oktober 
2016. 

− Capio värderas till 9,3x, efter en kvartalsrapport som inte nådde upp till analytikernas 
förväntningar och där prissänkningar i Frankrike oroat marknaden.  

• Tabellen till vänster sammanfattar värderingslandskapet och storleken på de noterade 
nordiska vårdbolagen per 31 oktober 2016. Även utan hänsyn till de nyintroducerade 
vårdbolagen har värderingsmultiplarna, trots debatten om vinster i välfärden och 
begränsningar i dessa, ökat under året som gått. Detta kan tolkas som att marknaden gör 
bedömningen att förslaget om att begränsa vinster i välfärden ändå inte kommer att 
genomföras.  

 

Sammanfattning nordiska noterade vårdbolag 

Värderingsmultiplar  
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A. Sammanfattning av nya studier och utredningar under 2016 (1/5) 
Appendix 

• Rapporten ger ett bredare perspektiv på samordningsproblematiken inom vård, omsorg och socialtjänst genom att lyfta fram patienter och 
brukares syn. Den bristande samordningen leder till en försämrad upplevelse, en kvalitativt sämre vård och omsorg samt ökade kostnader. 

• Rapporten konkluderar att det idag finns stora brister i samordningen av svensk vård och omsorg. Både nationella och internationella studier 
visar att enbart 45-50% av svenska patienter upplever trygghet i samordningen av deras kontakter i vården. 

• Omkring 1 miljon patienter har ett relativt komplext samordningsbehov samtidigt som omfattande stöd i samordningsmomentet behövs. Olika 
patientgrupper har även olika behov av samordnad vård och omsorg samtidigt som ett generellt ramverk för att bedöma behovet av 
samordning saknas. 

• Då antalet patienter med komplexa behov ökar kommer det framtida behovet av samordning att växa. Idag saknas tillräckliga förutsättningar 
för vård- och omsorgspersonal att arbeta mer samordnat då det saknas en gemensam syn på vad samordnad vård och omsorg innebär. 

Myndigheten för vårdanalys 
Samordnad vård och omsorg - 

En analys av 
samordningsutmaningar i ett 

fragmenterat vård- och 
omsorgssystem 

Brister i 
vårdkedjan 

• Problemen inom vård och omsorg känns igen från tidigare år såsom brister inom personalkontinuitet, kompetensförsörjning och samverkan. 
• IVO beskriver att både hälso- och sjukvården samt socialtjänsten har svårigheter i att rekrytera personal med rätt kompetens. Inspektionen 

har även arbetat aktivt med frågan om nattbemanning på boenden för personer med demenssjukdom genom att under året fatta beslut om att 
personal ska ha uppsikt och snabbt kunna hjälpa de boende under hela dygnet. IVO har också tvingat fram förändring i ett stort antal 
verksamheter med oacceptabel kvalitet. 

• Inspektionen nämner även brister relaterat till det ökade antal ensamkommande barn som under året ansökte om asyl i Sverige där 
Försäkringskassan har en avgörande roll i att förse en trygg och säker miljö för ensamkommande barn. Utvecklingen av antalet 
ensamkommande barn har resulterat i att många kommuner i en betydligt högre utsträckning inte kunde upprätthålla detta uppdrag. 

• Rapporten visar att användandet av hyrläkare kan innebära en patientsäkerhetsrisk och därför har samtliga landsting fått  åtgärdkrav särskilt 
när det gällande ta ansvar för att stärka bemanningen av fasta läkare. Landstingen måste även förbättra förutsättningarna för hyrläkare att 
arbeta patientsäkert samt för ansvariga i verksamheterna att utföra kontroller av hyrläkarnas insatser. 

• Risker relaterat till hyrläkare i primärvården inkluderar; i) hög personalomsättning och sämre kontinuitet inom vården, ii) avsaknad av 
systematisk kontroll vad gäller hyrläkarnas insatser, iii) utökat ansvarsområde och stressig arbetssituation för övrig vårdpersonal tillföljd av få 
fasta läkare vilket leder till bristande stöd och introduktion för hyrläkare och iv) bristande information till IVO om när legitimerad personal inte 
fungerat tillfredsställande. Sammanfattningsvis måste landstingen ta ett större ansvar vårdcentralernas arbetssituation. 

Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) 

Tillsynsrapport - De viktigaste 
iakttagelserna inom tillsyn och 

tillståndsprövning 
verksamhetsåret 2015 

Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) 

Hyrläkare − vårdgivarens 
dilemma? 

