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Introduktion 
Regeringen gav i december 2009 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och 
analyser (Tillväxtanalys) och Tillväxtverket i uppdrag att årligen under perioden 2009-
2012 följa upp, rapportera och bedöma utvecklingen avseende mångfald och 
entreprenörskap i hälso- och sjukvård, äldreomsorg och övrig socialtjänst samt föreslå 
åtgärder för att främja en positiv utveckling (regeringsbeslut S2007/11029/HS (delvis) 
samt S2009/9847/HS (delvis)). 
 
Denna promemoria är den första av tre delredovisningar och omfattar perioden 2009-
12-10 till 2010-05-19. Uppdraget ska slutredovisas den 3 december 2012. 
Delredovisningen innehåller en plan för det fortsatta arbetet som inkluderar en framtida 
arbetsfördelning mellan myndigheterna och uppskattade kostnader (bilaga 1, 
Programförslag), en lägesrapport om mångfald och entreprenörskap i vård och 
omsorgssektorn (bilagorna 2-6) samt redovisning av en genomförd konferens (bilagorna 
7-8). 

Genomförda insatser 
Under perioden har arbetsformer och ansvarsfördelning för det gemensamma 
uppdraget utvecklats. En gemensam styrgrupp med resursägare från båda 
myndigheterna har tillsatts och Staffan Larsson, avdelningschef på Tillväxtanalys, är 
gruppens ordförande. Fokus för arbetet har varit att på kort tid genomföra ett antal 
studier som underlag för en lägesrapport om mångfald och entreprenörskap inom vård 
och omsorg, en konferens där resultaten av studierna presenterades samt att ta fram ett 
förslag på det fortsatta arbetet. 
 
Hur det fortsatta arbetet ska läggas upp fram till 31 december 2012 beskrivs i ett särskilt 
programförslag med rubriken ”Program för kunskapsutveckling om entreprenörskap 
inom vård och omsorg” (bilaga 1). Programmet är indelat i tre delprogram med följande 
inriktning; kunskapsuppbyggnad, kunskapsöverföring samt samverkan. 
Arbetsfördelningen mellan myndigheterna beskrivs och uppskattade kostnader för 
uppdraget enligt förslaget beräknas ligga på totalt 7 250 000 kronor för hela 
uppdragsperioden. 
 
Som underlag för en första lägesrapport har flera olika studier och dataanalyser 
genomförts.  Baserat på SCB-data beskrivs utvecklingen av antalet aktörer och antalet 
sysselsatta inom den icke-offentliga vård- och omsorgssektorn mellan 2003 och 2008 
(bilaga 2). Analysen visar att antalet enskilda företag har vuxit inom samtliga sektorer 
utom ideella organisationer som snarast minskat. I en enkätstudie har omfattningen av 
privata leverantörer inom biståndsbeprövad hemtjänst undersökts (bilaga 3). Studien 
visar att nästan hälften av Sveriges befolkning bor i kommuner som har privata 
leverantörer och att ytterligare en fjärdedel av Sveriges kommuner planerar att öppna 
för privata leverantörer. I lägesrapporten ingår också tre rapporter som fokuserar på 
vilka företagen är som etablerar sig i valfrihets- och kundvalssystem inom hemtjänst och 
primärvård (bilagorna 4-6). Rapporterna visar en delvis splittrad bild där företagen som 
etablerar sig inom den offentligt finansierade hemtjänsten är mindre, med färre 
anställda och mer positiva inför framtiden vad gäller företagets utveckling än de företag 
som återfinns inom vårdval/hälsoval i några studerade landsting. De företagen tillhör 
oftare en större koncern, har fler anställda och har en mindre positiv förväntan inför 
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framtiden och hur företagen förväntas utvecklas. De företag som studerats återfinns i 
kommuner och landsting som haft konkurrensutsättning en längre tid men det rör sig 
fortfarande om mycket unga marknader så några långsiktiga slutsatser är svåra att dra. 
 
Den 11 maj 2010 genomfördes konferensen Vård och omsorg under omvandling: 
Förändrade förutsättningar – fler företag? på Norra Latin i Stockholm. Konferensen 
genomfördes av Tillväxtverket och Tillväxtanalys i samverkan med Regeringskansliet. 
På konferensen presenterades Tillväxtverkets och Tillväxtanalys lägesrapport, andra 
myndigheters och organisationer arbete och kunskap inom området och tre företagares 
erfarenheter samt regeringens politik (bilaga 7). 162 personer deltog från kommuner, 
landsting, företag myndigheter och andra organisationer (bilaga 8). 
 
I uppdraget ingår att samverka med vissa utpekade myndigheter och aktörer. Under 
perioden har flera olika möten genomförts för att diskutera samverkan med bland annat 
Konkurrensverket, Socialstyrelsen, Kammarkollegiet och Sveriges Kommuner och 
Landsting. Det finns många ytterligare aktörer som arbetar med olika frågor som direkt 
eller indirekt berör vård- och omsorgsbranschernas utveckling och några första 
kontakter är tagna med till exempel aktörer inom den idéburna sektorn, 
branschorganisationer och fackförbund/yrkesförbund. Uppdraget omfattar även att 
skapa ett forskarnätverk som kan fungera som en arena för att belysa områdena 
entreprenörskap, mångfald, tillväxt och innovationer inom vård och omsorg utifrån 
olika perspektiv. I det arbetet har därför flera kontakter med forskare inom området 
genomförts för att diskutera forskningsområdet och identifiera behov och drivkrafter för 
att utveckla ett forskarnätverk. 

Ekonomisk redovisning 
Nedan redovisas kostnader för genomförda insatser under perioden till och med 19 maj 
2010. 
 
Lägesrapport 
Kostnader för lägesrapport inkluderar bland annat konsulter, dataköp, layout, original 
och formgivning av rapporter och faktablad och uppgår sammanlagt till 511 000 
kronor. 
 
Konferens 
Kostnader för genomförande av konferens inkluderar bland annat hyra av lokal, 
kostnader för mat och teknik samt moderator och uppgår sammanlagt till 188 000 
kronor. 
 
Övrigt 
Övriga kostnader omfattar bland annat resor, litteratur och andra kostnader för möten 
och uppgår sammanlagt till 16 000 kronor. 
 
Totala kostnader för genomförda insatser under perioden exklusive 
arbete är 715 000 kronor.
 
Nedlagd arbetstid inom Tillväxtverket och Tillväxtanalys 
Total arbetad tid för uppdraget är 1 300 timmar för den aktuella perioden. Av dessa är 
300 timmar arbete inom ramen för en praktik på Tillväxtanalys. Kostnader för 
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genomfört arbete på båda myndigheterna inklusive overhead och sociala avgifter är 
382 000 kronor för Tillväxtanalys respektive 506 000 kronor för Tillväxtverket. 
 
Totala kostnader för arbete under perioden är 888 000 kronor.

Bilagor 
Bilaga 1 
Programförslag - Program för kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och 
omsorg 
 
Bilaga 2 
Antalet enskilda företag inom vård- och omsorgssektorn har ökat mellan 2003 och 
2008. 
2010, Tillväxtverket och Tillväxtanalys, informationsblad 168 i Tillväxtverkets 
informationsserie. 
 
Bilaga 3 
Privata leverantörer inom hemtjänsten våren 2010. 
2010, Tillväxtverket och Tillväxtanalys, informationsblad 169 i Tillväxtverkets 
informationsserie. 
 
Bilaga 4 
Hur resonerar företagen om kundvalet? – Intervjustudie med tretton företag inom 
primärvård och hemtjänst. 
2010, Tillväxtverket och Tillväxtanalys, rapport 65 i Tillväxtverkets rapportserie. 
 
Bilaga 5 
Vilka är företagen som erbjuder hemtjänst? – Studie av företag i sex kommuner. 
2010, Tillväxtverket och Tillväxtanalys, rapport 66 i Tillväxtverkets rapportserie. 
 
Bilaga 6 
Vård- och husläkarcentraler i vårdvalssystemet – vilka är företagarna? – Studie av 
företagen som etablerar sig i vårdval Halland, Kronoberg respektive Västmanland. 
2010, Tillväxtverket och Tillväxtanalys, rapport 67 i Tillväxtverkets rapportserie. 
Rapporten kommer att kompletteras med företag från Stockholms läns landsting. 
 
Bilaga 7 
Vård och omsorg under omvandling: Förändrade förutsättningar – fler företag? 
Inbjudan och program för konferens den 11 maj 2010. 
 
Bilaga 8 
Deltagarförteckning för konferens den 11 maj 2010. 
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Program för kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård 
och omsorg 
 

1 Bakgrund och uppdrag 
Nutek/Tillväxtverket har under en längre tid arbetat tillsammans med ett flertal aktörer för att 
tillsammans identifiera branscher som är viktiga för framtidens näringsliv. Vård och omsorg 
identifierades som en sådan bransch. Detta ledde till att Nutek tog fram ett antal kunskapsrapporter 
om branschen, samt att Nutek 2007 fick i uppdrag av regeringen att i samverkan med Almega, 
Sveriges kommuner och landsting, SKL, samt Socialdepartementet utveckla handlingsprogram för 
entreprenörskap och upphandlingar inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Uppdraget rapporterades 
i november 2008 som ett handlingsprogram med förslag på åtgärder, satsningar och prioriteringar för 
att främja fler och växande företag inom vård och omsorg fördelat på sex delprogram. I 
delprogrammet för kunskapsutveckling och kunskapsspridning om entreprenörskap, företagande och 
förnyelse i vård och omsorg betonades behovet av att följa och analysera hur företagande, mångfald, 
effektivisering och tjänster utvecklas bland annat som följd av införande av valfrihetssystem. 
  
Med utgångspunkt i handlingsprogrammets förslag har regeringen i beslut den 10 december 2009 gett 
Tillväxtverket och Tillväxtanalys ett delat uppdrag att följa utvecklingen avseende mångfald och 
entreprenörskap i vård och omsorg (S2007/11029/HS samt S2009/9847/HS). Enligt uppdraget ska de 
båda myndigheterna: 

• Årligen under perioden 2009-2012 följa upp, rapportera och bedöma utvecklingen avseende 
mångfald och entreprenörskap i hälso- och sjukvård, äldreomsorg och övrig socialtjänst samt 
föreslå åtgärder för att främja en positiv utveckling.  

• Myndigheterna ska också genomföra insatser för att stödja kommuner och landsting med 
kunskap om förutsättningar för mångfald och entreprenörskap vid konkurrensutsättning.  

• Myndigheterna ska vidare stödja regionala aktörer i arbetet med att inkludera vård och 
omsorg i näringslivsfrämjande åtgärder. 

  
Under våren 2010 har Tillväxtverket och Tillväxtanalys gemensamt drivit regeringsuppdraget som ett 
nyutvecklingsprojekt bestående av tre delar; en första lägesrapport om mångfald och entreprenörskap 
inom vård- och omsorgssektorn, en konferens där bland annat resultaten från lägesrapporten 
redovisas samt denna programplan. Nyutvecklingsprojektet avslutas den 19 maj vid den första 
delredovisningen till Socialdepartementet. 

2 Programmets syfte och mål 

2.1 Syfte  
Programmets syfte är att bistå dem som fattar beslut om konkurrensutsättning och 
näringslivsutveckling med kunskap om företagens förutsättningar inom vård och omsorg för att 
underlätta utvecklingen av en mångfald av utförare. 

2.2 Mål 
Målet är att målgrupperna upplever att information och kunskap från programmet är användbar, 
begriplig och relevant. 

3 Målgrupper, kundnytta och samverkan 

3.1 Målgrupper 
- Tjänstemän, politiker och andra beslutsfattare i kommun, landsting och region som arbetar 

med konkurrensutsättning inom vård och omsorg samt arbetar med näringslivsutveckling 
lokalt och regionalt 

- Nationella beslutsfattare 
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3.2 Delat uppdrag Tillväxtverket och Tillväxtanalys 
Uppdraget är delat mellan de båda myndigheterna Tillväxtanalys och Tillväxtverket. Den första delen 
av uppdraget har genomförts med en gemensam projektplan och styrgrupp och med en samordnande 
projektledare. Den organiseringen kommer att fortsätta under hela genomförandet av uppdraget 
2010-2012. Med en gemensam programplan, styrgrupp och en samordnande programansvarig kan 
uppdraget hållas ihop men med ansvar för olika delar av genomförandet fördelat mellan de två 
myndigheterna. Den samordnande programansvariga kommer att sitta på Tillväxtverket som också 
har huvudansvar för de mer resurskrävande utåtriktade aktiviteterna i programmet. 
  
Tillväxtanalys har huvudansvaret för lägesrapporteringar och fördjupade analyser om utvecklingen 
avseende mångfald av utförare, företagande, tjänsteutbud samt regionala skillnader. I ansvaret ligger 
också utveckling av indikatorer och metodik för att förbättra analyser av vilka konsekvenser 
valfrihetsreformerna har på mångfald och entreprenörskap inom vård och omsorg. 
  
Tillväxtverkets roll i programmet är att förmedla kunskap och information till målgrupperna. Detta 
innebär att arbeta nära tillsammans med de regionala och lokala huvudmän som är intresserade, att 
anordna större nationella samt regionala seminarier för ökat kunskapsutbyte och 
kompetensöverföring, samt att sprida kunskap inom främjandesystemet och till branschen. 
Tillväxtverket kommer också att samordna aktiviteter och behov från övriga operativa program som 
myndigheten driver, för att skapa samordning, erfarenhetsöverföring och undvika dubbelarbete. 
  
Programmet kommer att ha en gemensam styrgrupp med resursägare från de båda myndigheterna. 
Denna styrgrupp kommer att bistå med prioriteringar och vägledning för såväl det analytiska som 
operativa arbetet, samt ha ett övergripande ansvar hur programmets resurser används. 
 

3.3 Samverkan med andra organisationer 
I uppdraget ingår att samverka med vissa utpekade myndigheter och aktörer, och formerna för detta 
beskrivs utförligare nedan. Programmet kommer även att tillsätta en referensgrupp för att bistå med 
kunskap, förankra arbetet, få återkoppling och kunna samordna aktiviteter, detta beskrivs mer nedan. 
 
I uppdraget ingår även att samverka med det välfärdsutvecklingsråd för valfrihet, entreprenörskap och 
innovativt företagande i vård och omsorg som regeringen just tillsatt. 
 

4 Företagande inom vård och omsorg 
Utvecklingen som vården och omsorgen ska möta medför både strukturella utmaningar, krav på 
anpassningar av regelverk och anpassningar av relationer inom vårdkedjan etcetera, men den medför 
också nya utvecklingsmöjligheter för de aktörer, både offentliga och privata, som i dag agerar på den 
svenska vård- och omsorgsmarknaden. Dessa är bland annat internationalisering, tjänsteinnovationer, 
utveckling av nya kringtjänster, kombinationer av tjänster och offentligt privata samarbeten. Vård och 
omsorg kan utvecklas till en allt viktigare faktor för utveckling och tillväxt. 
 
Vård och omsorg är i dag den största branschen inom tjänstesektorn med cirka 685 000 anställda. 
Vård- och omsorgsbranschen är dessutom betydelsefull för en rad närliggande branscher, exempelvis 
friskvård, läkemedel och medicinsk teknik. Vården och omsorgen utgör också en stor del av den 
offentliga sektorn och den offentligt finansierade vården och omsorgen utgör den absoluta merparten 
av vården och omsorgen i Sverige. Vården och omsorgens organisation har förändrats under 1990 och 
början av 2000-talet genom att många kommuner och landsting har valt att införa beställar- och 
utförar- modeller, en större del av verksamheterna har konkurrensutsatts och valfrihetssystem har 
börjat introduceras. Konkurrensutsättningen har bidragit till möjligheter för privata företag att 
konkurrera på marknader som tidigare inte fanns tillgängliga för det privata näringslivet.  
 
Även om vård och omsorg är den största branschen i Sverige räknat i antalet anställda, är den liten sett 
till antalet företag.  I jämförelse med hela näringslivet är det mycket få av de sysselsatta inom vård- 
och omsorgsbranschen som är egna företagare.  Majoriteten av dessa företag utgörs av småföretag, 
varav 9 av 10 är mikroföretag med 1-10 anställda. Företagare inom branscherna vård och omsorg 
kännetecknas av att de ofta har en hög kompetens rörande sin profession, men saknar i högre 
utsträckning än andra yrkesgrupper kunskaper om företagande. 95 procent av dem som väljer att 
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starta eget har tidigare varit anställda inom sitt yrke i den offentliga sektorn. De är också i hög 
utsträckning kvinnor, 2007 var 58 procent av vård- och omsorgsföretagarna kvinnor, vilket är dubbelt 
så mycket som näringslivet som helhet.   
 
För att främja entreprenörskap och företagande inom hälso- och sjukvård samt omsorgen krävs att 
strukturer, regelverk, information och stödåtgärder anpassas till den utveckling som skett inom dessa 
sektorer under de senaste åren och till företagandets särskilda villkor.  
 
