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Inledning 
Den här rapporten handlar om våra gemensamma skattepengar och hur de används idag. 
Vänsterpartiet anser att skattepengar ska hanteras varsamt och att varenda krona ska användas 
effektivt och demokratiskt för allas vår välfärd. 
 
Privata vårdföretag som bedriver omsorg och sjukvård är inget nytt. Men tackvare politiska 
beslut som det fria vårdvalet växer de privata alternativen alltmer. Framförallt växer de redan 
stora vårdkoncernerna som Attendo Care och Carema. Varje år växer deras verksamhet med 
tiotals procent. Deras vinster likaså. 
 
Den senaste månaden har den privata vården diskuterats mer frekvent än vanligt i den 
offentliga debatten, detta bland annat efter att information om att Carema låter väga använda 
blöjor för att utnyttja blöjornas ”fulla kapacitet” har kommit till allmänhetens kännedom (DN, 
111121.) Vinsterna inom vården är en annan dimension som har lyfts fram och granskats. På 
nationell nivå finns det siffror som visar att de stora vårdbolagen tjänar uppemot 1,7 miljarder 
årligen på att bedriva vård (Bolagsverket, årsredovisningar 2009). 
 
Därför släpper vi nu denna rapport som kartlägger vinster och kvalitet i den kommunalt 
upphandlade vården i Malmö. Rapporten diskuterar också de demokratiproblem som finns 
med privat vård, samt bemöter dem som menar att privatiseringar leder till ökad jämställdhet. 
Malmö har under de senaste åren styrts av en rödgrön majoritet. Av denna anledning har 
exempelvis inte Malmö infört LOV, lagen om valfrihetssystem. Av denna anledning är heller 
inte den privata vården så stor som i Stockholm där cirka 60 % av alla privat vård i Sverige 
bedrivs (Vårda riskkapital – Vänsterpartiets undersökning av privata vårdföretag i Stockholms 
län.). Inte desto mindre gör den privata vården vinster i Malmö och tullar på kvaliteten, något 
som denna rapport visar. 
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Privata vårdgivare i Sverige 
Privatiseringsförespråkare brukar hävda att möjligheten till privatisering gynnar små företag 
och entreprenörer och stimulerar lokala eldsjälar till att förbättra välfärden. Vid en närmare 
titt på den privata äldreomsorgen framträder en annan bild. De stora aktörerna blir färre och 
färre och större och större och tjänar mer och mer pengar. De små privata vårdentreprenörerna 
är en myt. Den privatiserade vårdsektorn drivs framförallt av stora riskkapitalistiska 
koncerner där skattepengarna i slutändan ofta återfinns i skatteparadis. 
 
Bolagsverkets sammanställning av årsredovisningar från 2009 visar att de största koncernerna 
har tjänat 1 706 000 000 kronor på att bedriva privat vård. Rörelsevinsten är de pengar som 
blir över när kostnaderna är subtraherade från intäkterna. Vinsten är alltså de skattepengar 
som inte går till att förbättra eller öka kvaliteten i vården och omsorgen, utan som hamnar i 
aktieägarnas fickor. 
 

 
(Källa: Bolagsverket, 2009, sammanställt av Kent Werne frilansjournalist) 
 
Privata vårdgivare i Malmö Stad 
I Malmö bedrivs den mesta kommunala vården i offentlig regi. De mätningar som görs av hur 
nöjda brukarna är visar att kommunen bedriver en god vård. I socialstyrelsens mätningar har 
Malmö Stad index 69 av 100. (Källa: Socialstyrelsen, Äldres uppfattning av äldreomsorgen, 
2010.) Vänsterpartiets mål är att den offentliga vården alltid ska bli bättre. 
 
I Malmö finns det sju privata företag som bedriver vård för äldre. Dessa är AB Sjöstjärnan, 
Attendo Care AB, Carema, Enskilda sjukhemmet Solliden AB, Förenade Care AB, Hylliepark 
Äldreboende AB och Villa Vånga Vårdhem AB. 
 
Denna rapport visar hur många kommunala skattekronor som går till de privata vårdbolagen 
om de ramavtal som Malmö Stad har med de privata aktörerna utnyttjas till 100 %. I Malmö 
görs ramupphandlingarna centralt för hela kommunen. Sedan är det stadsdelarna som köper in 
de faktiska platserna. I upphandlingen garanteras företagen att kommunen betalar 70 % av 
platserna första året och 50 % av platserna resterande år under ramavtalets treåriga löptid. 
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Rapporten visar också hur många av dessa skattekronor som beräknas vara ren vinst, om 
vinsten kommunalt är lika stor som den är nationellt. 
 