Vinster i välfärden 

• Rapporten visar att är att vinstmotiv skapar incitament för entreprenörskap och kan vara effektivitetshöjande inom välfärdssektorerna. Dock 
finns risker att kostnadsminskningar drivs för långt. Rapporten efterlyser tydliga regler och granskning av aktörer inom välfärdssektorerna, 
såväl de privata som de offentliga. Rapporten lämnar även rekommendationer för hur ansvarsutkrävande och utvärdering bör formuleras. 

• Rapporten visar att svenskar överskattar välfärdsföretagens rörelsemarginaler och följaktligen överskattar välfärdsföretagens möjligheter till 
vinstutdelning. 

• Ju mer en individ överskattar välfärdsföretagens rörelsemarginal desto mer positiv tenderar denne att vara för förslaget att begränsa 
möjligheten till vinstuttag. Dessutom blir människor mindre positivt inställda till att begränsa möjligheterna till vinstuttag när de  informeras om 
företagens faktiska genomsnittliga rörelsemarginal. 

• Rapporten visar även att även om en majoritet är positiva till begränsade vinstutdelningar tyder undersökningen på att opinionen kring privata 
välfärdsutförare är känslig för missuppfattningar. 

Entreprenörskaparforum 
(Johan Eklund, m.fl.) 

Vinster, välfärd och 
entreprenörskap 
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A. Sammanfattning av nya studier och utredningar under 2016 (2/5)  
Appendix 

Vinster i välfärden 

• Landström har på uppdrag av välfärdsutredningen tagit fram ett förslag på vinstbegränsning inom välfärdssektorn. 
• Rapporten presenterar ett förslag  vilket begränsar välfärdsbolagens vinstuttag till åtta procent av investerat kapital kopplat till ett 

inflationsindex. 
• Stora vårdbolag som koncernerna Attendo, Ambea och Frösunda Omsorg kommer enligt Landström med stor sannolikhet behöva skriva ned 

goodwillposter i balansräkningen om regleringen införs vilket skulle ge leda till stora nyemissionsbehov. Bolagen riskerar med andra ord att 
likvideras om en sådan vinstbegränsning skulle komma att implementeras. För att minska risken för likvidation menar Landström att 
regleringen bör genomföras gradvis. 

fil.dr. Joachim Landström 
En empirisk analys av 

vinstreglering av välfärdsföretag 
genom 

rörelseresultatbegränsning 

• Rapporten visar att Sverige har möjlighet att spara omkring 25% av kostnaderna över 10-årsperiod genom att tillämpa digitala tekniker. Från 
och med år 2025 skulle ca. 180 miljarder kronor årligen kunna komma att sparas genom att effektivisera vården genom olika digitala lösningar 
samtidigt som kvaliteten är bibehållen eller förbättrad. 

• McKinsey nämner 14 områden där digitalisering  kan skapa värde vilket bland annat inkluderar; i) distansövervakning av patienter, ii) 
integrerade journalsystem, iii) videokonsultationer, iv) tidsbokning via internet och v) egendiagnos och rådgivning. 

• De tekniska lösningarna finns idag och är beprövande men implementering av ny teknik kräver både stora investeringar, strukturella 
förändringar och tydligare ansvarsfördelning 

McKinsey & Company 
Värdet av digital teknik i den 

svenska vården 

• Framtida digitalisering inom vård och omsorg kan komma ha viktig roll i att möta sektorns utmaningar genom att öka effektivitet och minska 
kostnader. Rapporten fastställer att innovationsbejakande utbildningsinsatser och ledarskap kommer behövas för att nå önskat utfall. 

• Utredaren föreslår en rad insatser främst hänförligt till prestationsbaserade anslag, utveckling av kvalificerade tjänster, internationella 
jämförelser och utvärderingar inom Sverige samt med andra länder och utveckling av "big data" med bibehållet integritetsskydd för patienter. 
Utredaren föreslår även fortsatta satsningar på regionala testbäddar, innovationsupphandling och att övrigt innovationsarbete bör främjas av 
staten. 

• Anslagstilldelningen bör även vara mer prestationsbaserad och ersättningsmodellen för regioner och landsting bör vara mer resultatbaserad 
samt omfatta hela vårdkedjan för patienter. 