Tillväxtverket har i ett strategiskt arbete identifierat ett antal tillväxtpolitiska utmaningar. Det arbetet 
har resulterat i åtta fokusområden för verksamheten. Ett av dessa fokusområden är vård och omsorg, 
där de förslag från handlingsprogrammet som rör Tillväxtverket är inkluderade. Genom detta program 
kan en del av de tillväxtpolitiska utmaningarna mötas med ny och utvecklad kunskap, och programmet 
skulle således vara en del i Tillväxtverkets föreslagna strategiska fokusområde vård och omsorg. 
Erfarenheter från Tillväxtverkets tidigare arbete inom vård- och omsorgsområdet, så som 
informationsuppdraget om LOV samt programmet för fler företagare inom vård och omsorg kommer 
att tas tillvara i arbetet. 
 
Tillväxtanalys arbetar med analysuppdrag rörande tjänstesektorns utveckling samt förändringarna på 
apoteksmarknaden. Detta uppdrag kommer att fungera som kompletterande och ömsesidigt stödjande 
till denna verksamhet. 
 

5 Programmets innehåll 
Programmet syftar till att bistå dem som är med och utformar vårdval och kundval i kommuner och 
landsting med kunskap om förutsättningar för mångfald och entreprenörskap inom vård och omsorg. 
Kunskapen ska också komma dem som arbetar med näringslivsutveckling och tillväxtstrategier lokalt 
och regionalt till del. Programmet ska bidra till att öka samverkan och kunskapsöverföring mellan de 
aktörer som är verksamma inom området. Programmet genomförs under perioden fram till och med 
2012 och ska resultera i förslag på åtgärder som främjar en positiv utveckling av mångfald och 
företagande inom sektorn.  
 
Programmet består av tre delar som är ömsesidigt stödjande och samverkar för genomförandet av 
uppdraget. 
 

• Kunskapsuppbyggnad 
• Kunskapsförmedling och genomförande av stödjande insatser 
• Samverkan 

 
En viktig framgångsfaktor för att genomförandet av programmet ska nå önskade resultat är att arbetet 
präglas av lyhördhet gentemot målgruppernas behov och genomförs med respekt för olika målgrupper 
och aktörers roll och uppdrag.  Genomförandet av programmet ska bygga på dialog och ömsesidig 
kommunikation i olika former med ett stort antal aktörer. 
 
Programmet handlar om att öka kunskapen inom området vilket betyder att det behöver finnas 
utrymme för förändringar och justering av aktiviteter under programmets genomförande när 
kunskapen om förutsättningar för företagande inom sektorn ökar. Det är starka kopplingar mellan de 
olika delarna vilket exempelvis kan innebär att nya frågeställningar om förutsättningar för företagande 
kan väckas i kontakter med lokala och regionala målgrupper eller samverkansparter. Detta kan i sin 
tur påverka inriktning och prioritering för delar av det kunskapsuppbyggande arbetet. Ny kunskap kan 
på motsvarande vis innebära att nya aktiviteter för kunskapsöverföring mot specifika målgrupper 
behöver genomföras. 

5.1 Delprogram Kunskapsuppbyggnad 
Det kunskapsuppbyggande arbetet kan delas upp i två huvudsakliga delar, årliga lägesrapporter och 
fördjupade studier. Här följer förslag på områden för ytterligare studier inför genomförandet. 
Beroende på programmets utveckling kan dessa studier ändras eller utökas. 
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• Årliga lägesrapporteringar för den entreprenöriella mångfalden 
Den första delen är lägesrapportering och analyser om utvecklingen avseende mångfald. En 
bärande del i det arbetet innebär att utveckla statistiska indikatorer för den primära variabeln 
mångfald.  Utfallsvariabeln mångfald definieras som olika typer av driftsformer för produktion av 
vård och omsorgstjänster. Denna kan kompletteras med karaktäriseringar som till exempel 
storlek, svensk eller utländsk ägande. I huvudsak är antalet aktörer och antalet anställda för 
respektive aktör det som är intressant att följa, vilka är företagen som verkar i branschen? 
Nationella studier med avseende på mångfald skall mätas i samtliga dimensioner som kan vara 
relevanta för valfrihetsreformer inom vård och omsorg. Även motsvarande analyser på 
apoteksområdet till följd av apoteksreformen ingår. Studierna kommer främst att bestå i 
bearbetning av SCB data. Utfallsvariabeln kommer också fångas i att kommuner och landsting 
rapporterar in antalet privata leverantörer och deras kontaktuppgifter inom vård och omsorg, 
detta kan ske med webbenkäter. I denna del ingår även en förstudie som vi vill genomföra 
tillsammans med berörda myndigheter och externa parter för att kartlägga behovet av och 
samordnings möjligheter för insamlandet av information rörande vård- och omsorgssektorn. 

 
• Fördjupade studier och analyser 
Den andra delen avser utvecklingen av marknaden och att med teori och empiri belysa specifika 
problem som finns på marknaderna för vård och omsorg. Dessa problem rör främst: 

 
i) Hur marknaden konstrueras och frågor som berör möjligheterna för entreprenöriell 
mångfald, allt från ersättningssystem och etableringshinder till frågor som rör 
marknadens volymer och listningsförfaranden. Svenskt Näringslivs 
näringsklimatundersökningar bör kompletteras med företag inom vård och omsorg och 
särskilda problem i landbygdskommuner bör uppmärksammas. Tillväxtanalys 
tillgänglighetsindex kan användas för jämförelser mellan kommuner. 

 
ii) En fördjupad studie över Nacka kommun. Stabila villkor är en förutsättning för att 
entreprenörer skall våga sig in i ett tidigare politiskt reglerat område. Nacka har haft 
valfrihetssystem inom flera verksamhetsområden längst i Sverige. Situationen för 
entreprenörer i Nacka ger därför en bild av möjlig utveckling. 

 
iii) Kvalité, innovation och produktivitet är andra områden som behöver studeras 
närmare. Syftet med LOV och liknande reformer är att öka kvalitet i olika former för 
brukaren. Förändring i denna kvalitet är en aspekt av innovation och 
produktivitetutveckling.  Att mäta och värdera denna utveckling är outvecklat idag. Tre 
områden bör initiativ tas i 1) brukarundersökning, 2) företagsundersökning samt 3) 
organisationsförändringar (in/outsourcing) inom sektorn med åtföljande 
produktivitetsutveckling i andra sektorer. 

 
iv) Internationella jämförelser kan vara relevant att genomföra för att öka kunskapen 
om de svenska vård- och omsorgsbranscherna. Jämförelserna bör ske i två aspekter, 
dels utfallsaspekter, mångfald och sysselsättning, dels hur man rent operativt 
genomfört olika reformer. En första studie kan vara den nordiska vård- och 
omsorgsmarknaden. 

5.2 Delprogram Kunskapsöverföring 
Genomförandet av programmet bygger på dialog och ömsesidig kommunikation i olika former med ett 
stort antal aktörer. Ett första steg att ta fram en strategi för kommunikation och kunskapsförmedling 
som tas fram under hösten 2010. Arbetet med aktiviteter för kunskapsöverföring och stödjande 
insatser för målgruppen bygger på en god kännedom om målgruppens behov och tillgång till relevant 
och användbar information. 
 
Ett viktig steg i en strategi för kunskapsförmedling och kommunikation är att skapa en överblick av 
vad olika nationella och regionala aktörer gör, var de möts och hur de får sin information. En 
målsättning för det kunskapsöverförande arbetet är att utnyttja befintliga mötesplatser och 
informationskanaler när dessa finns och komplettera och förstärka med egna initiativ där det behövs. 
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Vi kommer att undersöka möjligheterna att delta och föra in entreprenörskaps/företagsperspektiv i 
olika befintliga sammanhang, exempelvis de relevanta nätverk som administreras av Sveriges 
kommuner och landsting. 
 
 
En preliminär aktivitetslista för kunskapsöverföring under hösten 2010 skulle kunna omfatta 
följande delar: 

• 2 referensgruppsmöten. I referensgruppen ska företagare, kommuner, landsting, 
fackförbund och idéburna organisationer ingå. 

 
• Specifika insatser för kontakt och nätverkande för att få ökad kunskap om de idéburna 

företagens förutsättningar och utmaningar. 
 

• 4-6 regionala workshops 
Temat för dessa ska vara möjligheter att följa branschens utveckling lokalt och regionalt och 
målgruppen är kommunala och regionala tjänstemän. Syftet är att erbjuda hjälp för 
intresserade kommuner och landsting att på egen hand följa upp hur branschen utvecklas med 
anledning av kundvalssystem. I samarbete med kommunala och regionala tjänstemän, samt 
SKL (ej konfirmerat) utvecklar programmet metoder som kan användas och sedan samlas 
ihop för nationella jämförelser. 

 
• Nationell konferens (nov el dec) 

Tema: Så utvecklar och följer vi upp kundvalen 
Tillväxtverket och Tillväxtanalys är huvudarrangör och frågeställningar att belysa är; vilka är 
företagen, vilka problem/utmaningar/möjligheter upplever de, samt resultat av eventuella nya 
studier. Medarrangörer: (förslag) Skatteverket (hur säkerställa seriösa företag), SKL (hur 
mäter man kvalitet, hur görs kundundersökningar) samt inspiratörer och politiker. Målgrupp: 
kommunala och regionala beslutsfattare, kvalitetscontrollers, verksamhetsutvecklare 

 
• Så kan man arbeta med företagen, kunskapsutvecklande erbjudande till 10 kommuner 

eller grupper av kommuner: 
Steg 1: Halvdagsseminarium riktat till LOV-utredare, verksamhetschefer, näringslivschefer 
och eventuellt politiker. Innehåll: branschens utveckling, vilka är företagen, hur ser deras 
förutsättningar ut, goda exempel på hur man kan föra dialog och samverka inför och efter 
införandet av LOV. 
Steg 2: Informationsträff om LOV. Tillväxtverket tillsammans med kommunerna anordnar 
målgruppsanpassade informationsträffar enligt tidigare uppdrag om LOV.  

 
• Samordna information, vad finns på nätet hos olika myndigheter, övriga aktörer och oss 

själva. Hur svarar informationen upp till målgruppernas behov av kunskap på området? Här 
vill Tillväxtverket ta ett helhetsgrepp och samordna, initiera och verka för ett bättre och mer 
samordnat informationsflöde vilket innefattar samarbete med bland annat Kammarkollegiet, 
men även exempelvis verksamt.se 

5.3 Delprogram Samverkan 
Samverkan är en viktig del i programmets genomförande. Syftet är att främja informationsförmedling, 
utbyte och erfarenhetsöverföring mellan organisationer. Syftet är också att öka samordningen mellan 
olika aktörer och att undvika dubbelarbete. En god samverkan mellan involverade aktörer leder också 
till ökad tydlighet och förståelse för respektive organisations roll och uppdrag gentemot målgrupperna. 
I den mån övriga aktörer finner det lämpligt kan redan utarbetade nätverk och former för utbyte att 
användas. 
 
Det finns många aktörer som arbetar med olika frågor som direkt eller indirekt berör vård- och 
omsorgsbranschernas utveckling. Många av dessa aktörer arbetar också aktivt med att analysera och 
öka kunskapen om olika aspekter av valfrihetsreformer och kundvalssystem inom vård och omsorg. 
Uppdragen och frågeställningarna varierar beroende på respektive aktörs roll och intressen. 
Tillväxtverket har redan idag kontakter med många av dessa aktörer. Till exempel träffas 
representanter från Kammarkollegiet, Socialstyrelsen, Konkurrensverket och Sveriges kommuner och 
landsting regelbundet inom det så kallade LOV-nätverket.  
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För att även nå aktörer som inte är myndigheter kommer programmet att tillsätta en referensgrupp. I 
den ska relevanta aktörer från näringslivet, företagare, ideella sektorn, fackförbund och yrkesförbund 
erbjudas plats. Referensgruppen ska vara rådgivande och syftet är att bidra med ökad kompetens om 
målgrupperna och breddad förankring av programarbetet och bistå så att materialet i det 
kunskapsutvecklande arbetet blir relevant och användbart. Genom referensgruppen ges målgrupperna 
möjlighet att lämna synpunkter, förslag och ge återkoppling på utförda studier/aktiviteter. Med en 
referensgrupp ökar också möjligheterna att samordna aktiviteter inom området med andra aktörer. 
 
I uppdraget ingår även att samverka med det välfärdsutvecklingsråd för mångfald och 
entreprenörskap i vård och omsorg som regeringen avser att tillsätta. 
 
Forskningsutbyte 
En annan del i genomförandet av programmet i gränssnittet mellan kunskapsuppbyggnad, 
kunskapsöverföring och samverkan är att erbjuda forskare inom områden entreprenörskap, mångfald, 
tillväxt och innovationer inom vård och omsorg en arena att mötas för kunskapsutbyte och 
erfarenhetsförmedling. Forskning om entreprenörskap och företagande inom vård och omsorg pågår 
men det kan finnas anledning att initiera workshops och forskningsöversikter kring olika 
frågeställningar inom området och stimulera utbyte mellan olika forskningsgrenar. Ett syfte med ett 
forskningsutbyte är att inkludera befintlig forskning i det kunskapsutvecklade arbetet men också att 
kunna ge programmet idéer om lämpliga studier eller kunskapsluckor som behöver fyllas.  

6 Beräknade kostnader för hela uppdragsperioden maj 2010-dec 2012 
Kunskapsuppbyggnad 

- Datafångst 200 000 kronor 
- Uppdrag studier 850 000 kronor 
- Analys- och undersökningsresurs 1 500 000 kronor 
- Forskarnätverk 200 000 kronor 
Summa 2 750 000 kronor 
 

Kunskapsförmedling och genomförande av stödjande insatser 
- Nationella, regionala och lokala möten 550 000 kronor 
- Produktion rapporter och informationsmaterial 350 000 kronor 
- Metodutvecklingsstöd/processledning  400 000 kronor 
- Resurs för genomförande av kunskapsförmedling 1 500 000 kronor 
Summa 800 000 kronor 
  

Samverkan 
- Möten 200 000 kronor 
Summa 200 000 kronor 

 
Samordnande programansvar och stödjande resurs 1 500 000 kronor 
 
Totalt 7 250 000 kronor 



Antalet enskilda företag inom vård- och 
omsorgssektorn har ökat mellan 2003 och 2008

I nedanstående tabell redovisas utvecklingen av antalet aktörer inom 
vård- och omsorgssektorn mellan 2003 och 2008 och genomsnittlig 
förändring av antalet aktörer per år. Antalet enskilda företag har vuxit 
inom samtliga sektorer utom ideella organisationer som närmast har 
en negativ utveckling. Tabellen redovisar den totala utvecklingen 
inom de olika sektorerna och särskiljer inte företag vars verksamhet 
helt eller delvis finansieras inom offentliga ersättningssystem.

Antal sysselsatta hos enskilda aktörer inom vård och omsorgssektorn, SNI 2002, antal och genomsnittlig årsförändring i procent

Sektor Aktör

Aktörer Sysselsatta

2003 2008 % 2003 2008 %

Sluten sjukvård
Specialiserad sluten sjukvård, som ges till patienter inskrivna vid vårdenhet under direkt 
överinseende av läkare t.ex. kort- och långvarig sjukvård vid sjukhus, lasarett, sjukhem eller 
vårdhem

Aktiebolag i enskilt ägande 89 104 3,2 6 291 5 916 -1,2

Andra enskilt ägda företag 11 32 23,8 14 40 23,4

Övriga icke offentliga organisationer, ideella etc 21 11 -12,1 3 381 2 035 -9,7

Öppen hälso- och sjukvård
Konsultation och behandling av allmänpraktiserande läkare och specialister, ej på sjukhus 
verksamheten kan bedrivas på privata praktiker med en eller flera läkare, men också på  
vårdcentraler, företag, skolor, ålderdomshem o.d., samt konsultation i patientens hem

Aktiebolag i enskilt ägande 1 627 1849 2,6 13 598 16 111 3,4

Andra enskilt ägda företag 611 786 5,2 1 450 1 349 -1,4

Övriga icke offentliga organisationer, ideella etc 28 19 -7,5 396 321 -4,1

Annan hälso- och sjukvård
Ambulans och sjuktransporter, vård vid sjukhem utan läkare, mvc och bvc, samt annan 

hälsovård

Aktiebolag i enskilt ägande 1 161 1 427 4,2 6 405 7 501 3,2

Andra enskilt ägda företag 4 880 5 736 3,3 5 327 6 076 2,7

Övriga icke offentliga organisationer, ideella etc 53 59 2,2 734 343 -14,1

Omsorg och sociala insatser 
I särskilda boendeformer, äldre, funktionshindrade och barn. Vård för missbrukare.