Det som inte redovisas i denna rapport är hur mycket kommunala resurser som går åt till att 
sköta tillsynen på de privata äldreboendena. Detta är nämligen fortsatt ett kommunalt ansvar 
och svår att uppskatta i pengar eftersom tillsynsbehovet delvis beror på den kvalitet som de 
privata vårdföretagen tillhandahåller. 
 
De tre största privata företagen - Attendo Care AB, Carema och Förenade Care AB har vi 
granskat närmre. Nedan redovisas deras uppskattade vinst. 
 
Attendo Care 
Attendo Care driver Oxie, Västra Varvsgatan, Bellevuegården och Fridhemmets äldreboende i 
Malmö. På nationell nivå ligger Attendo Cares vinstmarginal på 9,66 %. Varje år har Attendo 
Care möjligheten att erhålla 204 892 750 kronor från Malmö Stad om staden använder alla de 
platser som har upphandlats. En nationell vinstmarginal på 9,66 % innebär att Attendo Care 
på enbart fyra äldreboende i Malmö kan göra en vinst på 19 792 639 kr om året. 
 
Carema 
Carema driver Strandhemmet och Nattsländans äldreboende i Malmö. På nationell nivå ligger 
Caremas vinstmarginal på 5,88 %. Varje år har Carema möjligheten att erhålla 54 341 565 
kronor från Malmö Stad om staden använder alla de platser har upphandlats. En nationell 
vinstmarginal på 5,88 % innebär att Carema på enbart två äldreboende i Malmö kan göra en 
vinst på 3 195 284 kronor om året. 
 
Förenade Care AB 
Förenade Care AB driver Viktoria Park och Segevångsgårdens äldreboende i Malmö. 
Förenade Care har en vinstmarginal på 4,70 %. Varje år har Förenade Care AB möjligheten 
att erhålla 58 706 965 kronor från Malmö Stad om staden använder alla de platser som har 
upphandlats. En vinstmarginal på 4,70 % innebär att Attendo Care på enbart två äldreboende i 
Malmö kan göra en vinst på 2 759 227 kronor om året. 
 
De tre största privata vårdgivarna tjänar uppskattningsvis 25 747 150 kronor om året på att 
bedriva privat vård. Detta är pengar som vi i Vänsterpartiet hellre hade velat använda till att 
förstärka den generella välfärden. Istället går dessa skattepengar nu till enskilda aktieägare 
och diverse riskkapitalbolag. I den avslutande delen av denna rapport beskrivs de reformer 
som Vänsterpartiet hellre hade genomfört än att förse riskkapitalbolag med skattepengar. 
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Men verksamheten då? Eller frågan om personaltäthet 
Den mediala diskussionen om privat vård har belyst vinstmarginalerna i den privata vården, 
men minst lika viktig är frågan om vilket verksamhet kommunerna väl får av de upphandlade 
tjänsterna. Socialstyrelsens äldreguide är en bra måttstock på vilket kvalitet äldreomsorgen 
har. 
 
För att få ett mått på den kvalitet som verksamheterna har, har vi valt att jämföra 
personaltätheten på de privata äldreboendena i Malmö Stad. I Äldreguiden saknas vissa både 
privata och kommunala boenden, då sammanställningen är gjord utifrån enkäter som 
Socialstyrelsen har beställt in. Av denna anledning kan vi inte presentera siffror för alla 
privata boenden i Malmö. Exempelvis saknas redovisning från Förenade Care AB. 
Personaltätheten i Malmö stad generellt har index 3.9 på en skala från 1-5. Det som syns i 
tabellen nedan är att både Attendo Care och Carema har en lägre personaltäthet än vad snittet 
för hela Malmö är. Vinstkravet inom den privata vården tycks alltså i dessa fall leda till att 
man arbetar med en lägre personaltäthet för att garantera och öka vinsten. 
 
Äldreboenden    Personaltäthet 

Fridhemmet Attendo Care AB   3.0 

Bunkeflogården Attendo   2.0 

Nattsländan Carema   2.0 

Malmö    3.9 

Skåne län    3.1 

Sverige    3.0 
Källa: Socialstyrelsens äldreguide 2011. 
 