Statens offentliga utredningar 
2016:72 – Entreprenörskap i det 

tjugoförsta århundrandet 

Digitalisering 

• Enligt resultatet av sammanställningen i denna rapport producerades under 2014 verksamhet inom vård, skola och omsorg för nästan 960 
miljarder kronor. Av detta så stod privata företag för 166 miljarder. Det innebär att drygt 17 procent av verksamheten inom välfärdssektorn 
utförs av privata företag 

• Rapporten visar stora regionala skillnader. I Stockholm uppgick köp av verksamhet till 23% av totala bruttokostnaden vilket är högst i landet. 
Genomsnittligt inköp av verksamhet uppgick till 12% och Norrbottens län uppgick motsvarande andel till 4% vilket är lägst i landet. 

• Årets rapport visar en ökad avkastning på eget kapital för omsorgsbranschen (36,9%) jämfört med föregående år (20,4%). Totalt sett ser vi en 
svagt ökad lönsamhet i den totala tjänstesektorn jämfört med föregående år (14,3% jämfört med  11,0% under 2013). 

• Lönsamheten sett till vinst- samt rörelsemarginal för den totala tjänstesektorn ökade under 2014 och är högre jämfört med vård, skola och 
omsorg för 2014. År 2014 uppgick vinstmarginalen för den totala tjänstesektorn till 15,5% jämfört med vinstmarginalen för vård, skola och 
omsorg som uppgick till 7,5%. 

Statistiska centralbyrån 
Finansiärer och utförare inom 
vården, skolan och omsorgen 

2014 
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A. Sammanfattning av nya studier och utredningar under 2016 (3/5)  
Appendices 

• Det finns en rad effektivitetsproblem och utvecklingsområden inom svensk hälso- och sjukvård. Utredningen belyser att betydande strategiska 
åtgärder behövs för att lösa de stora strukturella problemen. Huvudorsakerna till vårdens ineffektivitetsproblem är enligt rapporten: 

- Mångfaldig och splittrad styrning 
- Struktur och uppdragsfördelning mellan primärvård och sjukhusanknuten vård 
- Organisation och arbetssätt med bristande vårdprocesser och ansvar för hela patientens vårdförlopp 
- Bristande kompetensförsörjning, arbetskultur och verksamhetsstöd kombinerat med tung administrativ börda 

• Rekommendationer för förbättring avser förändrad organisering av vården av patienter med stort behov med insatser från många aktörer, 
ändamålsenliga stödsystem och förändrade arbetssätt i vårdens vardag. Sammanfattningsvis behöver primärvårdens uppdrag stärkas. 

Statens offentliga utredningar 
2016:2 - Effektiv vård 

Effektivitet och 
resursanvändning 

• Svensk akutsjukhusvård uppvisar betydande produktivitetspotential både i hänseende till andra nordiska länder samt mellan svenska 
sjukhus. 

• Finska akutsjukhus, med högst effektivitet bland de nordiska länderna, uppvisar i genomsnitt ca. 40% högre effektivitet än de svenska 
akutsjukhusen. Svenska akutsjukhus uppvisar även en något, men signifikant, lägre produktivitet än norska och danska akutsjukhus. 

• I rapporten framkommer även att effektiviteten på svenska akutsjukhus fluktuerar kraftigt då det mest effektiva akutsjukhuset är 40% mer 
effektivt än det genomsnittliga och de minst effektiva akutsjukhusen har 40% lägre effektivitet än genomsnittet. 

• Rapporten visar även att det inte finns någon motsättning mellan hög kvalitet och hög produktivitet. 

Svenskt näringsliv 
(Clas Rehnberg) 

Produktivitetsskillnader mellan 
akutsjukhus i Norden 

• Rapporten ger en faktabaserad överblick av läget i den svenska välfärden och fastställer att den tillhör de främsta i världen. 
• Under 2015 gjordes 28.3 miljoner läkarbesök och det fanns under samma period genomsnittligt 23,900 disponibla vårdplatser på 1,150 

vårdcentraler. Svensk vård står sig väl i internationell jämförelse och chansen att överleva en hjärtinfarkt är ca. 30% högre i Sverige jämfört 
med Storbritannien. Andra jämförelser över kvalitet, kostnader och effektivitet visar att Sverige ligger i framkant jämfört med andra länder. 