Aktiebolag i enskilt ägande 570 619 1,7 22 186 28 691 5,3

Andra enskilt ägda företag 132 131 -0,2 425 403 -1,1

Övriga icke offentliga organisationer, ideella etc 173 175 0,2 5 810 7 187 4,3

Öppna sociala insatser
Hemtjänst för vuxna och äldre, rådgivning, personlig assistans

Aktiebolag i enskilt ägande 271 606 17,5 13 719 29 981 16,9

Andra enskilt ägda företag 731 1183 10,1 1 481 2 894 14,3

Övriga icke offentliga organisationer, ideella etc 545 703 5,2 9 289 9 552 0,6

Sysselsättning totalt (alla typer av aktörer) inom vård och omsorgssektorer 657 535 683 321

Aktörsantal kan inte summeras då dubbelräkning kan uppstå.   Källa: SCB Rams
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Antalet sysselsatta hos aktörer inom vård och omsorg
Privata aktörer stod 2003 för cirka 13 procent av den totala sysselsätt-
ningen inom sektorn för vård och omsorg. År 2008 hade denna ökat 
till 17 procent. Med avseende på de redovisade aktörerna i tabellen 
ovan så är de sysselsättningsmässigt stora sektorerna, öppna sociala 
insatser, sociala insatser i särskilt boende samt öppen hälso- och sjuk-
vård. Den genomsnittliga förändringen av sysselsättning inom tjäns-
tesektorn som helhet under perioden har legat på cirka 2 procenten-
heter.1

Privata företag i aktiebolagsform uppvisar inom dessa delsektorer en 
högre tillväxt med avseende på sysselsatta än tjänstesektorn som hel-
het. Ideella organisationer har haft en negativ sysselsättningsutveck-
ling förutom inom sektorn omsorg och sociala insatser i särskilt 
boende. 

Privata aktörer inom sektorn som inkluderar hemtjänst har haft den 
tydligaste sysselsättningsökningen oavsett juridisk form. Ökningen i 
denna sektor är större än den totala tillväxten i sysselsättning för 
övriga sektorer inom vård och omsorg. De redovisade höga tillväxtta-
len förklaras främst av att de är förändringar från en låg nivå.

Mångfald av företag
Antalet aktörer på nationell nivå är inte en garanti för att mångfald 
uppstår för den enskilde brukaren. Mångfaldens möjligheter beror på 
tillgången på aktörer på lokal nivå som uppfyller brukares olika för-
väntningar om kvalitet. I det fortsatta uppdraget kommer Tillväxt-
analys och Tillväxtverket att utreda hur statistiken kan förbättras så 
att den på ett bättre sätt återspeglar utveckling och mångfald inom 
vård- och omsorgsbranscherna.

Uppdraget:
Tillväxtverket och Tillväxtanalys har fått regeringens uppdrag att 
följa och bedöma utvecklingen av mångfald och entreprenörskap 
inom vård och omsorg. Uppdraget sträcker sig till och med 2012 
och består i att mäta och följa förändringar, att förmedla kunskap 
kring förutsättningar för företagande inom vård och omsorg och 
att samverka med övriga aktörer inom området.

1   Enligt statistik från Nationalräkenskaperna bearbetat av Konjunkturinstitutet



Privata leverantörer  
inom hemtjänsten våren 2010

Tillväxtanalys undersökte under mars månad 2010 Sveriges kommu-
ner rörande omfattningen av privata leverantörer inom biståndsprö-
vad hemtjänst. 239 av landets 290 kommuner besvarade webbenkä-
ten.1

Nära hälften av landets befolkning bor i kommuner  
som har privata leverantörer inom hemtjänst
Antalet kommuner som anger att de har privata leverantörer inom 
hemtjänst är 66 stycken (tabell 1). I dessa kommuner bor 47 procent 
av Sveriges befolkning. I 56 av dessa 66 kommuner har man infört 
kundval inom hemtjänsten enligt lagen om valfrihets system. Under-
sökningen visar även att ytterligare 75 kommuner planerar att öppna 
för privata leverantörer av hemtjänst. Dessa kommuner motsvarar 
ytterligare 19 procent av Sveriges befolkning.

Tabell 1 Förekomst av privata leverantörer enligt webbenkät

Hemtjänst i kommunen Antal

Kommuner som har privata leverantörer 
varav valfrihetssystem enligt LOV

66
56

Kommuner som idag inte har privata leverantörer 173

varav kommuner som:
planerar att införa möjligheter för privata leverantörer
inte bestämt sig
inte avser införa privata leverantörer

75
87
11

Kommuner som inte svarat på webbenkäten 51

Summa 290

 

1  Ett urval av kommuner som inte besvarat enkäten har kontaktats per telefon. Dessa har förmedlat att 
diskussion kring valfrihetssystem inom hemtjänst inte är aktuellt inom kommunen och/eller att de inte  
haft möjlighet att delta av tidsskäl. 



Kommuner som planerar att möjliggöra för privata leverantörer 
skiljer sig från dem som redan infört sådana möjligheter
De kommuner som redan upplåtit möjligheter för privata leverantö-
rer inom hemtjänsten återfinns framförallt i större städer och deras 
närhet. De kommuner som planerar att införa valfrihetssystem inom 
hemtjänsten är mindre i storlek men har samma tillgänglighetsstruk-
tur som typkommunen i Sverige.2

Kommuner som redan infört möjligheter för privata leverantörer 
domineras av kommuner som leds av moderaterna, folkpartiet, krist-
demokraterna eller centern (enskilt eller i allians) (figur 1). Av de 75 
kommuner som svarat att de planerar att införa valfrihetssystem har 
57  en politisk ledning som domineras av socialdemokraterna, miljö-
partiet eller vänsterpartiet (enskilt eller i allians).3 

Figur 1  Kommuner fördelade efter om de upplåtit hemtjänst till privata leverantörer och 
efter politisk ledning.

Uppdraget:
Tillväxtverket och Tillväxtanalys har fått regeringens uppdrag att 
följa och bedöma utvecklingen av mångfald och entreprenörskap 
inom vård och omsorg. Uppdraget sträcker sig till och med 2012 
och består i att mäta och följa förändringar, att förmedla kunskap 
kring förutsättningar för företagande inom vård och omsorg och 
att samverka med övriga aktörer inom området.

2  Informationen bygger på ett tillgänglighetsindex som baseras på andel personer i kommunen som är 80 år 
och äldre samt avstånd till och storlek på närmsta tätort. 

3 Vi har utgått från uppgifter från SKL över kommunernas politiska ledning. I vår kategorisering innebär 
politisk ledning att en konstellation av partier kan leda kommunen även om de gör detta i minoritet. I flera 
kommuner förekommer lokala partier. De samregerar i allmänhet med något av blocken. Det finns dock 
kommuner där ledningen av kommunen består av partier från respektive block. Dessa kommuner har 
placerats i ”mixkategorin”.
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Det genomförs idag flera reformer för att underlätta för privata entre-
prenörer att etablera sig i vård- och omsorgsbranschen, en bransch 
som tidigare mestadels omfattat offentlig produktion. Att det kan 
finnas effektivitetsfördelar genom konkurrensutsättning av offentliga 
verksamheter är ett pågående diskussionsämne. Det finns idag också 
en debatt om branschens tillväxtpotential samt hur patienter eller 
brukare kommer att påverkas av reformerna. Här finns således både 
positiva förväntningar och befarade målkonflikter.

Myndigheterna Tillväxtanalys och Tillväxtverket har ett delat upp-
drag att under perioden 2010–2012 följa utvecklingen i vård- och 
omsorgsbranschen med avseende på mångfald och entreprenör-
skap. Föreliggande studie, som baseras på intervjuer med tretton 
företag inom primärvård och hemtjänst, ingår i en första avrappor-
tering till Regeringskansliet. 

Studiens resultat stämmer väl överens med tidigare studiers slut-
satser inom området. Företag har överlag mycket olika åsikter 
kring förväntningar och påverkan av valfrihetssystemets införande. 
Tidigare belysta problemområden med lagen om valfrihetssyste-
mets tillämpning får bekräftelse av de intervjuade personerna. 

Myndigheterna Tillväxtanalys och Tillväxtverket avser att fort  - 
sätta att genomföra analyser av utvecklingen i vård- och omsorgs-
branschen utifrån ett tillväxtperspektiv fram till uppdragets slut-
förande i december 2012. 

Rapporten har skrivits av Anna Manhem, Tillväxtanalys.

Östersund, maj 2010

Dan Hjalmarsson Christina Lugnet

Generaldirektör Generaldirektör
Tillväxtanalys Tillväxtverket 

Förord





Sammanfattning 
 
 

Den första januari 2009 trädde lagen om valfrihetssystem (LOV) i 
kraft. Principerna i LOV reglerar vad som ska gälla för de landsting 
och kommuner som vill konkurrensutsätta sin vård- och omsorgs-
verksamhet och den är ett alternativ till lagen om offentlig upphand-
ling, LOU. Den första januari 2010 blev det obligatoriskt för samtliga 
landsting att införa valfrihetssystem i primärvården.

Tillväxtanalys och Tillväxtverket har i ett gemensamt regeringsupp-
drag fått i uppgift att under perioden 2010–2012 följa utvecklingen i 
vård- och omsorgsbranschen med avseende på mångfald och entre-
prenörskap. Föreliggande studie är en del i den första avrapporte-
ringen till Regeringskansliet.

Studien består av tretton intervjuer med företagare verksamma i val-
frihetssystemet, både inom hemtjänst- och primärvårdsbranschen. 
Syftet med studien är att undersöka uppfattningar, förväntningar, 
utmaningar och möjligheter som valfrihetssystemet innebär för dessa 
företag.

Studien visar att de flesta av de intervjuade personerna hade förvänt-
ningar inför systemets införande och att uppfattningen var att deras 
verksamhet skulle påverkas positivt av systemförändringen. Resultatet 
visar att ungefär häften av de intervjuade har fått sina förväntningar 
infriade i form av ett ökat antal brukare eller patienter. Den andra 
delen av de intervjuade personerna menar att deras verksamhet inte 
påverkats eller påverkats negativt av förändringen. 

På frågan om kringtjänsters betydelse för företagen menar ungefär 
hälften att de säljer någon typ av kringtjänst om än i liten omfattning. 
Av de företag som inte gör det är det ett par som uppger att de funde-
rar på att utveckla detta. 

Kontakten med kommun och landsting verkar överlag fungera 
mycket bra. Kommunikationen med förfrågningsunderlag och pro-
cessen att bli godkänd aktör har fungerat väl. Dock efterlyser företa-
gen mer information från kommun/landsting till medborgare kring 
de olika utförarna. I avsaknad av detta har en del företag valt att ha 
egen marknadsföring som brevutskick och annonser i lokalpress.

Det som upplevs som mest problematiskt är ersättningssystemen, 
ersättningsnivåerna och den osäkerhet man känner inför systemets 



stabilitet. Osäkerheten beror främst på den eventuella effekt en för-
ändrad politisk majoritet kan ha på systemen.

De framtida utmaningarna för företagen rör främst möjligheten att 
upprätthålla en bra och lönsam verksamhet samt i vissa fall att kunna 
expandera sin verksamhet.
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1 Bakgrund 
 

 1.1 Uppdrag 
1 januari 2009 infördes lagen om valfrihetssystem, LOV.1 Lagen regle-
rar vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill kon-
kurrenspröva de kommunala och de landstingskommunala verksam-
heterna genom att lämna över valet av utförare av stöd, vård- och 
omsorgstjänster till brukaren eller patienten.2 

1 januari 2010 blev det genom en förändring av hälso- och sjukvårds-
lagen3 obligatoriskt för landstingen att införa vårdval inom deras pri-
märvårdsverksamhet, vilket innebär att deras patienter nu har möjlig-
het att välja vårdgivare. Det kan uttryckas som att en hälso- och 
sjukvårdspeng följer invånaren som då har möjlighet att fritt välja 
vårdenhet att ansluta sig till (Pettersson, 2008:20).

Regeringen har i ett beslut från 10 december 2009 givit myndighe-
terna Tillväxtverket och Tillväxtanalys ett delat uppdrag att följa 
utvecklingen avseende mångfald och entreprenörskap i vård- och 
omsorgsbranschen.4 Enligt uppdraget skall de båda myndigheterna 
årligen under perioden 2009–2012 följa upp, rapportera och bedöma 
utvecklingen avseende mångfald och entreprenörskap inom hälso- 
och sjukvård, äldreomsorg och övrig socialtjänst samt föreslå åtgärder 
för att främja en positiv utveckling.

Denna studie är en del av den första återrapporteringen till 
Regerings kansliet.

 1.2 Syfte 
Syftet med studien är att genom intervjuer undersöka uppfattningar, 
förväntningar, utmaningar och möjligheter med kundvalssystemen 
utifrån tidigare studiers undersökta problemområden som gjorts av 
bland annat Konkurrensverket, Sveriges Kommuner och Landsting 
och Vårdföretagarna. 

Viktigt att påpeka är att de intervjuer som genomförts inte skall ligga 
till grund för generella slutsatser utan enbart utgöra ett komplement 
till andra studier. Tanken är också att studien ska kunna fördjupa en 

1 Lagen om valfrihetssystem (2008:962).
2 Regeringens proposition 2008/09:29.
3 Förändringen skedde i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)och landstingen blev därigenom skyldiga att 

införa vårdvalssystemet som ger allmänheten möjlighet att välja mellan olika vårdgivare i primärvården.
4 Regleringsbrev S2007/11029/HS samt S2009/9847/HS (delvis).
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del frågeställningar som framkommit i de enkätstudier som Tillväxt-
verket initierat till företag verksamma inom hemtjänst och primär-
vård. De resultat som studien leder fram till ska användas som under-
lag i den fortsatta utformningen av regeringsuppdraget som sträcker 
sig fram till december 2012.

 1.3 Metod och urval
Intervjuerna genomfördes per telefon under april månad 2010. 
Respondenterna är privata företag som har verksamhet inom hem-
tjänst och primärvård. Företagen har valts bland de kommuner och 
landsting som ingår i de två enkätstudier som Tillväxtverket genom-
fört och som ska ligga till grund för utformandet av det fortsatta arbe-
tet med regeringsuppdraget att följa utvecklingen av mångfald och 
entreprenörskap inom vård- och omsorgsbranschen. Dessa enkät-
studier gjordes i sex kommuner och fyra landsting.5 De valda kom-
munerna och landstingen valdes utifrån hur länge de haft kundvals-
system, då det var önskvärt att de hade lång erfarenhet kring hur 
systemen fungerar. Personerna har både i enkätstudierna och i inter-
vjuerna till föreliggande rapport varit personer på ledande befatt-
ningar inom respektive enhet. 

Totalt har tretton företag intervjuats, där knappt häften var aktiva 
inom primärvården och resterande inom hemtjänsten. De företag 
som ingått i studien har valts ut genom att de (i de fall det varit möj-
ligt) representerar de allra största respektive de allra minsta företagen 
med avseenden på omsättning och antalet helårsarbetande. Bland 
dessa grupper av företag har sedan företagen valts ut slumpmässigt. 
De som intervjuats har utlovats anonymitet.

 1.4 Begrepp
Inom vård- och omsorgssektorn finns flera olika begrepp för liknande 
företeelser. Inom kommunerna talas det främst om brukare medan 
man inom primärvården6 talar om patienter eller vårdtagare. I före-
liggande rapport används begreppet brukare för kommunen och 
patienter för landstingen. 

Kundval definieras också olika. Inom kommuner benämner man ofta 
det som kundval eller valfrihetssystem medan man inom landstingen 
använder sig av begreppen vårdval eller hälsoval. I föreliggande rap-
port används begreppet kundval för att beskriva företeelsen hos båda 
grupperna. 

5 Lista över vilka landsting och kommuner som ingår i studien återfinns i bilagan.
6 Begreppet primärvård tolkas generellt till viss del olika i olika landsting. I denna studie är det verksamhe-

ten vårdcentral samt husläkarmottagningar som avses.
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2 Studie 
 

 2.1 Införande av kundval
Varje intervju inleddes med att ett antal frågor ställdes kopplat till 
lagen om valfrihetssytemets införande. 

 2.1.1 Förväntningar inför kundvalets införande
Ofta var de intervjuade personernas förväntningar att antalet brukare 
eller patienter skulle öka, och att det skulle gynna deras verksamhet. 
Andra hade inte några speciella förväntningar inför införandet. 
Respondenterna utryckte sig i termer av;
•	 Vi trodde det skulle bli bättre än tidigare 
•	 Vi hade inga större förväntningar
•	 Jag startade min verksamhet när jag fick reda på  

att kundval skulle införas 

 2.1.2 Resultatet av kundvalets införande
Det kan observeras stora skillnader i svaren bland de olika utförarna. 
Dock menar samtliga respondenter att kundvalets införande har 
påverkat deras verksamhet. 

Bland de undersökta privata utförarna inom kommunerna har drygt 
häften fått ökat brukarantal, en del mindre än vad de förväntat sig och 
ytterligare andra har inte märkt att reformen nämnvärt påverkat anta-
let brukare.

Inom landstingen har de företag som hade verksamhet före kundva-
lets införande förlorat patienter medan de som startat upp nyligen 
menar att deras förväntningar åtminstone delvis har uppfyllts. 

Generellt sett har utförare inom primärvården i större utsträckning 
fört fram åsikten att det nu känns mer påtaligt att det är konkurrens 
mellan vårdcentralerna än före kundvalssystemets införande. Dock är 
det enbart ett vårdföretag som deltog i enkäten som startats i och med 
vårdvalets införande, övriga hade verksamhet och patienter innan 
lagen introducerades. En utförare som haft verksamhet innan kund-
valets införande menade att de förlorat brukare men att de brukare de 
nu har kommer fler gånger.
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 2.1.3 Kringtjänster
Av de undersökta primärvårdsföretagen är det två av fem som säljer 
någon eller några typer av kringtjänster och då endast i mindre 
omfattning. Av de företag som inte erbjuder kringtjänster funderar ett 
par på att utveckla detta i framtiden. Kringtjänsterna handlar främst 
om tjänster som företagshälsovård och vaccinationer.