• Svenskar har förtroende till sjukvården och 78% anser att de har den tillgång till vården de behöver. Förtroendet för sjukhusvården är också 
hög men varierar stort mellan regioner. Tillgängligheten inom vården beskrivs genom vårdgarantin som idag uppfylls i ca. 90% av 
patientfallen. Trots stort antal sjuksköterskor och läkare per capita i förhållande till övriga OECD-länder uppvisar Sverige enbart 3 läkarbesök 
per capita jämfört med genomsnittet på 6,6 patientbesök i OECD. Därtill har antalet patientbesök per läkare konstant minskat mellan åren 
2006-2014. 

• Svensk äldreomsorg presterar väl i internationella jämförelser och flera framsteg har gjorts inom äldrevården. Dock står Sverige, tillsammans 
med andra länder, inför stora utmaningar sett till förändringar i demografin. Sverige bör främst fokusera på att förbättra koordinationen mellan 
primärvård, sjukhusvård och kommunal vård. 

Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) 

Rena fakta om välfärden 

Digitalisering 

• eHälsomyndigheten, Vårdförbundet och Sveriges läkarförbund har tillsammans med PWC genomfört en studie med över 1 000 läkare och 
sjuksköterskor som visar på stora möjligheter med digitala vårdlösningar. Omkring 66 % anser att videosamtal skulle kunna ersätta delar av 
fysiska patientbesök. Idag rekommenderar knappt 1 av 10 inom vården att patienterna kan använda appar som en del av en behandling eller 
för uppföljning av sin sjukdom eller behandling. Dock säger 7 av 10 att de skulle rekommendera det i framtiden. Över 60% vill vara delaktiga i 
att utveckla nya appar som kan underlätta för patienterna. 

• Mellan 59-88% anser att det är mycket eller ganska möjligt att bedöma vårdbehovet baserat på så kallade ”gör det själv”-lösningar, beroende 
på typ av lösning och drygt 3 av 5 anser digitala lösningar som ett sätt att förbättra vården för kroniskt sjuka. 44% anser även att digitala 
vårdlösningar kommer att bli en naturlig del av vården för kroniskt sjuka inom de närmaste fem åren. 

E-hälsomyndigheten, 
Vårdförbundet, Sveriges 

läkarförbund, PWC 
Den digitala patienten är här – 

men är vården redo? 
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A. Sammanfattning av nya studier och utredningar under 2016 (4/5) 
Appendices 

• Rapporten visar att landstingen betalde ca. 11 miljarder för hyrläkare under 2014. Omkring 70 -80% köptes genom upphandlade 
ramavtalsleverantörer. Landstingens totala kostnader för hyrläkare inom primärvården har ökat mellan år 2012-2014. 

• Behovet av hyrläkare är störst i glesbygden samtidigt som fem bemanningskoncerner står för ca. 40% av landstingens kostnader för 
hyrläkare. Bemanningsföretagen förfogar oftast inte själva över läkarna de förmedlar utan förmedlar hyrläkare som är egenföretagare. 

• Rapporten menar även att landstingen bör göra det mer attraktivt för läkare att arbeta inom primärvården samtidigt som upphandlingskrav 
måste följas upp och tillämpas mer noggrant, Alla gånger respekterar inte heller avtalsparterna ramavtalens villkor.  

• Bättre kontroll och uppföljning av landstingens kostnadsmassa kan komma att sänka kostnaderna för hyrläkare i framtiden. 

Konkurrensverket 
Hyrläkare i primärvården 

– en kartläggning av 
landstingens 

upphandlingar och kostnader 

Effektivitet och 
resursanvändning 

• Rapporten redovisar observationer från åtta pilotprojekt som utvecklat nya innovativa former för ekonomisk styrning inom vård och omsorg. 
• De modeller som föreslås i rapporten för att förbättra innovationsklimatet varierar mellan de olika pilotprojekten och omfattar modifiering av 

fasta, rörliga samt målrelaterade ersättningssystem. På sikt hoppas arbetet generera nya ersättningsmodeller som stärker innovation inom 
vård och omsorg. 

• Utveckling av ersättningssystemen involverar många utmaningar då dagens ersättningsmodeller bland annat relaterar till närliggande 
styrverktyg såsom förfrågningsunderlag och avtal. Därtill behöver utvecklingen av ersättningsmodeller kombineras med 
verksamhetsutveckling. Ofta ligger beslutsbefattandet hos dessa två områden hos olika parter vilket försvårar arbetet. Dessutom utgör 
ekonomisk styrning ett av flera sätt att påverka praktiken då professionella normer ofta påverkar. 

• Rapporten lyfter fram en rad lärdommar och rekommendationer viktiga att beakta för att möjliggöra framtida innovativa ersättningssystem. 