Beträffande hemtjänstföretagen är det mindre än hälften som också 
säljer kringtjänster. Av de företag som idag inte gör det funderar tre 
på att utveckla kringtjänster. De som redan säljer kringtjänster är 
nöjda med den volym de har eller vill öka denna verksamhet. Kring-
tjänsterna handlar främst om städ-, fixartjänster och massage.

 2.1.4 Samarbete med andra företag eller entreprenörer
Bland de undersökta vårdföretagen använder man sig av landstingens 
specialister och en del av företagen samarbetar även med andra pri-
vata entreprenörer. Då kan det exempelvis röra sig om ergonomi eller 
brandskydd. Bland hemtjänstföretagen är samarbete med andra pri-
vata entreprenörer inte särskilt utbrett, dock betonar de större företa-
gen deras samarbete med Svenskt Näringsliv och Almega. Bland de 
företag som inte samarbetar med andra entreprenörer uttrycks inte 
heller att detta samarbete är något man önskar utveckla.

 2.1.5 Etablera sig i fler kommuner eller landsting
Frågan huruvida de avser att expandera sin verksamhet till andra 
landsting eller kommuner ger divergerande svar bland de intervjuade. 
I de större företagen uttrycker man önskemål om att expandera både 
inom sjukvård och inom hemtjänst, och inte enbart inom branschen 
hemtjänst utan även inom personlig assistans och vårdboende respek-
tive för primärvårdsföretagen inom företagshälsovård och friskvård. 
De största företagen är redan etablerade i upp till 60 kommuner. 
Bland de mindre företagen är det inte lika attraktivt att etablera sig i 
andra kommuner eller landsting. Som skäl anges bland annat; 
•	 Svårt att behålla ”Vi-känslan” bland arbetskamraterna
•	 Jobbigt med nya förfrågningsunderlag som ser annorlunda  

ut och som har mer krav
•	 Det blir för långt att resa
•	 Kanske, men det kostar nog för mycket, det blir för stora risker

 2.2 Strukturella förutsättningar
I intervjuerna ställdes frågor gällande uppfattningen av några av de 
strukturella förutsättningar som tidigare studier indikerat att det finns 
problem med. 

 2.2.1 Placering av ickevalsmedborgarna
Vissa av företagen verksamma i landstingen menar att systemet är 
orättvist när det gäller de patienter som inte gör ett aktivt val. De 
finns då kvar registrerade på den vårdcentral som de tillhörde innan 
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landstinget gick in i vårdvalet. Orättvist är ett begrepp som återkom-
mer. De som flyttar till en annan ort i ett annat landsting och som inte 
gör ett aktivt val fördelas i de flesta av de undersökta landstingen ut 
genom en områdesprincip eller geografisk närhetsprincip. 

Beträffande företag verksamma inom hemtjänsten så skiljer sig åsik-
terna åt mellan de större företagen och de mindre. De större menar 
att de som inte gör ett aktivt val hamnar i kommunens egna verksam-
het och detta upplevs som problematiskt och orättvist. Flera respon-
denter pekade på problematiken kring biståndshandläggarens neutra-
litet när det gäller information till brukaren om de olika utförarna. 
Respondenterna pekade på att:
•	 Biståndshandläggarna skall ju vara neutrala när de  

ger information men man vet ju aldrig
•	 Det är problematiskt

Bland de små företagen vet hälften inte vad som händer med de bru-
kare som inte gör ett aktivt val. Av de som tror att de hamnar i kom-
munens egna verksamhet menar de att detta inte påverkar deras egen 
verksamhet. 

 2.2.2 Ersättningssystemet och ersättningsnivån
Åsikterna kring ersättningssystemen skiljer sig förhållandevis mycket 
åt bland utförarna Det finns inget tydligt mönster i uppfattningarna 
mellan vårdföretag/hemtjänstföretag eller mellan stora/små företag. 
Åsikterna refererar till system i de berörda kommuner och landsting, 
vilka kan skilja sig åt både bland de kommuner och landsting som 
ingår i studien och bland övriga kommuner och landsting i landet. 
Respondenterna pekade på att: 
•	 Det är ett krångligt system
•	 Det är mycket papper som skall fyllas i och man får ingen extra 

ersättning för det
•	 Ersättningssystemet är ok. Det bygger på beviljad tid och det är bra. 

LOV:en är en förbättring, det är mer rättvist och konkurrensneutralt 
idag jämfört med det kommunala systemet som var tidigare

Åsikterna kring ersättningsnivåerna skiljer sig också åt. Indikationer 
finns att de företag som verkar i hemtjänsten är mer nöjda än de före-
tag som arbetar inom primärvården. Ingen av respondenterna har 
svarat att de får extra ersättning för kringtid för dokumentation, resor, 
vidareutbildning och så vidare. Men inom hemtjänsten är det vanligt 
att man får ytterligare ersättning för att arbeta längre från centralor-
ten. Det upplevs som om arbetsuppgifterna kopplade till kringtiden 
hinns med inom ramen för de avtal företagen har med kommun och 
landsting. Respondenterna pekade på att:
•	 Man borde få extra ersättning för extra dyra patienter
•	 Ersättningsnivån upplevs som pressande och det bygger på  

att man får en tillräcklig stor volym för att kunna gå runt
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•	 Tidigare har vi inte haft så mycket synpunkter men nu kommer  
systemet att bli mer specifikt så att varje patient får en viss peng  
och då kommer grundersättningen bli för låg

•	 Ersättningsnivån är helt ok, helt normal
•	 Priset är helt ok, inget att klaga på, även om man väll alltid  

önskar att det vore högre

 2.3 Synpunkter på kommun/landsting
I intervjuerna ställdes också frågor kring respondenternas uppfatt-
ningar när det gäller det arbete kommunen och landstinget uträttat 
när kundvalssystemen införts. 

 2.3.1 Förfrågningsunderlaget och processen att bli godkänd aktör
Förfrågningsunderlaget har uppfattats olika av de intervjuade perso-
nerna. Men majoriteten både inom hemtjänstföretagen och vårdföre-
tagen menar att förfrågningsunderlaget och processen att bli godkänd 
aktör överlag har fungerat bra. Någon efterlyser en bättre dialog från 
kommunens sida med de företagare som avser verka i systemet när 
man utformar förfrågningsunderlaget. 

 2.3.2 Dialogen med kommun/landsting
Alla respondenter menar att de har en ganska bra eller bra dialog med 
kommunens och landstingets representanter. Dialogen innebär främst 
att det är lätt att nå ansvariga politiker och tjänstemän för att ställa 
frågor eller diskutera något. Det sker främst genom e-mail, telefon-
samtal och/eller regelbundna möten. Respondenterna pekade på att:
•	 Vi har absolut en bra dialog med kommunen
•	 Både vad gäller tjänstemän och politiker är det oftast bara  

att lyfta på luren eller skicka ett e-mail så får man tag på dem 
•	 Vi har regelbundna dialogmöten med landstingen
•	 Det är alldeles för många möten hos landstinget så man  

får välja vilka man går på

 2.3.3 Information från kommun/landsting  
till medborgare angående kundval
Respondenterna är i huvudsak överens om att respektive verksamhet 
har gjort ett förhållandevis bra arbete i inledningsskeendet med infor-
mationen till medborgaren om att det införs kundvalssystem. Infor-
mationen har bestått av upplysning på respektive verksamhets hem-
sida, annonser i tidningar, brevutskick och olika 
informationsevenemang. 

Men efter den initiala informationskampanjen menar de flesta att det 
inte görs särskilt stora ansträngningar från kommun eller landsting. 
Uppfattningen är att alla nyinflyttade får information om att det finns 
valfrihet. Information om respektive utförare finns också på kommu-
nens respektive landstingets hemsida. 
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De undersökta hemtjänstföretagen uppger att det är biståndshandläg-
garen som vidarebefordrar information om de olika utförarna och det 
är respondenterna mer tveksamma till även om åsikterna också här 
skiljer sig åt. Det råder en viss osäkerhet huruvida brukarna eller 
patienterna har uppfattat kundvalet och hur/om informationen har 
nått fram till målgruppen.

De flesta av respondenterna säger också att de har egen reklam för sin 
verksamhet. Hos de större företagen är detta viktigt. Reklamen kan 
vara allt från logotyps på bilar till reklamfilmer och annonser i lokal-
pressen. Många påtalar också vikten av ett gott rykte, nöjda kunder 
ger fler kunder. Respondenterna pekade på att: 
•	 Man konkurrerar nu med kvalité och tillgänglighet och det är  

det viktigaste
•	 Nöjda patienter sprider ryktet, det är det goda ordet som gäller
•	 De vet inte om att de har möjlighet att byta vårdcentral om de  

skulle vilja det
•	 Många patienter har inte förstått hela konceptet

 2.3.4 Konkurrensen med kommunernas/landstingens egenregi
I alla de landsting och kommuner som ingår i studien finns det verk-
samheter som drivs i offentlig regi och som konkurrerar med de pri-
vata utförarna. Åsikterna skiljer sig åt både inom gruppen av hem-
tjänstföretag och inom gruppen primärvårdsföretag. Vissa menar att 
de samarbetar med den offentliga verksamheten, andra anser att de 
har ett informationsutbyte och en tredje grupp tycker att de inte sam-
arbetar alls. Respondenterna pekade på att: 
•	 Efter vårdvalet blev de mer ”vi och ni” mellan offentliga  

alternativ och de privata
•	 Vi samarbetar med kommunen och det fungerar bra 
•	 De offentliga aktörerna blev sura när vi tog tusen av deras kunder

 2.3.5 Beläggningsgrad
Alla de intervjuade individerna menar att deras verksamhet har en 
normal beläggning eller en överkapacitet idag. Alla menar att de både 
skulle kunna och skulle vilja ta emot fler brukare/patienter. Men 
många påtalar också vikten av att expandera i ”lagom” takt. Där anta-
let brukare och antalet anställda inom företaget växer i symbios. 
Respondenterna pekade på att:
•	 Skulle två brukare försvinna så kommer det bli svårt 
•	 Vi har ingen kö, vi kan starta upp på en dag 
•	 Vi har de kunder vi behöver
•	 Vi har varit tvungna att dra ner några procent på alla  

delar av verksamheten 
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 2.3.6 Möjligheten för brukare av hemtjänst  
att påverka innehållet i tjänsterna7

Alla de intervjuade respondenterna från hemtjänstföretagen menar 
att biståndsbedömningen ligger till grund för beslutet och att man 
inte får frångå det i större utsträckning Dock menar de också att det 
finns en flexibilitet i systemet. Brukarna har möjlighet att komma 
med önskemål. Respondenterna pekade på att:
•	 Vi försöker bjuda till lite extra så ofta som möjligt
•	 Har jag tid och möjlighet säger jag inte nej
•	 Deras önskemål måste överensstämma med vad de  

fått biståndsbedömt
•	 Vi gör de brukarna vill att vi skall göra

 2.3.7 Tankar kring stabiliteten i kommunens/landstingets kundvalssystem
I diskussionen kring stabiliteten i systemen så har respondenterna 
olika åsikter. Ungefär hälften menar att de känner sig trygga och kan 
lita på de system de verkar inom, medan den andra hälften menar att 
de känner osäkerhet inför framtiden vad gäller systemen. Denna osä-
kerhet beror främst på en politisk osäkerhet. Ändras den politiska 
makten nationellt, regionalt eller lokalt så kommer det att påverka 
utförarnas verksamheter menar man. Respondenterna pekade på att:
•	 Ändras den politiska majoriteten så ändras systemet
•	 Vi lever i en föränderlig värld
•	 Vem det är som bestämmer avgör mycket
•	 Vi känner att vi kan lita på systemet

 2.4 Framtidsutsikter

 2.4.1 Största utmaningarna framöver
Utmaningarna för de företag som intervjuats skiljer sig åt men många 
pratar om tillväxt i verksamheten som en framtida utmaning. Att 
växa samtidigt som man bibehåller en god kvalité nämns också. Den 
politiska osäkerheten och hur det kan påverka verksamheten talas det 
om likväl som att ha en lagom nivå brukare. Respondenterna pekar 
på att:
•	 Utmaningen handlar främst om att få det att gå ihop
•	 Vi vill ge den vård vi själva skulle vilja ha om vi var i behov av vård
•	 Vi vill kunna rekrytera för att kunna expandera i lagom takt så  

att vi inte får en ketchupeffekt

 2.4.2 Övriga synpunkter
Flera intervjupersoner uttalade önskemål om en högre grad av natio-
nell samordning både mellan landstingen och mellan kommunerna, 
exempelvis vad gäller förfrågningsunderlag. Detta för att underlätta 
för utförare att etablera sig i fler kommuner/landsting. 

7 Frågan ställdes enbart till företagen verksamma inom hemtjänst då det främst är här brukaren eventuellt 
har möjlighet att påverka utformningen av tjänsten.
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En respondent hade åsikter om remissystemet. Personen menade att 
det nya systemet i vissa fall har lett till att patienter ”bollas” mellan 
olika remissinstanser. Eftersom det landsting där de är verksamma 
enbart använder sig av en differentierad voucher8 med avseende på 
ålder kan det få till effekt att patienter som kostar mycket bollas emel-
lan olika verksamheter då ingen vill ta på sig kostnaderna för dessa 
brukare; ”Ingen vill sitta med Svartepetter”. Den intervjuade personen 
önskade att systemet i högre utsträckning baserades på ett Diagnosis-
Related Group (DRG)-system.9

8 Ett särskilt monetärt värde som kan användas för en specifik vara.
9 DRG är ett system för att klassificera patienter med utgångspunkt i diagnosen, 

med andra ord en kostnadshomogen grupp baserad på diagnos och/eller utförd åtgärd.
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3 Avslutande reflektioner 
 

Valfrihetssystem inom vård och omsorg är relativt nyinförda även om 
de landsting och kommuner som ingår i studien valts delvis med 
tanke på att de haft igång berörda system en längre tid. Det gör att 
erfarenheterna på många sätt är begränsade och de iakttagelser som 
görs måste tolkas i ljuset av detta. Det är också bara tretton företag 
som intervjuats vilket också begränsar möjligheterna till generella 
slutsatser.

En reflektion som kan göras utifrån intervjuerna är att företag tycker 
väldigt olika i de flesta frågor. Etablering i fler kommuner eller lands-
ting verkar främst vara aktuellt för de större företagen. Diskussionen 
indikerar att de små företagen, både primärvårdsföretag och hem-
tjänstföretag, menar att det är för svårt, att det innebär för stora risker 
och att det inte passar den typ av verksamhet man vill driva. Det finns 
ingen önskan att växa på det sättet. Däremot skulle även dessa företag 
gärna ha fler kunder, fram förallt inom de områden som de tycker är 
mest givande att arbeta med exempelvis massage eller hälsofrämjande 
tjänster (s.k. kringtjänster). 

Det som verkar mest problematiskt för företagarna är att nå lönsam-
het. Man upplever att strukturella förutsättningar såsom ersättnings-
system, ersättningsnivåer och inte minst ickevalsprincipen är bekym-
mersamma. Problem med låga ersättningar och krångliga system för 
ersättningar är också något som både Vårdföretagarna, Konkurrens-
verket och Svenskt Näringsliv pekar på i sina rapporter (Vårdföreta-
garna, 2009:10ff) (Konkurrensverket 2009:94) (Svenskt Näringsliv, 
2010:7). 

Två av vårdföretagen talar om problemet med patienter vars 
vårdskostnader är högre än de intäkter man får för patienten. Det 
talas om att detta i yttersta fall skulle kunna vara ett problem för 
patienten som blir slussad runt till olika vårdenheter. I intervjuerna 
visar sig också problem åt andra hållet där några haft ett system som 
inte var särskilt differentierat men nu skall övergå till ett mer differen-
tierat system. I ett sådant system finns det en risk att vårdenheter som 
har många men ”lätta” patienter blir förlorare. De efterlyser istället att 
basbeloppet skall vara högt. Detta resonemang visar på svårigheter 
med de olika ersättningssystemen vilket bland annat Anders Anell 
visar på i sin bok Primärvård i förändring (Anell, 2005:49ff). 
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Det är endast två personer i föreliggande studie som upplever förfråg-
ningsunderlagets kvalité och processen att bli godkänd aktör som 
mycket problematisk. Även om processen att bli godkänd var något 
krånglig så gick det ändå relativt smidigt och man fick bra hjälp reso-
nerar man. Dock upplevdes det som problematiskt att etablera sig i 
fler kommuner/landsting eftersom det då var nya förfrågningsunder-
lag och krav. Här finns således en efterfrågan på samordning mellan 
kommuner och mellan landsting sinsemellan.

Samarbetet med kommun respektive landsting verkar fungera mycket 
bra vad gäller dialog och tillgänglighet hos politiker och tjänstemän. 
Intervjupersonerna uppfattar också denna dialog som mycket positiv. 
Däremot finns det en viss tveksamhet i hur informationen om de 
olika alternativen framställs av biståndshandläggare och distribueras 
till brukare inom den kommunala verksamheten. Företag verksamma 
inom framförallt hemtjänst påtalade att kommunen borde fundera 
mer över hur målgruppen hämtar information. De äldre använder 
inte Internet menar man. Det är ett problem som SKL också belyser i 
sin rapport från 2009 och som Vårdföretagarna visar genom en kon-
sumentundersökning 2010 (SKL, 2009:50ff) (Vårdföretagarna 
2010:14).