Vinnova 
Ersättningssystem för innovation 
i vård och omsorg – en studie av 

åtta projekt som utvecklar nya 
ersättningsmodeller 

• Rapporten analyserar och beräknar effekterna av förhöjd produktivitet i offentligt finansierade tjänster vilket tas ut i form av förbättrad 
kostnadseffektivitet. Enligt rapporten finns betydande kostnads- och produktivitetsskillnader i svensk välfärd. 

• Det ökade trycket på välfärdstjänsterna kan enligt somliga komma behöva finansieras genom relativt kraftigt höjda skatter i framtiden. 
• Rapporten visar dock att ökad produktivitet om 0,5 % per år i välfärdstjänsterna och övrig offentlig tjänsteproduktion skulle kunna kompensera 

föreslagna skatteökningarna och samtidigt klara av den ökade demografiska utmaningen. 
• Ökningen i produktivitet kan nås genom ökad digitalisering och teknikutveckling, förbättrad konkurrensutsättning samt bättre styrsystem. 

Svenskt näringsliv 
(Anders Morin) 

Bättre resursanvändning i 
välfärdstjänsterna - Vilken 

betydelse har det för välfärdens 
framtida finansiering? 

• Köp av varor, tjänster och verksamhet av kommuner och landsting motsvarade 370 miljarder kronor under 2015 vilket motsvarar en ökning 
om 6% jämfört med 2014. Under samma period uppgick köp av verksamhet till 161 miljarder vilket motsvarar 18% av de totala kostnaderna 
för kommuner, landsting och regioner. Totalt ökade köp av verksamhet med 8% mellan 2014 och 2015. 

• SKLs rapport visar att 15% av de totala köpen av verksamhet härrör från köp av privata utförare varav 13% relaterar till köp från privata 
företag och 2% från föreningar, stiftelser och enskilda aktörer. 

• Övriga iakttagelser visar att de privata utförarnas andel inom äldreomsorgen minskade för första gången sedan 2008 samtidigt som sex 
kommuner avvecklat valfrihetssystemet inom välfärdstjänst till följd av ett ändrat politiskt läge samt brist på privata utförare. Rapporten lyfter 
fram att 159 kommuner har valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänsten men i 16 kommuner saknas godkända privata utförare. 

• Privatisering inom primärvård ökar och under 2015 drevs 42% av samtliga vårdcentraler i privat regi. Samtidigt som besöken hos privata 
vårdcentraler ökar i primärvården varierar den geografiska fördelningen av privata aktörer kraftigt i landet. Rapporten visar även på att 
besöken inom specialiserad öppenvård fortsätter att öka under 2015. 

Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) 

Köp av verksamhet 2015 
Kommuner, landsting och 

regioner 2006–2015 
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A. Sammanfattning av nya studier och utredningar under 2016 (5/5)  
Appendices 

Effektivitet och 
resursanvändning 

• Rapportens syftar till att öka kunskaper kring hur överbeläggningar och utlokaliseringar kan förebyggas samt öka patientsäkerheten i 
samband med dessa. Samantaget bör problemen ses som ett resultat av vad som sker genom hela vårdkedjan och hur resurs- och 
ansvarsfördelningen ser ut. 

• Rapporten lyfter fram behovet av ett systematiskt arbete för att förebygga akutsjukvård och sluten vård då det leder till höga kostnader och en 
icke optimal vård för patienterna. Vårdplatser inom sluten vård har minskat de senaste åren för att fokusera på en vård som förebygger 
akutsjukvård och sluten vård. Dock upplevs en större kapacitetsbrist inom sluten vård med patienter som vårdas i korridorer eller på andra 
avdelningar. Överbeläggning och utlokalisering kan förebyggas genom systematiskt och strategiskt arbete genom hela vårdkedjan. Trots att 
problemen kommer uppstå periodvis menar rapporten att det inte kommer komma behöva utgöra ett problem om de är tillfälliga och hanteras 
rätt. 

Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) 

Ingen på sjukhus i onödan 
– Hur kan vi tillsammans 

minimera överbeläggningar och 
utlokaliseringar för patientens 

bästa? 

• Rapporten fastställer att svensk vård tillhör de bättre i världen och att många delar av svensk sjuk- och hälsovård fungerar mycket väl. I 
internationella jämförelser levererar svensk vård topresultat sett till medicinska resultat. Dock behövs vårdprocesser och väntetider förbättras. 

• De viktigaste utvecklingsområdena enligt SKLs rapport innefattar: 
i. Ökad tillgänglighet – vården ska vara lättillgänglig för den som behöver den genom kortare väntetider, stärkt primärvård, effektiv 

kompetensutnyttjande och genom att erbjudas vård på  rätt vårdnivå. 
ii. Ökad jämlikhet – vården ska utgå från varje individs behov oavsett var patienten bor eller kommer ifrån. Standardiserade vårdförlopp 

kapar väntetider, skapar säkrare behandlingar och bättre information. Jämlikheten kan dessutom stärkas genom att utveckla de 
nationella kvalitetsregistren och genom att dra nytta av digitaliseringens alla möjligheter. 

iii. Ökad patientsäkerhet – enligt SKL har 100 000 patienter drabbats av vårdskador som hade kunnat undvikas. Digitalisering kan öka 
säkerheten genom att erbjuda snabb och relevant information i både behandlings- och uppföljningssyfte. Behandling av trycksår 
anges också som ett stort förbättringsområde då det tidigare uppkommit i stor utsträckning. Patientsäkerheten kan stärkas genom att, 
om möjligt, undvika inskrivning på sjukhus då det för många patienter utgör en riskmiljö. Förebyggande vård och vård på rätt vårdnivå 
minskar behovet av akutsjukvård vilket ökar patientsäkerheten inom vård och omsorg. 

Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) 

Så möter vi vårdens utmaningar 
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TSEK Tjänstebolag Välfärdsbolag
Förv ärv ande 
v älfärdsbolag

Resultaträkning
Nettoomsättning 10 000 10 000 10 000
- Kostnader (8 800) (9 100) (9 100)

Rörelseresultat = 1 200 900 900
Rörelsemarginal före reglering 12,00% 9,00% 9,00%

Operativt kapital
Anläggningstillgångar 500 500 500
+ Goodw ill 0 0 3 420
+ Rörelsekapital 638 (420) (420)
+ Accepterad rörelsekassa (10 % av  omsättningen) 1 000 1 000 1 000

Summa operativt kapital 2 138 1 080 4 500
Avkastning på operativt kapital 56,14% 83,30% 20,00%

Accepterat rörelseresultat
Antagen statslåneränta 0,83% 0,83% 0,83%
+ Tillägg för kapitalkostnad 7,00% 7,00% 7,00%
x  Operativ t kapital 2 138 1 080 4 500

Accepterat rörelseresultat = 167 85 352
Rörelsemarginal efter reglering 1,67% 0,85% 3,52%

Övervinst
Faktiskt rörelseresultat 1 200 900 900
- Accepterat rörelseresultat 167 85 352

Summa övervinst (att återföra till verksamheten) 1 033 815 548
Andel av rörelseresultatet 86,05% 90,60% 60,85%

TSEK
Förvärvande 
välfärdsbolaag

Rörelseresultat 900
x Transaktionsmultipel 5x EBIT 5x
Köpeskilling = 4 500
- Operativt kapital 1 080
Goodwill = 3 420

Bolag
Avkastning på 
operativt kapital

Ambea 5,10%
Attendo 8,90%
Capio 5,60%
Frösunda Omsorg 24,30%
Humana 11,10%
Praktikertjänst 50,30%
Medel 17,55%
Median 10,00%

B. Vinster i välfärden 
Appendices 

  

 
 

  

 

  

 
 

  

 

  

 
 

  

 

  

 
 

  

 

  

 
 

  

 

  

 
 

  

 

 
 

 
 

  

 

  

 
 

  

   
 

  

 
 

  

   
 

  

 
 

  

 

Beräkningsexempel Förvärvsanalys 

Avkastning på operativt kapital för de större koncern- och aktiebolagen år 
2014 

Källor: Sammanställning av information från Empirisk analys av vinstreglering av välfärdsföretag genom 
rörelseresultatbegränsning, Fil dr. Joachim Landström, Företagekonomiska institutionen, Uppsala 
Universitet 
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C. Metodologi 
Appendix 

     

Definitioner och avgränsningar 
• Den finansiella informationen baseras på årsredovisningsdata från Infotorg. Den 

finansiella informationen omfattar endast privatägda aktiebolag som bedriver vård- och 
omsorgsverksamhet i Sverige (SNI-koder 86-88). Den finansiella informationen inkluderar 
inte medicinsk laboratorieverksamhet, ambulanssjukvård samt aktiebolag som ägs av 
stat/landsting/kommuner. Det innebär också att vård- och omsorgsverksamhet som drivs 
i företagsformerna handelsbolag, enskild firma, ideell förening, ekonomisk förening och 
stiftelser inte har inkluderats. 