Stabiliteten i systemen verkar vara en fråga som oroar flertalet av 
respondenterna. De intervjuade talar om det som ett hinder för 
vidare etablering, utökande av tjänster och anställningar av ny perso-
nal. Enbart en av de intervjuade personerna menar att de vågar lita på 
systemet i de fem år som det finns avtalat om i förfrågningsunderla-
get, resten kommenterar inte eller vet inte hur många år som man 
skrivit avtal om. Att villkoren också måste vara stabila över budget-
året vad gäller exempelvis ersättningsnivån är inget som responden-
terna specifikt tar upp men är något som Vårdföretagarna pekat på i 
sin rapport som viktigt (Vårdföretagarna, 2009:12).

Den största utmaningen som de intervjuade personerna ser är att 
kunna locka till sig nya brukare och patienter samt att kunna upprätt-
hålla en god kvalité i det arbete de utför. Att det kan vara en utmaning 
att anpassa verksamheten efter efterfrågan är en synpunkt som fram-
kommer under intervjuerna. Det är också något Konkurrensverket 
pekade på i sin rapport från 2009 (Konkurrensverket, 2009:66).

Avslutningsvis visar denna studie att företag resonerar förhållandevis 
olika och har olika utmaningar, olika förväntningar och ser olika 
möjligheter. Delvis finns en skillnad mellan företag verksamma inom 
primärvård respektive hemtjänst, samt mellan stora och små företag. 
Att följa utvecklingen av företag verksamma inom kundvalssystem i 
vård- och omsorgsverksamheten är mycket angeläget utifrån flera 
perspektiv och är något som Tillväxtanalys kommer att ägna sig åt 
även fortsättningsvis.
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5 Bilaga 
 

 5.1 Lista över de kommuner och landsting  
som företagen är verksamma inom

 5.1.1 Kommuner
Huddinge
Kristianstad
Kungsbacka
Trosa 
Umeå
Örebro

 5.1.2 Landsting
Halland läns landsting
Kronoberg läns landsting
Stockholm läns landsting
Västmanland läns landsting

 5.2 Frågeformulären till företag i  
kommunerna och landstingen

  Om LOV- kundvalssystem
Vad hade ni för förväntningar innan LOV:s införande?

Hur har er verksamhet påverkats av LOV:s införande?

Säljer ni tjänster direkt till kund (s.k. kringtjänster)? Är detta ett 
utvecklingsområde för er?

Samarbetar ni med andra entreprenörer i branschen? Är detta något 
ni funderar på att utveckla?

Hur tänker ni kring etablering i fler kommuner/landsting om fler 
kommuner/landsting skulle införa LOV?

  Strukturella förutsättningar
Icke-val alternativet, hur ser det ut? Hur påverkar det er?

Vad har ni för åsikter kring ersättningsnivån? Hur påverkar den er 
verksamhet?
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Vad har ni för synpunkter på ersättningssystemet? 

Kring-tiden ni har som exempelvis resor och dokumentation, ersätts 
den och i så fall hur?

  Åsikter om kommunen/Landstinget
Vad tycker ni om förfrågningsunderlaget och processen att bli  
godkänd aktör?

Har ni en bra dialog med kommunen/landstinget?

Hur har informationen från kommunen/landstinget till medborgarna 
om de olika utförarna fungerat? Marknadsför ni er på något annat 
sätt?

Finns det i den kommun/landsting där ni är etablerade verksamheter 
som drivs i offentlig regi? Hur fungerar konkurrensen mellan offent-
ligregis och privatregis verksamheter? Samarbetar ni med offentlig 
regis verksamhet? 

(Endast de företag verksamma inom kommunalverksamhet) I hur 
stor utsträckning kan brukarna påverka innehållet i tjänsterna som  
ni erbjuder? 

Hur ser er belastning av brukare ut? Har ni en överkapacitet eller  
kösituation?

Hur tänker ni kring stabiliteten i kommunens/landstingets  
LOV-system? Känner ni att ni kan lita på systemens varaktighet?

  Avslutning
Vad är era största utmaningar för verksamheten framöver?

Är det något ytterligare som du skulle vilja tillägga eller som du  
kommit att tänka på under intervjun angående LOV:s införande?





Tillväxtverket
Tel 08-681 91 00
www.tillvaxtverket.se

För fler och växande företag samt 
ett hållbart och konkurrenskraftigt
näringsliv i alla delar av landet. 
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Sedan mitten på 90-talet har allt fler privata utförare av vård och 
omsorg verkat som leverantörer till den offentliga sektorn inom 
vård, skola och omsorg. Denna förändring har fått ny fart den 
senaste tiden med lag om valfrihetssystem (LOV) som började gälla 
den 1 januari 2009. Då fick kommuner och landsting möjlighet att 
öka inslagen av kundval i verksamheter som äldreomsorg, hälso- 
och sjukvård. Senare infördes även en lagstiftning för landstingen 
som innebär att man måste införa kundvalssystem för primärvår-
den senast den 1 januari 2010. 

Genom att införa kundvalssystem ökar patienternas och brukarnas 
makt att bestämma vilken utförare som ska leverera de offentligt 
finansierade tjänsterna. Lagstiftarens tanke är att reformerna ska 
bidra till en ökad mångfald av utförare, och genom detta ska ser-
vicen bättre svara upp till befolkningens skiftande behov. LOV kom 
också delvis till för att alternativet lag om offentlig upphandling 
(LOU som fortfarande finns kvar som en parallell lagstiftning) upp-
fattas som byråkratisk och svår, inte minst för nystartade och min-
dre företag.

Men hur fungerar den nya lagstiftningen för företagen? Blir det  
en mångfald av företag? Och får lagstiftningen de önskade effek-
terna? Frågorna är svåra att svara på, inte minst eftersom det har 
gått mycket kort tid sedan lagen infördes. Det behövs ökade kun-
skaper om vilka företagen är som etablerar sig i kundvalssystemen, 
och hur de upplever systemen. 

Denna rapport syftar till att ge en första kartläggning av dessa före-
tag, och vilken påverkan kundvalssystemen har på deras verksam-
het. Rapporten måste läsas med viss försiktighet, framför allt efter-
som möjligheten att bedriva verksamhet enligt LOV har funnits i 
kort tid och det är därför svårt att dra långtgående slutsatser. 

Förord



Denna konsultrapport, som skrivits av Madeleine Sparre och Ylva 
Grauers Berggren på Dedicera AB, undersöker företagen som eta-
blerar sig inom de kommunala kundvalssystemen för hemtjänst. 
Rapporten utförs inom ramen för ett regeringsuppdrag som Till-
växtverket och Tillväxtanalys har till och med år 2012, där myndig-
heterna genom olika studier och analyser ska följa vård- och 
omsorgsbranschens utveckling.

Ett stort tack till alla som svarat på frågor och bidragit med värde-
fulla synpunkter kring etablering inom det nya kundvalssystemet.

Dan Hjalmarsson Christina Lugnet

Generaldirektör Generaldirektör
Tillväxtanalys Tillväxtverket 



Sammanfattning  
av resultat

  Andelen av kommunernas hemtjänstverksamhet som drivs av privata 
företag har ökat det senaste decenniet. Kommuner som vill konkur-
rensutsätta verksamhet kan använda sig av upphandlingar enligt LOU 
och låta privata utförare konkurrera om att få ett kontrakt att utföra 
tjänsterna. LOU uppfattas många gånger som besvärligt av de små 
företagen.
Lagen om valfrihetssystem, LOV är ett alternativ till lagen om offentlig 
upphandling, LOU. Vid upphandlingar enligt LOV är priset fastställt 
på förhand och utförare konkurrerar med kvalitet. Valfrihet, eller 
kundval som ofta används inom äldreomsorgen, ger fler privata före-
tag möjlighet att bli utförare av hemtjänst.1 Systemet ska vara helt kon-
kurrensneutralt och behandla både offentliga och privata utförare lika.

2008 var antalet privata företag inom omsorgssektorn cirka 3 500 
stycken vilket är cirka 0,5 procent av alla företag i näringslivet. Unge-
fär 91 procent av alla privata företag inom omsorgssektorn är små 
företag med 0–19 anställda.2

Tillväxtverket tillsammans med Tillväxtanalys har fått i uppdrag av 
regeringen att följa utvecklingen av företagande inom den offentligt 
finansierade vården. Denna studie av hemtjänstaktörerna i sex kom-
muner ger en första inblick i vilka företagen är. Uppföljningar för att 
kunna se hur företagandet förändras över tid kommer att genomföras 
2011 och 2012. 

  Detta är kundval/fritt val inom hemtjänst
Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft den 1 
januari 2009. LOV reglerar vad som ska gälla när upphandlande 
myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att 
överlåta till brukaren att välja utförare bland leverantörer i ett valfri-
hetssystem. Lagen gäller för kommuner och landsting om de väljer att 
införa valfrihetssystem för hälsovård- och socialtjänster.3 

Hemtjänst organiseras av kommunerna och består i att bistå personer 
med hjälp i det egna hemmet så att de ska kunna fortsätta bo kvar 
hemma. Hemtjänst består huvudsakligen av omsorg (medicin, rehabi-
litering/träning, trygghetslarm, personlig omvårdnad) samt service 
(tvätt och klädvård, mat och matlagning, inköp, städning). 

1 Kammarkollegiet - valfrihetswebben
2 SCB och ekonomifakta.se
3 www.konkurrensverket.se



Kundval innebär att brukaren kan välja den leverantör som hon eller 
han tycker är bäst. Kommunen har ett ansvar för att brukaren får 
information om samtliga leverantörer. Leverantörerna listas vanligtvis 
på kommunens hemsida. En brukare kan alltid byta leverantör av 
tjänsten om brukaren inte är nöjd eller om någon annan verkar 
bättre. Inom ramen för marknadsföringslagen kan en leverantör 
marknadsföra sin verksamhet på ett sätt som gör att den skiljer sig 
från andras erbjudanden. Det kan till exempel vara att leverantören 
tillhandahåller personal med andra språk än svenska, särskild miljö-
profil eller speciell mat eller tillagningssätt. 

  Dediceras uppdrag
Dedicera har på uppdrag av Tillväxtverket och Tillväxtanalys genom-
fört en studie och analys för att ta reda på vilka företagare som etable-
rar sig inom kundvalssystemet. Rapporten omfattar en kartläggning 
och en övergripande beskrivning av de företagare som blivit god-
kända leverantörer inom hemtjänst till Haninge, Kristianstad, Kungs-
backa, Trosa, Umeå samt Örebro kommun. 

Kundval infördes vid följande tidpunkter i de kommuner som omfat-
tas av denna studie:

Kommun Kundval/fritt val infördes
Haninge 1 januari 2009 
Kristianstad 1 november 2008 
Kungsbacka 1 mars 2009 
Trosa 11 september 2007 
Umeå 2005 
Örebro 1 januari 2009

  Kartläggningens övergripande resultat och slutsatser

  Samtliga företag
Av hemtjänstföretagen i de sex kommunerna är 41 aktiebolag, 18 
enskilda firmor, 5 ekonomiska föreningar, 4 handelsbolag och 2 kom-
manditbolag. De som besvarat frågorna i undersökningen har i 
huvudsak varit verksamhetsansvariga tillika ägare, grundare och eller 
VD. Drygt hälften är kvinnor. 

Fler än hälften av företagen har utökat verksamheten med fler 
anställda under de senaste 12 månaderna. 

Ungefär 80 procent av företagen är fristående och inte dotterbolag 
eller på annat sätt knutna till en koncern. Drygt hälften av företagen 
är verksamma i fler än en kommun.

Fler än hälften av företagen planerar för expansion till en eller några 
fler kommuner under de närmaste två åren.



  Företag som fanns innan kundval infördes
38 av företagen säger att de bedrev verksamhet innan kundval inför-
des. Ett av företagen bedrev hemtjänst i privat regi sedan tidigare 
medan övriga började erbjuda hemtjänst när kundval infördes. 

Fem företag startade i samband med att de vann upphandlingar om 
att bedriva hemtjänst. Fyra av företagen bedrev verksamhet sedan 
tidigare. 

Hälften av de 38 företagen leds av kvinnor. 13 av företagen ingår i kon-
cerner varav tre har utländska delägare.

Mer än 60 procent av de företag som var aktiva redan innan kundval 
infördes säger att deras verksamhet ökat i form av fler anställda, tack 
vare kundvalssystemet. Över hälften av företagen säger att inrikt-
ningen på verksamheten har ändrats genom utökat tjänsteutbud 
sedan de blev godkända leverantörer till kommunen.

Tre fjärdedelar av de företag som fanns innan kundval infördes säger 
att antalet brukare eller kunder ökat eller ökat väsentligt sedan de blev 
en godkänd leverantör.

Denna grupp företag tycker att fördelarna är många med att verka i 
kundvalssystemet. De upplever få svårigheter. Den främsta fördelen 
är den marknadsföringshjälp systemet ger. Möjligheten till en ny 
marknad med nya kunder ses som en affärsmöjlighet. De anser att de 
som godkänd leverantör till kommunen får en stabilitet till verksam-
heten, grogrund för ökat kundunderlag samtidigt som det ger en 
trygghet till brukarna. 

  Företag som startade i samband med kundvalet
25 av företagen startade i samband med att kundval infördes. Av dem 
är majoriteten små företag med en till fyra anställda. Företagen leds i 
lika stor utsträckning av kvinnor som av män. Cirka en tredjedel av 
företagen som startade i samband med kundvalet har brukare i fler än 
en kommun. 

Den här gruppen framhäver gärna fördelarna med kundval, såsom 
underlättad marknadsföring, trygghet att samverka med kommunen 
och den positiva kvalitetsstämpeln man får som leverantör. Utöver 
fördelarna med att verka i kundvalssystemet uppger flera arbetsgläd-
jen i att få fler nöjda brukare, ökad närhet till kund och att få möjlig-
het att utveckla sig själv och sitt bolag. 

De svårigheter som lyfts fram är oftast relaterade till att de upplever 
konkurrensen med många aktörer som jobbig, eller att samarbetet 
med kommunen och dess handläggare inte fungerar smidigt. 
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1 Tillvägagångssätt 
 

Resultaten i den här rapporten bygger på uppgifter om hemtjänstföre-
tag som samlats in från flera olika källor. Urvalet av kommuner och 
de 70 hemtjänstföretag som ingår i de sex kommunernas kundvals-
system har gjorts av Tillväxtverket och Tillväxtanalys. Dedicera har 
sedan kompletterat och uppdaterat uppgifterna. Data kommer från:

1. Webbenkäter kombinerat med telefonintervjuer med företrädare 
för hemtjänstföretagen. 

2. Offentliga företagsuppgifter från Bolagsverket och Skatteverket. 
Vi har bland annat använt UC/Web select.

3. Skrivbordsundersökning, som främst inneburit en genomgång av 
hemtjänstföretagens och kommunernas webbplatser samt nyhets-
bevakning. Vid behov har vi gjort kompletterande telefonsamtal.

Dedicera har sammanställt och analyserat data om samtliga hem-
tjänstföretag. 87 procent av företagen besvarade enkäten. Uppgifter 
från offentliga källor, medier, webbplatser och enkät-/intervjusvar är 
inte alltid samstämmiga, och ibland är svaren ofullständiga. Den 
övergripande bilden av hemtjänstföretagen är ändå tydlig.

På de följande sidorna presenteras delar av datamaterialet i samman-
ställd form.
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2 Kartläggning av  
företag i sex kommuner 

För att förstå företagarna och vilka som etablerar sig inom hemtjäns-
ten är det viktigt att titta på de skillnader som finns mellan kommu-
nerna. Varje kommun utformar sina egna system inom LOV. Det 
innebär att företagarna som är leverantörer till Haninge, Kristianstad, 
Kungsbacka, Trosa, Umeå samt Örebro kommun bedriver verksam-
het under olika förutsättningar. Dels har kommunerna infört fritt val 
eller kundval vid olika tidpunkter och dels ser konkurrenssituationen 
olika ut.

Sammanlagt är 70 företag godkända som leverantörer i de utvalda 
kommunernas kundvalssystem inom hemtjänsten:
•	 15 företag i Haninge 
•	 7 företag i Kristianstad 
•	 9 företag i Kungsbacka 
•	 3 företag i Trosa 
•	 12 företag i Umeå 
•	 24 företag i Örebro 

Nedan presenteras de undersökta hemtjänstföretagen och de sex 
kommunerna där de är verksamma. 

  Företagen
De undersökta företagen bedriver sina verksamheter på olika premis-
ser och i olika juridiska former. Drygt hälften är aktiebolag och drygt 
en fjärdedel är enskilda firmor. Övriga bedriver sin verksamhet i han-
delsbolag eller i ekonomiska föreningar. Ungefär en femtedel av före-
tagen ingår i större koncerner. 

Bland de 70 personer som intervjuats (VD, verksamhetschef etc.) 
finns 41 kvinnor och 29 män. Många av hemtjänstföretagen har del-
tidsanställda kvinnor och män oavsett storlek på företag. Några av 
företagen har inga anställda men har knutit underleverantörer till sig.