• Infotorg erbjuder inte möjlighet att extrahera finansiell information kategoriserad enligt 
faktiskt räkenskapsår. Detta innebär att Grant Thornton har klassificerad den finansiella 
informationen som extraherats vid exempelvis 2016 års studie och antagit att den är 
hänförligt till räkenskapsåret 2015. Det som i denna rapport är klassificerat som 2015 kan 
således innehålla finansiell information för privatägda aktiebolag med räkenskapsår 
2014/15, 2015 och 2015/2016. För att erhålla så jämförbar information som möjligt 
extraheras alltid den finansiella informationen från Infotorg under september månad för 
respektive studie. För samtliga nya bolag som inte inkluderats i tidigare studier där 
omsättningen överstiger 5 MSEK genomför Grant Thornton en översiktlig kontroll om 
företagets verksamhetsinriktning och gör en bedömning om bolaget bör omfattas i denna 
studie genom besök på hemsida och/eller genom att läsa verksamhetsberättelsen i 
årsredovisningen.   

• För att säkerställa problem med t ex förlängda/förkortade räkenskapsår eller 
kategoriseringsproblem med underbranscher baserat på SNI-koder har vi 
rimlighetsbedömt de största aktörerna samt respektive underbransch inom den privata 
vård- och omsorgsmarknaden. I övrigt har vi ej kvalitetssäkrat den  information som 
erhållits via Infotorg.  

• Studien omfattar även en analys av branschens tio största privata aktörer. Informationen 
har erhållits från resp. bolags årsredovisning beträffande omsättning, kassaflöde etc. Den 
finansiella nyckeltalsinformationen som presenteras i studien inkluderar utländsk 
verksamhet för de bolag som är verksamma utanför Sverige. Ingen granskning eller 
bedömning har gjorts kring faktiskt redovisade omsättnings- och resultatnivåer etc. 
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D. Grant Thorntons klassificering utifrån SNI-kodsystemet 
Appendices 

     

SNI-kod och benämning Klassificering Grant Thornton Exempel på verksamhet 
87100 Boende med sjuksköterskevård Omsorg med boende Sjukhem, vårdhem, mer allmänna sjukhem än nedanstående 

87201 Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder Omsorg med boende Se SNI-kod 

87202 Boende med särskild service för barn och ungdomar med missbruksproblem Omsorg med boende Se SNI-kod 

87203 Boende med särskild service för vuxna med missbruksproblem Omsorg med boende Se SNI-kod 

87301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer Omsorg med boende Äldreomsorgen 

87302 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för  personer med funktionshinder Omsorg med boende Bolag både med boende, personlig assistans och öppenvård.  

87901 Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem Omsorg med boende T.ex. HVB-hem, fosterhem och boende för ensamkommande 
flyktingbarn. 

87902 Omsorg och sociala insatser i övriga boendeformer för vuxna Omsorg med boende Behandlingshem 

88102 Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder Personlig assistans Personlig assistansverksamhet, t ex Frösunda 

86211 Primärvårdsmottagningar med läkare m.m. Primärvård Vårdcentraler 

86903 Primärvård, ej läkare Primärvård Barnmorskemottagningar 

88101 Öppna sociala insatser för äldre personer Socialtjänstrelaterad omsorg Personlig assistans och hemtjänst för äldre 

88991 Öppna sociala insatser för barn och ungdomar med sociala problem Socialtjänstrelaterad omsorg Familjehemsvård 

88992 Öppna sociala insatser för vuxna med missbruksproblem Socialtjänstrelaterad omsorg Rehab och utslussningsverksamhet för missbrukare 

88993 Övriga öppna sociala insatser för vuxna Socialtjänstrelaterad omsorg Öppenvårdverksamhet för ungdomar och vuxna 

86102 Specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus Specialistvård Sjukhus 

86103 Specialiserad sluten psykiatrisk hälso- och sjukvård på sjukhus Specialistvård Läkarkonsult (total oms. 3 MSEK) 

86212 Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård Specialistvård Företagshälsovård och Sjukhusvård  

86221 Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, på sjukhus Specialistvård Sjukhus 