Hälften av företagen säger att antalet anställda har ökat under de 
senaste 12 månaderna. Mer än 60 procent de företag som var verk-
samma innan kundval infördes har utökat sin verksamhet sedan de 
blev godkända leverantörer till kommunen. (se figur 1)
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Figur 1 Har antalet anställda påverkats av att företaget blivit godkänd  
leverantör i kommunens kundvalssystem?
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Figur 2 Så gick det till när företaget startade hemtjänstverksamhet i kommunen
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I de flesta fall är leverantörerna av hemtjänst företag som fanns sedan 
tidigare, men som startade hemtjänst då kundval/fritt val infördes. I 
många fall är det företag som sedan tidigare driver boenden eller vård 
för äldre eller andra personer med särskilda behov. I och med kund-
val kan de addera hemtjänst till sitt utbud. Det gäller även företag 
som sedan tidigare erbjuder till exempel lokalvård, fastighetsservice 
eller snickeriarbeten.

Många företag startade i och med att kundval infördes i den egna 
kommunen och en ny affärsmöjlighet öppnade sig.

Drygt 60 procent av företagen i de sex kommunerna har äldreomsorg 
inklusive hemtjänst som huvudsaklig verksamhet. Därpå följer i fal-
lande ordning hushållsnära tjänster, företagstjänster respektive annan 
vård och omsorg. Annan vård och omsorg, kan till exempel vara assist-
anstjänster eller boende med särskild service för personer med utveck-
lingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem.
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Om man ser på vilka ytterligare tjänster företagen erbjuder, blir det 
tydligt att många kompletterat sin äldreomsorg med hushållsnära 
tjänster.

Figur 3 Hur har antalet brukare/kunder påverkats av att företaget blivit  
godkänd leverantör i kommunens kundvalssystem?

Majoriteten av företagen som fanns sedan innan kundvalet har fått 
fler brukare sedan de blev godkända leverantörer till kommunen.

Figur 4 Planerar ditt företag att under de närmaste två åren utöka genom att  
etablera er i fler kommuners kundvalssystem?
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Många företag planerar för en expansion utanför sin kommun. Några 
av avser att etablera verksamhet i fler än fem kommuner. Det gäller 
företag i Haninge, Umeå, Örebro och Kungsbacka kommun. Ett par 
av dem är enskilda firmor, merparten aktiebolag.
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  Kommunerna

Figur 5 Antal kommuner som företaget/koncernen verkar i

Drygt hälften av företagen bedriver verksamhet på flera orter. I denna 
grupp ingår både företag som bedrivit verksamhet sedan innan kund-
valet infördes och de som startat i samband med kundvalet. 

Drygt 40 procent av de företag som enbart verkar i en kommun är 
enskilda firmor. 

  Kort om varje kommun och dess godkända leverantörer

 Totalt
Av de 70 hemtjänstföretagen i de sex kommunerna är:
•	 41 aktiebolag 
•	 18 enskilda firmor 
•	 5 ekonomiska föreningar och 4 handelsbolag
•	 38 av företagen bedrev verksamhet innan kundval infördes men 

startade hemtjänst vid införandet. Ytterligare fyra fanns redan 
innan, men startade i och med att de vann en upphandling om  
att leverera hemtjänst.

•	 25 stycken startade i samband med att kundval infördes.
•	 Drygt hälften av företagen leds av kvinnor. 
•	 Ungefär två tredjedelar av hemtjänstföretagen har verksamhet  

i fler än en kommun.
•	 Fler än hälften av företagen har utökat verksamheten med fler 

anställda under de senaste 12 månaderna.
•	 Över hälften av företagen säger att inriktningen på verksamheten 

har ändrats genom utökat tjänsteutbud sedan de blev godkända 
leverantörer till kommunen.
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•	 Ungefär 80 procent av företagen är fristående och inte dotterbolag 
eller på annat sätt knutna till en koncern. 

•	 Drygt hälften av företagen är verksamma i fler än en kommun.
•	 Tre fjärdedelar av de företag som fanns innan kundval infördes 

säger att antalet brukare eller kunder ökat eller ökat väsentligt 
sedan de blev en godkänd leverantör.

•	 Fler än hälften av företagen planerar för expansion till en eller 
några fler kommuner under de närmaste två åren.

 Haninge kommun
Haninge kommun hade 74 968 invånare4 den 31 december 2008. 
Kundval infördes den 1 januari 2009. Idag finns, utöver kommunens 
egen hemtjänst, 15 godkända leverantörer. En policy för konkurrens-
utsättning är framtagen och det finns tydlig information för företag 
som vill bli godkänd leverantör till kommunen.
•	 Åtta av de 15 hemtjänstföretagen i Haninge kommun fanns sedan 

tidigare, men startade hemtjänst då kundval infördes. 
•	 Sex av företagen startade i samband med att kundval inom  

hemtjänsten infördes. 
•	 Ett företag kom till genom att tidigare anställda inom kommunen 

köpte verksamheten. 
•	 Två företag ingår i koncerner.

 Kristianstad kommun
Kristianstad hade 77 977 invånare5 vid slutet av 2008. Den 1 november 
2008 infördes fritt val inom hemtjänsten i Kristianstad. Information 
finns på kommunens hemsida om vad du som vårdtagare respektive 
vårdgivare förväntas göra. Kommunen informerar även om att det 
finns tilläggstjänster att köpa av de privata utförarna. 

Idag finns sju godkända hemtjänstföretag utöver den hemtjänst som 
bedrivs i kommunens egen regi. 
•	 Fem av de sju hemtjänstföretagen i Kristianstad fanns sedan  

tidigare, men startade hemtjänst då kundval infördes. 
•	 Ett av företagen startade i samband med att kundval inom  

hemtjänsten infördes
•	 Ett hade tagit över driften efter att ha vunnit en upphandling.
•	 Två företag ingår i koncerner.

 Kungsbacka kommun
Kungsbacka hade 74 062 invånare6 i februari 2010. Kommunen hade 
sex månader efter införandet av kundval den 1 januari 2009 12 god-
kända utförare av hemtjänst. Invånarna har även möjlighet att välja 
kommunalt utförd hemtjänst. 

4 Befolkningsdata www.haninge.se

5 Befolkningsdata www.kristianstad.se

6 Befolkningsdata www.kungsbacka.se
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Idag finns nio godkända hemtjänstföretag utöver den hemtjänst som 
bedrivs i kommunens egen regi.
•	 Sju av de nio hemtjänstföretagen i Kungsbacka fanns sedan  

tidigare, men startade hemtjänst då kundval infördes. 
•	 Två av företagen startade i samband med att kundval inom  

hemtjänsten infördes. 
•	 Fem företag ingår i koncerner.

 Trosa kommun
Trosa kommun hade 11 446 invånare vid årsskiftet 2009/2010.7 Kom-
munen införde ett första försök med kundval redan 2001–2002. Det 
valfrihetssystem som finns idag infördes i september 2007. På kom-
munens hemsida informeras även vårdtagare om möjligheten att 
köpa tilläggstjänster från de enskilda företagen. 

Utöver kommunens hemtjänst finns tre privata utförare. 
•	 Samtliga drivs som enskild firma. 
•	 I november 2009 hade ett av företagen 48 kunder, det andra  

18 kunder och det tredje 5 kunder. 
•	 Två av hemtjänstföretagen i Trosa startade i samband med att  

fritt val inom hemtjänsten infördes.
•	 Ett företag fanns sedan tidigare, men startade hemtjänst då  

kundval infördes. 

 Umeå kommun
Umeå kommun hade 114 075 invånare i slutet av 2009.8 I kommunen 
finns det tolv utförare utöver kommunen. På kommunens hemsida 
informeras invånarna om möjligheten att köpa tilläggstjänster från de 
privata utförarna. 

Kundvalet etablerades i kommunen 2005 under namnet eget val.
•	 I Umeå finns idag 12 hemtjänstföretag som är godkända  

leverantörer inom kundvalet.
•	 Två företag tog över driften av hemtjänst efter att ha vunnit  

en upphandling. 
•	 Fem av tolv företag ingår i en större koncern. 
•	 Tre vårdgivare bedrivs som ekonomiska föreningar.

 Örebro kommun
Sett till befolkningen är Örebro den sjunde största kommunen i Sve-
rige, med 132 277 invånare i slutet av 2008.9 Kundval infördes 1 januari 
2009.

Inom kommunen finns det 24 privata utförare av hemtjänst utöver 
den hemtjänst som utförs i kommunens egen regi. 

7 Befolkningsdata www.trosa.se

8 Befolkningsdata www.umea.se

9 Befolkningsdata www.orebro.se
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•	 Hälften av de 24 hemtjänstföretagen i Örebro kommun fanns  
sedan tidigare, men startade hemtjänst då kundval infördes. 

•	 11 av företagen startade i samband med att kundval inom  
hemtjänsten infördes.

•	 Endast ett företag ingår i en större koncern.

  Företagarnas egna ord
Många av de som besvarat enkäten har med egna ord beskrivit vilka 
fördelar respektive svårigheter som de upplever med att verka i kund-
valssystemet i sin kommun. 

  Fördelar
Följande citat belyser och sammanfattar de fördelar som många av 
företagarna upplever med att verka i kundvalssystemet:

Det är bra att jobba med kommunen. Tryggt att man vet att de 
betalar fakturorna. Man behöver inte göra mycket reklam. Jag 
spar pengar på att slippa marknadsföring. Genom att inte ha 
anställda utan enbart underkonsulter får jag bra och driven per-
sonal som ger mycket bra service. Våra brukare är jättenöjda. 
Det är toppen för kunderna med LOV! Viktigt att de kan välja 
och få kontinuitet. Man vill inte ha olika främmande människor 
rännande hemma. 

Nedan sammanfattas en del av alla längre kommentarer under över-
gripande rubriker. De svar som inte redovisas har varit korta positiva 
omdömen och längre meningar, snarlika eller med samma andeme-
ning som kommentarerna nedan. 

  Positivt i relation till kund/brukare
Det är roligt att jobba med gamla människor och det är inte bara 
städning utan man gör så mycket mer.

Att kunden får välja och att kunderna är jättenöjda att de kan 
påverka vilken personal de vill ha.

Mer legitimt mot brukaren. Brukaren ser en trygghet i att  
företaget är auktoriserat att delta i detta system.

Det är en fördel både för kunderna och för oss. Man har kontakt 
på ett annat sätt eftersom de har valt oss, vi är som en familj.

Det råder ingen konkurrens i den del av kommunen där vi ver-
kar. Vi har en väldigt nära och familjär kontakt med brukarna.

Man får möjlighet att hjälpa fler handikappade/äldre med  
hemtjänst på deras modersmål.

  Marknadsföringen underlättas 
Fördelarna är: 1. Att förmedla att företaget är godkänt av kom-
munen. 2. Att kommunen ger kunder. 3. Att det finns riktlinjer 
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som företagare får ta del av. 4. Att det finns framarbetat material, 
rutiner, blanketter samt lagar att ta del av.

Att det är gratis marknadsföring via kommunen och tilliten vi  
får för att vi kommer från kommunen.

Det är enkelt eftersom vi blir tilldelade kunder, vi behöver inte 
springa ut och jaga folk.

Att vi når en marknad som vi annars inte hade nått och det  
innebär fördelar både för kunden och för leverantören.

Fördelen är att man blir godkänd och certifierad utförare om 
man uppfyller kvalitetskriterierna och i det finns en rättvisa.

  Arbetstillfällen och försörjning
För mig är det viktigt att jag har jobb så att jag kan försörja mig 
och även de jag anställer kan också försörja sig. Det är bra på det 
sättet att kunderna kan välja själva hur de vill ha det. Nu måste 
man leverera med bättre kvalitet så att man behåller dem annars 
kan dem byta om de vill.

Att man lär sig starta ett företag och att man får en chans att 
utveckla sig.

Om kundvalssystemet inte hade funnits på vår verksamhetsort 
hade vårt företag tvingats stänga sin verksamhet efter 17 års drift 
av särskilt boende enligt ädelreformen. Ett politiskt motstånd att 
uppröras av.

Dels samarbetet med kommunen kring utbildningar både för  
personal och chefer och dels att vi ser möjligheter att kunna  
växa genom tilläggstjänster.

  Svårigheter
Även om de flesta är positiva så är det en hel del som lämnat öppna 
kommentarer om svårigheter de upplever med att verka inom sin 
kommuns kundvalssystem. Flera av kommentarerna anspelar på att 
företagarna upplever bristande konkurrensneutralitet hos kommu-
nerna när det kommer till hur kundfördelningen ser ut, byråkrati/
administration samt hur ersättningsnivåerna sätts. 

Nedan sammanfattas en del av kommentarerna under övergripande 
rubriker.

  Svårt att nå nya kunder
Svårt att etablera sig eftersom kundvalet som regel omfattar 
enbart nya kunder/brukare, som inte valt ännu. Icke-valet tillfal-
ler idag per automatik kommunen. Fler verksamheter borde ingå 
i kundvalet: äldreboenden, gruppbostäder, individ- och familje-
omsorg, m.m. Det är svårt för små företag att etablera sig om de 
inte har ett större företag i bakgrunden.
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Svårigheten är att verka inom en kommun där kommunen redan 
initialt har alla kunder.

Att få volym, att kommunerna måste marknadsföra det starkare 
så man vet att det finns ett kundval.

Att Norrland är en glesbygd och det är svårt att nå ut till alla så 
att de själva kan välja. Man måste ha ett stort ekonomiskt sam-
arbete med kommunen om ett privat företag ska nå ut till alla 
som bor långt ut.

  Osund konkurrens och dålig kontroll av aktörerna
Problem med konkurrens, många företag kör med fult spel och 
det finns inte tillförlitliga kontroller. T.ex. är vår kommun lite 
rädda att sätta sig på tvären och säga ifrån. Det har blivit lite 
’vilda västern’. Illojal personal som lockas över till andra företag.

Svårigheterna är: 1. För många företag som har startas att det är 
ingen gräns. 2. Ibland otydligheter från kommunens projektan-
svariga som kanske inte är väl insatta men ändå ger svar på olika 
frågor. 3. Ingen kontroll av dem som redan startat företag.  
4. Dåliga kundrekryteringsmöjligheter.

  Byråkrati/administration
De har olika rutiner, regler och system i de olika kommunerna 
och det är inte bra för någon verksamhet att det är på det sättet.

Allt för tungrott, för stor överbyggnad av regler samt byråkrati. 
Vi måste göra flera uppgifter utan få betalt.

  Ersättningssystemet
Största problemet är att det inte finns någon minimitid att debi-
tera. Ibland kostar resan plus parkeringen mer än ersättningen 
för tiden man har utfört. Sen är det att kommunen har 30 dagars 
kredit. Utbetalningen borde ske innan den sista varje månad 
istället för den första veckan varje månad. Det är också konstigt 
att t.ex. gräsklippning ger samma ersättning som städning. Gräs-
klippningen innebär merkostnad som t.ex. bränsle och slitage.

Prisnivån är för låg för att få lönsamhet. Allför omfattande  
administration.
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Sedan mitten på 90-talet har allt fler privata utförare av vård och 
omsorg verkat som leverantörer till den offentliga sektorn inom 
vård, skola och omsorg. Denna förändring har fått ny fart den 
senaste tiden med lag om valfrihetssystem (LOV) som började gälla 
den 1 januari 2009. Då fick kommuner och landsting möjlighet att 
öka inslagen av kundval i verksamheter som äldreomsorg, hälso- 
och sjukvård. Senare infördes även en lagstiftning för landstingen 
som innebär att man måste införa kundvalssystem  
för primärvården senast den 1 januari 2010. 

Genom att införa kundvalssystem ökar patienternas och brukarnas 
makt att bestämma vilken utförare som ska leverera de offentligt 
finansierade tjänsterna. Lagstiftarens tanke är att reformerna ska 
bidra till en ökad mångfald av utförare, och genom detta ska ser-
vicen bättre svara upp till befolkningens skiftande behov. LOV kom 
också delvis till för att alternativet lag om offentlig upphandling 
(LOU som fortfarande finns kvar som en parallell lagstiftning) upp-
fattas som byråkratisk och svår, inte minst för nystartade och min-
dre företag.

Men hur fungerar den nya lagstiftningen för företagen? Blir det en 
mångfald av företag? Och får lagstiftningen de önskade effek-
terna? Frågorna är svåra att svara på, inte minst eftersom det har 
gått mycket kort tid sedan lagen infördes. Det behövs ökade kun-
skaper om vilka företagen är som etablerar sig i kundvalssystemen, 
och hur de upplever systemen. 

Denna rapport syftar till att ge en första kartläggning av dessa före-
tag, och vilken påverkan kundvalssystemen har på deras verksam-
het. Rapporten måste läsas med viss försiktighet, framför allt efter-
som möjligheten att bedriva verksamhet enligt LOV har funnits i 
kort tid och det är därför svårt att dra långtgående slutsatser. 

Förord



Denna konsultrapport, som skrivits av Madeleine Sparre och Ylva 
Grauers Berggren på Dedicera AB, undersöker företagen som eta-
blerar sig inom landstingens vårdval för primärvård utförs inom 
ramen för ett regeringsuppdrag som Tillväxtverket och Tillväxt-
analys har till och med år 2012, där myndigheterna genom olika 
studier och analyser ska följa vård- och omsorgsbranschens 
utveckling. 

Ett stort tack till alla som svarat på frågor och bidragit med värde-
fulla synpunkter kring etablering inom det nya vårdvalssystemet.

Dan Hjalmarsson Christina Lugnet

Generaldirektör Generaldirektör
Tillväxtanalys Tillväxtverket 



Sammanfattning  
av resultat

LOV – för en mångfald av vårdaktörer
Andelen vårdcentraler som drivs av privata företag har ökat det 
senaste decenniet. Tidigare bestämde landstingen själva hur mycket 
av primärvården som skulle utföras av privata företag. Privata aktörer 
fick då delta i upphandlingar enligt LOU för att kunna få ett kontrakt 
att få utföra tjänsterna. LOU uppfattas många gånger som besvärligt 
av de små företagen.

Lag om valfrihetssystem, LOV är ett alternativ till lag om offentlig upp
handling, LOU. Vid upphandlingar enligt LOV är priset fastställt på 
förhand och utförare konkurrerar med kvalitet. Det ger medborgare 
möjlighet att välja mellan olika leverantörer inom vård och omsorg – 
stora och små, offentliga såväl som privata. Tanken är att en ökad 
mångfald av aktörer ska leda till ökad valfrihet och bättre service. Det 
skapar möjligheter för privata företag och organisationer att utföra 
tjänster som landstinget tidigare utfört i egen regi. Systemet ska vara 
konkurrensneutralt och behandla alla utförare lika, oavsett om det är 
privata utförare eller den offentliga verksamheten i egen regi.

Det finns ungefär 14 000 olika privata vårdföretag i Sverige. Vissa är 
stora koncerner andra är små enheter med en eller ett par anställda. 
En del är vinstdrivande andra helt ideella. Under 2009 tillkom 135 nya 
vårdcentraler. I dag utgör den privata vården och omsorgen cirka 10 
procent av Sveriges totala hälso- och sjukvård. Inom primärvården 
utförs omkring en tredjedel av alla läkarbesök av privata vårdgivare 
Nästan alla privata vård- och omsorgsföretag arbetar på uppdrag av 
kommuner och landsting. Besöken finansieras gemensamt med 
offentliga medel och de privata vårdalternativen är öppna för alla.1 

LOV infördes från och med 1 januari 2009. I januari 2010 införde 
samtliga landsting vårdval i primärvården enligt LOV, undantaget 
Gotland som införde valfrihet en månad senare.

Vårdval har införts vid olika tidpunkter i de tre landsting, som ingår i 
denna studie. Hallands läns landsting var först i Sverige med att lan-
sera vårdval, och har sedan följts de andra.

1 Vårdföretagarna, www.vardforetagarna.se



Landsting Vårdval infördes 
Halland 1 januari 2007 
Västmanland 1 januari 2008 
Kronoberg 1 mars 2009

Den här rapporten fokuserar på de företag som verkar i valfrihetssys-
tem inom den landstingsfinansierade primärvården, med vårdcentra-
ler och husläkarmottagningar.

I alla landsting kan invånarna fritt välja vilken vårdenhet man vill till-
höra. Aktiv listning är grunden i alla vårdvalssystemen, det vill säga 
att medborgare gör ett aktivt val av vårdmottagning. De flesta lands-
ting listar passivt dem som inte gör något eget val. Det gäller även de 
tre landstingen i denna studie. Patienterna blir då oftast listade på den 
vårdenhet som ligger närmast hemmet, eller den vårdenhet som de 
besökt flest gånger under de senaste åren.

Invånarna i alla landsting kan fritt byta vårdenhet. En vårdenhet har 
inte rätt att säga nej till att ta emot en person som vill lista sig hos 
dem, utan patienterna är alltid själva fria att välja vårdcentral.

Dediceras uppdrag
Tillväxtverket tillsammans med Tillväxtanalys har fått i uppdrag av 
regeringen att följa utvecklingen för företagande inom den offentligt 
finansierade vården. 

Dedicera har på uppdrag av Tillväxtverket och Tillväxtanalys genom-
fört en studie och analys för att ta reda på vilka företagare som etable-
rar sig inom vårdvalssystemet i tre landsting; Halland, Kronoberg res-
pektive Västmanland. En kartläggning har gjorts med hjälp av både 
offentliga uppgifter/skrivbordsundersökning och en enkät.

Denna studie av vårdföretagen i de tre landstingen ger en första 
inblick i vilka företagen är och vilken påverkan valfrihetssystemen 
har på deras verksamhet. Uppföljningar för att kunna se hur företa-
gandet förändras över tid kommer att genomföras 2011 och 2012. 

Undersökningen genomfördes i april 2010. Studien kommer att kom-
pletteras med en kartläggning inom vårdval Stockholm senare under 
2010. 

Kartläggningens övergripande resultat
Sammanlagt finns 50 privata vårdcentraler i Hallands, Västmanlands 
och Kronobergs län.
•	 21 privata vårdcentraler i Hallands län fördelade på 12 företag  

eller koncerner. 
•	 20 privata vårdcentraler i Västmanlands län fördelade på 8 företag 

eller koncerner.
•	 9 privata vårdcentraler i Kronobergs län fördelade på 7 företag  

eller koncerner.



Ägare/delägare i företagen är drygt 20 procent kvinnor och knappt 80 
procent män. Bland samtliga anställda i företagen är omkring 70 pro-
cent kvinnor och 30 procent män. 

32 procent av företagen är dotterbolag eller på annat sätt knutna till 
en koncern. Drygt hälften av företagen driver flera vårdcentraler i 
landstinget. Drygt hälften av företagen driver vårdcentral även i andra 
landsting. 

Vårdenheternas storlek varierar från två anställda till drygt 50 på 
orterna i de aktuella landstingen. I genomsnitt har de ca 17 personer 
anställda på vårdcentralen, inberäknat både hel- och deltidspersonal.

Det är svårt att dra sammanfattande slutsatser om vårdföretagens 
storlek utifrån denna studie. Det finns stora variationer där vissa av 
företagen tillhör större koncerner som har tusentals anställda och till 
delar ägs av utländska intressen, medan det minsta har en årlig 
omsättning på 2,3 miljoner kronor år 2008 

De flesta säger att vård- eller husläkarcentralen har funnits sedan tidi-
gare och att de har startat och bildat sitt företag i samband med att 
vårdval infördes i landstinget. I Halland har detta varit det mest före-
kommande sättet för företagen att starta vårdcentral. I nästan lika stor 
utsträckning totalt sett, handlar det om att företag tagit över driften av 
vårdcentralen efter att ha vunnit en upphandling. I Västmanland har 
hälften av de privata vårdcentralerna startat på det sättet. Det tredje 
vanligaste sättet för företagen att starta vårdcentral på orten är nye-
tablering – företaget startades i samband med att vårdval infördes. 

Endast ett par verksamhetschefer anger att deras företag planerar att 
under de närmaste två åren utöka verksamheten genom etablering på 
fler orter.

Knappt 50 procent av vård- och husläkarcentralerna har ökat antalet 
anställda under det senaste året och 40 procent har haft oförändrad 
personalstyrka.

Hälften av vård- eller husläkarcentralerna som fanns innan vårdval 
infördes menar att verksamheten utökats i form av fler anställda tack 
vare att vårdval införts. Över hälften har också fått fler eller många 
fler patienter.

Knappt hälften av vård- och husläkarcentralerna bedriver någon form 
av verksamhet som inte finansieras via landstingets vårdval. Exempel 
kan vara entreprenadavtal genom LOU, patientersättningar från för-
säkringsbolag, finansiering via nationella taxan, annan försäljning etc. 
Det är dock få som säger att det är en verksamhet av större omfatt-
ning. 

Många upplever att det finns svårigheter med att verka i vårdvalssys-
temet. Det som tas upp är brister i ersättningssystemet, att privata 
aktörer och landstingets vårdcentraler inte konkurrerar på lika vill-



kor, att listningssystemet inte fungerar tillfredsställande, ökad admi-
nistration samt detaljstyrning och hårda krav från landstinget. 

De fördelar som företagen upplever med att verka i valfrihetssystemet 
är bland annat tryggad ekonomi tack vare säkra betalningar från 
landstinget, att det är bra med konkurrens på lika villkor mellan pri-
vata och offentliga alternativ, att personalen ges möjlighet att själva 
påverka verksamheten, korta beslutsvägar, att det står vårdcentralerna 
fritt att värva patienter och inte minst att det är bra för patienterna att 
kunna välja.
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1 Tillvägagångssätt 
 

Resultaten i den här rapporten bygger på uppgifter om vårdcentra-
lerna och vårdföretagen, som samlats in från flera olika källor. Urvalet 
av landsting och de 50 vårdcentraler/husläkarcentraler som ingår i 
landstingens valfrihetssystem har gjorts av Tillväxtverket och Till-
växtanalys. Dedicera har sedan kompletterat och uppdaterat uppgif-
terna. Data kommer från:

1. Webbenkäter kombinerat med telefonintervjuer med verksam-
hetschefer på vårdcentralerna/vårdföretagen. 

2. Offentliga företagsuppgifter från Bolagsverket och Skatteverket. 
Bland annat har UC/Web select använts.

3. Skrivbordsundersökning, som främst inneburit en genomgång av 
hemtjänstföretagens och kommunernas webbplatser samt nyhets-
bevakning. Vid behov har kompletterande telefonsamtal genom-
förts.

Vi har sammanställt och analyserat data om samtliga vårdcentraler. 
90 procent av personerna i målgruppsurvalet besvarade enkäten. Så 
gott som samtliga har varit verksamhetschefen på vårdcentralen. 
Drygt 40 procent har även angivit att de är ägare i företaget, och näs-
tan 30 procent är grundare. I minde företag är det vanligt att man har 
flera olika befattningar. 

Uppgifter från offentliga källor, medier, webbplatser och enkät-/inter-
vjusvar är inte alltid samstämmiga, och i en del fall är svaren ofull-
ständiga. Det har i några fall varit svårt både för respondenterna och 
för rapportskrivarna att hålla isär om svar rör företaget och/eller 
vårdenheten. En verksamhetschef på en vårdcentral med två, tre 
anställa kan vara en del av en vårdkoncern som finns representerade 
över hela landet och har flera tusen anställda. 

Även om det finns luckor i detaljer i datamaterialet är den övergri-
pande bilden av vårdföretagen tydlig.
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2 Kartläggning av  
företag i tre landsting 

Detta är vårdval/hälsoval inom primärvården
Samtliga landsting har infört vårdval eller hälsoval. Vårdvalsmodel-
lerna skiljer sig åt, men det finns ett mål: att organisera primärvården 
så att patienten får ett större inflytande. 

Lagen om valfrihet, LOV, anger hur valfrihetssystem ska införas. 
Enligt LOV ska systemet förbättra välfärden genom ökad valfrihet 
och kvalitet, inte genom priskonkurrens. LOV är ett alternativ till 
LOU, Lagen om offentlig upphandling. Eftersom det är upp till lands-
tingen och regionerna att utforma vårdvalssystemen ser systemen för 
ersättning olika ut. 

Den finns ingen exakt definition av vad som ingår i primärvården. 
Därför måste landstingen vara mycket tydliga när de preciserar vård-
centralernas uppdrag och förpliktelser. I Socialstyrelsens termbank 
finns en definition av primärvård som utgår från 5§ HSL: ”hälso- och 
sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller sjukdomar, 
ålder eller patientgrupper svarar för befolkningens behov av grund-
läggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete 
och rehabilitering och som inte kräver sjukhusens medicinska och 
tekniska resurser”.2

I stort sett kan man säga att primärvården omfattar husläkare- res-
pektive familjeläkarverksamhet, där läkarna främst är specialister 
inom allmänmedicin (allmänläkare). I vårdval Halland talar man 
dock inte om primärvård utan om närsjukvård, vilket omfattar det 
mesta av den öppna vården. 

Vårdvalet innebär att alla medborgare har möjlighet att välja fritt vil-
ken vårdcentral de vill lista sig hos, bland de som är godkända av 
landstinget. Inom alla landsting har patienterna rätt att byta vårdcen-
tral hur ofta de vill. De flesta landsting listar passivt dem som inte gör 
något eget val. De blir då oftast listade vid den vårdenhet som ligger 
närmast hemmet, eller den vårdenhet som de besökt flest gånger 
under de senaste åren.

Den hälso- och sjukvårdspeng som följer patienterna utgör ersätt-
ningen till vårdenheterna. Ersättningen är lika för alla vårdcentraler, 
offentliga såväl som privata.

2 Källa: Socialstyrelsen, Införandet av vårdval i primärvården, 2010
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Tre landsting med olika förutsättningar
I Vårdval Kronoberg, Halland respektive Västmanland finns sam-
manlagt 50 privata vårdcentraler som ägs av 27 företag eller koncer-
ner. Primärvård är den minsta gemensamma nämnaren för alla dessa 
aktörer, men det finns en hel del skillnader. Några vårdcentraler ingår 
i stora koncerner, som drivit dessa vårdcentraler under många år på 
entreprenad. Personal, patienter och lokaler fanns på plats när verk-
samheten gick in i valfrihetssystemet. Andra företag har bedrivit spe-
cialistvård eller företagshälsovård tidigare, och kan i och med vårdva-
let även erbjuda primärvård. En del vårdcentraler startade från noll i 
och med att valfrihetssystemet infördes – antingen helt i egen regi 
eller som en enhet inom en större vårdkoncern.

Företagarna som är leverantörer till landstingen i Hallands, Krono-
bergs och Västmanlands län bedriver sin verksamhet under delvis olika 
premisser. Dels har landstingen infört vårdval vid olika tidpunkter och 
dels ser avtalen lite olika ut i olika landsting. Det gäller t.ex. ersätt-
ningssystem och krav på verksamheten. Formerna för införandet av 
vårdval och det sätt på vilket listningen av patienter gjordes har bety-
delse för hur vårdvalssystemet uppfattas. Befolkningstäthet, geografiska 
förutsättningar och politisk stabilitet är andra faktorer som skiljer sig 
mellan landstingen, och påverkar utformningen av primärvården. 

Halland
I januari 2007 infördes Landstinget Halland landets första vård-
valsmodell för närsjukvård. Det innebar en ny modell och omstruktu-
rering av närsjukvården. Ett av de främsta syftena var att ge invånarna 
i länet möjlighet att själva bestämma över vilken vårdenhet man ska 
vända sig till.

Sedan 2007 har fler vårdvalsenheter tillkommit som godkända eller 
ackrediterade leverantörer till Landstinget Halland. 

I Halland har vårdgivarna ansvar för att tillgodose 80 procent av all 
öppen hälso- och sjukvård, som inte kräver sjukhusens resurser för de 
invånare som listat sig på enheten. 

Landstinget Västmanland 
Från den 1 januari 2008 gäller ett nytt närsjukvårdsprogram – Vårdval 
Västmanland, som innebär att landstinget godkänner vårdgivaren och 
tecknar kontrakt om åtaganden. Vårdval Västmanland är utveckling 
av det familjeläkarprogram som infördes i början av 1990-talet. En 
stor andel invånare har sedan mitten av 1990-talet haft en fast läkar-
kontakt i primärvården. Invånarna har också haft möjlighet att fritt 
välja sin fasta läkare bland dem som funnits att tillgå. I och med infö-
randet av vårdval Västmanland går man över från att patienterna ska 
välja familjeläkare till att de ska välja vårdmottagning.

När vårdval infördes fick invånarna välja bland de familjeläkare och 
mottagningar som hade avtal att bedriva primärvård på uppdrag av 
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landstinget. Personer som aktivt listade sig på en familjeläkarmottag-
ning fick en fast läkarkontakt, och personer som inte listade sig skrevs 
in på den familjeläkarmottagning som låg närmast bostaden.3 

Landstinget Kronoberg
Den 1 mars 2009 infördes vårdval i Kronoberg med syftet att medbor-
gare ska få större valfrihet att välja vårdenhet, att erbjuda en bättre 
tillgänglighet och att öka mångfalden så att fler utövare ska kunna 
bedriva vård. Samtidigt ska modellen uppnå en hög kostnadskontroll.

Vid införandet fick invånarna fritt välja bland de mottagningar som 
blivit godkända att ingå i Vårdval Kronoberg. Personer som inte 
aktivt listade sig skrevs in på en vårdcentral enligt närhetsprincipen. 

Så startade företagen vårdcentral 
Företagen som verkar inom vårdval Halland, Kronoberg och Väst-
manland bedriver sin verksamhet utifrån olika förutsättningar, och 
ser olika ut. Några är mindre företag med en vårdcentral. Andra har 
flera vårdcentraler inom landstinget och/eller vårdavtal med flera 
landsting. 

Sammanlagt är 50 privata vårdcentraler godkända som leverantörer i 
landstingens vårdvalssystem, samtliga drivs som aktiebolag
•	 21 vårdcentraler i Halland fördelade på 12 företag eller koncerner
•	 20 vårdcentraler i Västmanlands län fördelade på 8 företag eller 

koncerner
•	 9 vårdcentraler i Kronobergs län fördelade på 7 företag eller  

koncerner

Målgruppen för enkätundersökningen i denna kartläggning var verk-
samhetschefer på vårdenheterna. 44 procent av dem är kvinnor och 
56 procent män. Att vara verksamhetschef, eller kanske VD, innebär 
inte alltid att man är den som startat eller äger vårdföretaget. Bland 
alla verksamhetschefer som också angivit att de är ägare/delägare i 
företaget är 23 procent kvinnor och 77 procent män. Andelen kvinnor 
är aningen lägre bland dem som svarat att de är grundare till företa-
get. Ser man till samtliga anställda, är andelen kvinnor kring 70 pro-
cent.