86222 Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus Specialistvård Sophiahemmet,  

86905 Fysioterapeutisk verksamhet  o.d. Specialistvård Sjukgymnaster, kiropraktiker, Rygginstitutet 

86909 Annan öppen hälso- och sjukvård, utan läkare Specialistvård Dialysklinik, psykologer, sjukvårdsrådgivning 

86230 Tandläkarverksamhet Tandvård Tandläkarmottagningar 

86904 Tandhygienistverksamhet Tandvård Tandtekniker, hygienister 
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E. Källförteckning 
Appendix 

     

Publicerade studier/rapporter/artiklar 
• e-Hälsomyndigheten (2016), "Vision e-hälsa 2025 – gemensamma utgångspunkter för 

digitalisering i socialtjänst och hälso- och sjukvård" 

• e-Hälsomyndigheten, PwC, Sveriges Läkarförbund, Vårdförbundet (2016), Den digitala 
patienten är här – men är vården redo? 

• Entreprenörskaparforum (2015), "Swedish Economic Forum Report 2015 – Vinster, 
välfärd och entreprenörskap" 

• Fil dr. Joachim Landström, Företagsekonomiska institutionen Uppsala Universitet (2016), 
"En empirisk analys av vinstreglering av välfärdsföretag genom 
rörelseresultatbegränsning" 

• Inspektion för vård och omsorg (IVO) (2016), "Hyrläkare − vårdgivarens dilemma?" 

• Inspektion för vård och omsorg (IVO) (2016), "Tillsynsrapport – De viktigaste 
iakttagelserna inom tillsyn och tillståndsprövning verksamhetsåret 2015" 

• Konkurrensverket (2015), "Hyrläkare i primärvården – en kartläggning av landstingens 
upphandlingar och kostnader" 

• McKinsey & Company (2016), "Värdet av digital teknik i den svenska vården" 

• Myndigheten för vårdanalys (2016), "Samordnad vård och omsorg – En analys av 
samordningsutmaningar i ett fragmenterat vård och- omsorgssystem" 

• Statens offentliga utredningar (SOU) (2016), "SOU 2016:2. Effektiv vård" 

Definitioner och avgränsningar 
• Den finansiella informationen baseras på årsredovisningsdata från Infotorg. Den 

finansiella informationen omfattar endast privatägda aktiebolag som bedriver vård- och 
omsorgsverksamhet i Sverige (SNI-koder 86-88). Den finansiella informationen inkluderar 
inte medicinsk laboratorieverksamhet, ambulanssjukvård samt aktiebolag som ägs av 
stat/landsting/kommuner. Det innebär också att vård- och omsorgsverksamhet som drivs 
i företagsformerna handelsbolag, enskild firma, ideell förening, ekonomisk förening och 
stiftelser inte har inkluderats. 

 

Publicerade studier/rapporter/artiklar 
• Statens offentliga utredningar (SOU) (2016), "SOU 2016:72. Entreprenörskap i det 

tjugoförsta århundradet" 

• Statens offentliga utredningar (SOU) (2016), "SOU 2016:78. Ordning och reda i 
välfärden" 

• Statistiska centralbyrån (SCB) (2016), "Hälsoräkenskaper 2014" 

• Statistiska centralbyrån (SCB) (2016), "Finansiärer och utförare inom vård, skola och 
omsorg 2014" 

• Svenskt Näringsliv (Clas Rehnberg) (2016), "Produktivitetsskillnader mellan akutsjukhus i 
Norden" 

• Svenskt Näringsliv (Anders Morin) (2015), "Bättre resursanvändning i välfärdstjänsterna" 

• Sveriges Kommuner och Landsting, SKL (2016), "Ingen på sjukhus i onödan Hur vi 
tillsammans kan minimera överbeläggningar och utlokaliseringar för patientens bästa" 

• Sveriges Kommuner och Landsting, SKL (2016), "Köp av verksamhet 2015" 

• Sveriges Kommuner och Landsting, SKL (2016), "Rena fakta om välfärden" 

• Sveriges Kommuner och Landsting, SKL (2016), "Så möter vi vårdens utmaningar" 

• Tieto, Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) (2016), "Vårdens IT-stöd – en 
nyckelfråga för framtiden" 

• VINNOVA (Anna Krohwinkel, m.fl.) (2015), "Ersättningssystem för innovation i vård 
och omsorg – en studie av åtta projekt som utvecklar nya ersättningsmodeller" 
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Advisory 
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