Vårdföretagens storlek varierar från två anställda till drygt 50 på 
orterna i de aktuella landstingen. I genomsnitt har de ca 17 anställda, 
inberäknat både hel- och deltidspersonal. 

Det finns en relativt stor spridning i på vilket sätt de privata vårdcen-
tralerna startade. I 29 procent av fallen handlar det om företag som 
fanns sedan tidigare, men startade vårdcentral i samband med att 
vårdval infördes. I Halland har detta varit det mest förekommande 
sättet för företagen att starta vårdcentreal.

3 Vårdföretagarna, Ett bättre vårdval Sverige, 2009
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Figur 1 Så gick det till när företaget startade vårdcentral/husläkarcentral på orten

I nästan lika stor utsträckning totalt sett, handlar det om att företag 
tagit över driften av vårdcentralen efter att ha vunnit en upphandling. 
Vårdcentralen drivs på entreprenad. I Västmanland har hälften av de 
privata vårdcentralerna startat på det sättet. 

Det tredje vanligaste sättet för företagen att starta vårdcentral på 
orten är nyetablering – företaget startades i samband med att vårdval 
infördes. 

Vårdval Halland
Halland har ca 293 000 invånare. Vårdval infördes den 1/1 2007.

I Halland finns sammanlagt 47 godkända leverantörer inklusive 
landstingsdrivna vårdcentraler. Här fokuseras på de 21 vårdcentraler 
(45 % av samtliga) som är privatägda. 

Nedanstående indelning är i första hand baserad på verksamhetsche-
fernas svar. Så gick det till när företaget startade vårdcentral/husläkar-
central på orten:
•	 Nio av de 21 företagen fanns sedan tidigare, men startade  

vårdcentral då kundval infördes. 
•	 Sju av företagen startade i samband med att vårdval infördes. 
•	 Två av företagen tog över driften av vårdcentralen efter att ha  

vunnit en upphandling. Det är alltså företag som drivit vårdcentral 
på entreprenad innan kundval infördes.

•	 Ett företag kom till genom att tidigare anställda inom landstinget 
köpte verksamheten. 

•	 Ett företag startade genom att en större koncern startade företag  
på orten.

•	 I ett fall rörde det sig om ett övertagande av en privat verksamhet.
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Vårdval Västmanland
Västmanland har ca 250 000 invånare. Vårdval infördes den 1/1 2008.

I Västmanland finns sammanlagt 32 godkända leverantörer inklusive 
landstingsdrivna vårdcentraler. 20 av vårdcentralerna (63 % av samt-
liga) är privatägda. 

Nedanstående indelning är i första hand baserad på verksamhetsche-
fernas svar. Så gick det till när företaget startade vårdcentral/husläkar-
central på orten:
•	 I tio fall tog företaget över driften av vårdcentralen efter att ha  

vunnit en upphandling. Det är alltså företag som drivit vårdcentral 
på entreprenad innan kundval infördes.

•	 Tre av företagen startade i samband med att vårdval infördes. 
•	 Ett företag kom till genom att tidigare anställda inom landstinget 

köpte verksamheten. 
•	 Ett företag startade genom att en större koncern startade företag  

på orten.

Fem verksamhetschefer har svarat ”annat”, och ger följande  
beskrivning:
•	 Vi startade då husläkarreformen infördes (1993)
•	 Företaget drivs på uppdrag av landstinget (sedan 1993)
•	 ”Avknoppning” från en annan vårdcentral som tillhörde  

praktikertjänst (2010)
•	 Startade som alternativ till den mottagning som vann  

upphandlingen (1994)
•	 Avknoppning från en annan entreprenad (2000)

Vårdval Kronoberg
Kronoberg har ca 182 000 invånare. Vårdval infördes den 1/3 2009.

I Kronoberg finns sammanlagt 32 godkända leverantörer inklusive 
landstingsdrivna vårdcentraler. Här fokuseras på de nio vårdcentraler 
(28 % av samtliga), som är privatägda. 

Nedanstående indelning är i första hand baserad på verksamhetsche-
fernas svar. Så gick det till när företaget startade vårdcentral/husläkar-
central på orten:
•	 Fyra av de nio företagen fanns sedan tidigare, men startade  

vårdcentral då kundval infördes. 
•	 Två av företagen tog över driften av vårdcentralen efter att ha  

vunnit en upphandling. Det är alltså företag som drivit vårdcentral 
på entreprenad innan kundval infördes.

•	 Två av företagen startade i samband med att vårdval infördes.  
Ett företag förtydligar att ”företaget är privat men hyr inventarier, 
IT-utrustning och har tagit över personalen från landstinget”.

•	 Ett företag startade vårdcentral på orten ”på uppmaning av lands-
tinget”.
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Etablering inom och utom landstinget 

Figur 2 Driver företaget fler vårdcentraler i detta landsting?

Sammanlagt 54 procent av vårdcentralerna ägs av företag som driver 
ytterligare vårdcentraler inom landstinget.

Det är nästan enbart vårdcentraler tillhörande Praktikertjänst i Hal-
land eller Västmanland, som har tre eller fler vårdcentraler inom 
landstinget.

21 vårdcentraler (46 procent) är det enda som företaget driver inom 
landstinget. Bland dem finns både mindre företag och stora koncer-
ner. I fem fall handlar det om koncerner som driver vårdcentraler i 
andra landsting. 

Figur 3 Driver företaget vårdcentraler i fler landsting än detta?
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Sammanlagt 57 procent av vårdcentralerna ägs av företag som driver 
vårdcentraler i även i andra landsting .
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De företag som etablerat vårdcentral i ”tre till fem” eller ”fler än fem” 
landsting är de stora koncernerna Carema, Praktikertjänst, Hälso-
ringen, Achima Care samt Capio.

I enkätundersökningen frågade om företagen planerar att under de 
närmaste två åren utöka verksamheten genom etablering på fler orter. 
Nästan samtliga som besvarade frågan svarade ”nej” eller ”vet inte”. 
Två företag svarade att de tänker utöka i landsting som de redan har 
avtal med. Ett företag svarade att ämnar utöka både med fler vårdcen-
traler på fler orter inom landstinget, i andra landsting där de redan 
har avtal och i för dem helt nya landsting.

Koncerntillhörighet 
32 procent av vårdcentralerna ingår i koncerner. Praktikertjänst har 
störst spridning. I deras organisation ingår 17 av de 50 vårdcentra-
lerna (34 procent) . De finns alla i Hallands och Västmanlands län. 

Det finns sex större vårdkoncerner som driver vårdcentraler i minst 
ett av de tre landstingen; Achima, Capio, Carema, Hälsoringen, Mitt 
Hjärta respektive Praktikertjänst. De har sammanlagt 32 vårdcentraler 
inom Vårdval Halland, Vårdval Västmanland och Vårdval Kronoberg.

Så har vårdvalet påverkat företagens verksamhet
Merparten av vårdföretagen, omkring 70 %, var verksamma redan 
innan vårdval infördes. Hur vårdvalet påverkat deras verksamhet är 
en viktig fråga att ställa. Alla har inte besvarat dessa frågor i enkätun-
dersökningen, så resultaten måste tolkas med viss försiktighet. 

Majoriteten av de företag som var verksamma innan landstinget 
införde vårdval har inte förändrat sin verksamhet på grund av valfri-
hetssystemet. För omkring en tredjedel, har vårdvalet inneburit att de 
utökat sitt tjänsteutbud. 

Figur 5 Har antalet anställda påverkats av att företaget blivit godkänd leverantör  
i landstingets vårdvalsystem?
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Bland dem som bedrev vårdcentral redan innan vårdval infördes sva-
rar hälften att de anställt fler medarbetare tack vare att företaget blivit 
godkänd leverantör i landstingets vårdcentral. 

Figur 6 Har antalet patienter ändrats sedan vårdval/hälsoval infördes?

Drygt hälften har svarat att antalet patienter ökat väsentligt eller ökat 
sedan vårdval infördes. För en tredjedel har antalet patienter varit 
oförändrat och för omkring en tiondel har patientunderlaget minskat 
i och med vårdvalet.

Verksamhet utöver vårdval
Vårdvalen bygger på att vårdenheterna ackrediteras av landstinget och 
att vårdpengen därefter följer med patienten till den valda vårdgivaren. 

Figur 7 Bedriver ert företag verksamhet som inte finansieras via landstingets vårdval? 
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Företagen får huvuddelen av sin verksamhet finansierad via den vård-
peng som följer med patienten i vårdvalet. Knappt hälften bedriver 
verksamhet som inte finansieras via landstingets vårdval, merparten 
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av dem i liten omfattning. Exempel kan vara entreprenadavtal genom 
LOU, patientersättningar från försäkringsbolag, finansiering via 
nationella taxan eller annan försäljning.

Synpunkter på vårdvalssystemet
Många av dem som intervjuats på vårdföretagen har beskrivit vilka 
fördelar respektive svårigheter de upplever med att verka i vårdvals-
systemet. Verksamhetscheferna menar att det finns brister i vårdvals-
modellernas ersättningssystem, att listningsförfarandet inte fungerar 
tillfredsställande och att det inte heller råder konkurrensneutralitet 
mellan den privata och den landstingsdrivna vården. Samtidigt pekar 
de på att vårdvalet ger utrymme för att både utveckla vården och öka 
tillgängligheten för patienterna.

De fördelar som framhålls är:
•	 Fritt för vårdcentralerna att värva patienter, bra för patienterna att 

kunna välja .
•	 Trygg ekonomi tack vare säkra betalningar från landstinget.
•	 Bra med konkurrens lika villkor mellan privata och offentliga alter-

nativ.
•	 Möjlighet att själva påverka verksamheten. Korta beslutsvägar.
•	 Något bättre ersättningsnivå tack vare ändrat ersättningssystem.
•	 Gemensamt journalsystem med datasupport.

Så här säger några av verksamhetscheferna med egna ord om  
fördelarna med vårdvalet:

Fritt att värva patienter, valfrihet för patienterna. 

Man är väldigt omhändertagen av en säker finansiär. 

Den största fördelen är att vi kan hantera och studera primär
frågor på egen hand, tidigare kunde vi bara hänvisa vidare, men 
nu kan vi påverka flödet själva.

Bra att man får konkurrera på lika villkor med offentliga  
alternativ.

Vårdvalet gav oss möjlighet att starta en helt ny enhet. Denna 
möjlighet fanns inte tidigare. Vi har också möjlighet att forma 
verksamheten utifrån våra visioner om en väl fungerande pri
märvård, självklart inom ramen för vårdvalet. 

Ingen större skillnad mot tidigare entreprenörsavtal, möjligen är 
ersättningsnivån, på grund av ändrat ersättningssystem, annor
lunda och något bättre, å andra sidan hade vi en fast ersättning 
tidigare för antalet passivt listade patienter – nu varierar ersätt
ningen månad för månad eftersom patientunderlaget varierar. 
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De svårigheter som framhålls är:
•	 Vårdföretagen och landstingets vårdenheter konkurrerar inte på 

lika villkor. De privata aktörerna får inte ta del av den passiva list-
ningen av patienter.

•	 Systemet är inte konkurrensneutralt eftersom landstingets vårdcen-
traler tillåts gå med förlust.

•	 Osäkerhet kring antalet listade patienter gör det svårt att planera 
ekonomin.

•	 Systemet är anpassat för stora organisationer, inte för små företag.
•	 Landstinget ser de privata aktörerna som konkurrenter som tar 

patienter från de landstingsdrivna vårdcentralerna, snarare än att 
se alla som gemensamma aktörer inom primärvården.

•	 Ökad administrativ börda.
•	 Detaljstyrning och hårda krav från landstinget.
•	 Taket för hur många patienter en vårdcentral får ta emot är bortta-

get. Alltför många listade patienter leder till ökad arbetsbelastning 
för personalen och ökad risk för patienten.

•	 Det är olönsamt att utreda och behandla sjuka, vilket kan utgöra en 
fara för patienterna.

Så här säger några av verksamhetscheferna med egna ord om svårig-
heterna de möter som aktör i valfrihetssystemet: 

Osäkerhet om antalet listade patienter gör det svårt att anpassa 
bemanningen efter behovet. Ur finansiell synpunkt blir det svå
rare att göra budgetprognoser, eftersom vi vet att patientunder
laget varierar, men ständigt minskar då nya aktörer tillkommit 
på orten. 

Landstinget har svårt att särskilja mellan den centrala styrningen 
med traditionell landstingsvård kontra mångfald och flerdimen
sionell vård. Landstinget ser de privata aktörerna som konkur
renter som tar patienter, snarare än se oss alla som gemensamma 
aktörer inom primärvården.

Det är mycket svårt att vara en liten vårdgivare. Det är alldeles 
för stora och omfattande krav från landstinget. Administrationen 
har ökad markant. För patienten kan ersättningssystemet vara 
farligt då det är mycket olönsamt att utreda och behandla sjuka. 

Vi får inte ta del av den passiva listningen vilket gör att alla våra 
patienter är aktiva. Eftersom ersättningen är fördelad på hela 
befolkningen innebär detta en konkurrensnackdel för oss. Våra 
listade kostar mer per individ och vid alla mätningar kommer 
vår verksamhet att se annorlunda ut, t.ex. läkemedelsförskriv
ning, sjukskrivning m.m. 

Ännu inte helt konkurrensneutralt då vårdcentralen på orten 
som drivs av landstinget själv tillåts gå med budgetunderskott år 
ut och år in. 
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Taket för hur många listade patienter vårdcentralen kan ha har 
tagits bort i Vårdval. Detta innebär att vi inte kan tacka nej till 
ytterligare patienter med ökad arbetsbelastning, risk försämrad 
patientsäkerhet och sämre kvalitet som följd. Även försämrad 
arbetsmiljö för personalen. 
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Vård och omsorg under omvandling

Förändrade förutsättningar – fler företag?

INBJUDAN
OCH PROGRAM

Konferens 
11 maj 2010

Den 11 maj bjuder Tillväxtverket och Tillväxtanalys tillsammans med 
Regeringskansliet in till en konferens om företagande och entreprenör-
skap inom vård och omsorg.

Den svenska vård- och omsorgsmarknaden är under omvandling. Sedan mitten av 
90-talet har allt fler utförare kunnat leverera offentligt finansierade tjänster. Den 
nya lagen om valfrihetssystem ökar förändringstakten ytterligare. Men hur ser 
branschernas utveckling ut? Vilka företag etablerar sig i de nya systemen och hur 
klarar de sig? Leder förändringarna till en mångfald av utförare? Vilken betydelse 
har kommun och landsting som beställare?

Konferensen är ett avstamp för myndigheternas uppdrag att följa utvecklingen 
och föreslå åtgärder under 2010–2012.

Välkomna!

Christina Lugnet, generaldirektör, Tillväxtverket och 
Dan Hjalmarsson, generaldirektör, Tillväxtanalys



 PROGRAM

09.00–10.00 Registrering/Kaffe

10.00–10.10 Välkomna
Tillväxtverkets utvecklingschef Anna Bünger

10.10–10.45 Förändrade förutsättningar – fler företag?
Hur utvecklas branscherna och blir det en ökad mångfald av företag?

 Presentation av lägesrapport om företagande inom vård och omsorg 
Tillväxtverket och Tillväxtanalys

10.45–11.25 Valfrihet i vård och omsorg
Är det fritt att välja och att etablera sig? Råder fri  
konkurrens och finns den information som behövs?

 Stefan Jönsson, Konkurrensverket, Sven Lusensky, Socialstyrelsen och 
Elisabeth Åkratz, Kammarkollegiet sammanfattar kunskapsläget                                           

11.25-12.00 Vårdvals- och kundvalssystem – Fungerar de och blir det bättre?
Panelsamtal med Hans Dahlgren, Vårdföretagarna, Ulrika Dyrke, 
Företagarna och Greger Bengtsson, Sveriges Kommuner och 
Landsting

12.00-13.00 Lunch
Restaurang Cabaret tvärs över gatan på Barnhusgatan 12

13.00–13.30 Att driva företag i vårdvals- och kundvalssystem
Vilbert Soleymanian, vd Basic Care Unit, Mia Palmé, Kvalitets- 
och marknadschef Förenade Care AB och Anna Hammarström, 
vd Mitt Hjärta, presenterar sina erfarenheter

13.30–14.00 Regeringens politik och insatser för ökad mångfald och 
företagande inom vård och omsorgsektorn
Näringsminister Maud Olofsson och socialminister Göran Hägglund

14.00–14.30 Förutsättningar för företagande – politik möter praktik
Panelsamtal mellan företagare och ministrar

14.30–14.40 Avslutande reflektion
Tillväxtanalys generaldirektör Dan Hjalmarsson

14.40 Dagen avslutas med Kaffebuffé och mingel

Moderator: 
Annika Hagström
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