Privat vård mer jämställd? 
Borgerliga debattörer brukar ofta hävda att privat vård leder till ökad jämställdhet. Många 
rapporter och statistik pekar snarare på det motsatta. En närmare studie av representation och 
löneutveckling tyder på att jämställdheten minskar i privat regi. I Caremas moderbolag 
Ambeas styrelse finns det exempelvis bara män i styrelsen (www.ambea.com, 111121). Det 
samma gäller tre av de fyra största bolagen inom vårdsektorn. 
 
Löneutvecklingen för de anställda som byter mellan offentlig och privat regi har även visat 
sig missgynna lågavlönade kvinnor. Carl Oreland, nationalekonom och utredare för Svenskt 
Näringsliv visar själv i rapporten ”Övergång till privat drift inom offentlig sektor – Högre lön 
för den anställde” att de lågavlönade kvinnornas löneutveckling riskerar att avstanna och till 
och med minska vid en övergång till privat sektor.1 
 

                                                 
1 Carl Oreland, ”Övergång till privat drift inom offentlig sektor – högre lön för den anställde”, Svenskt 
Näringsliv, s 71-72. 
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Demokratisk insyn – behovet av meddelarfrihet 
När det diskuteras kring privat vård och den kvalitet i verksamheten som bedrivs är ett av de 
största problemen att de anställda inte har en lagstadgad meddelarfrihet. Borgerliga politiker 
har motsatt sig en sådan förändring när motioner på riksdagsnivå om frågan har lyfts. Efter 
den omfattande kritikstorm som nu har uppstått får man hoppas att regeringen byter fot i den 
frågan. 
 
Problemet är alltså inte bara att kommunen avhänder sig insyn och kontroll över allas 
gemensamma välfärd. De anställda får också ett sämre anställningsskydd och krävs på 
lojalitet mot sin arbetsgivare oavsett vad. Den rätt alla offentliganställda har att anmäla 
missförhållanden saknas alltså. Detta är oerhört bekymmersamt eftersom just 
meddelarfriheten har och kan användas som ett sätt att förbättra och utveckla vården. 
 
Riskkapitalisterna tar inga risker 
Sammanfattningsvis kan man säga att riskkapitalisterna som äger de stora vårdbolagen i 
Sverige inte tar några risker. Det är det vi skattebetalare som gör. Genom att upphandla 
privata vårdföretags tjänster avhänder vi oss demokratisk insyn och kontroll för att säkra 
kvaliteten inom välfärdssektorn samtidigt som vi ger grönt ljus till att dela ut skattepengar 
som vinst till redan välbeställda storföretag och aktieägare. Enbart i fallet Malmö kan de 
privata vårdbolagen årligen kamma hem 25 747 150 kronor i ren vinst.  
 
Det brukar sägas att det är billigare att driva vård i privat regi. Uppenbarligen är det inte fallet 
när de privata vårdgivarna kammar hem storvinst på storvinst. Pengar som snarare borde 
användas till en gemensam välfärd där kvalitet och solidaritet står i första rummet. 
 
Vänsterpartiets lösning 
Vi lever i ett klassamhälle där alla inte har samma förutsättningar till ett gott liv. För 
vänsterpartiet går folkhälso-, vård- och omsorgspolitiken ut på att ge människor mer lika 
förutsättningar. Vården i Sverige är överlag bra. Vi vill att den ska bli ännu bättre. Vi vill att 
vården ska styras efter de behov patienterna har, inte efter hur mycket de har råd att betala. 
Att många av dem som har störst behov inte får vård i den omfattning de behöver den, är 
oacceptabelt. 
 
Vänsterpartiet har länge drivit helhetssyn som förhållningssätt inom äldreomsorgen. Detta har 
nu bl.a. resulterat i projektet Malmömodellen. En modell som ger större inflytande för den 
äldre, då bistånd beviljas i tid istället för insats. Detta arbetssätt handlar också om att undvika 
att hemtjänsten styckas upp. Brukarundersökningar visar att något av det viktigaste för 
brukarna är kontinuitet och att slippa möta olika ansikten hela tiden. Vänsterpartiet vill se en 
vård i offentlig regi där vårdpersonalen har ett helhetsansvar för vårdtagarna med tid för 
omvårdnad och hjälp med matlagning. 
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Att driva vården i offentlig regi säkerställer att skattepengarna används till just vård och inte 
till vinster i privata företag. Att samhället som har ansvaret för befolkningen själv äger vården 
ger bättre förutsättningar för att vården faktiskt kommer alla till del. 
 
Vänsterpartiet kämpar för att: 
 
• Äldreomsorg ska bedrivas i offentlig regi för att skapa en sammanhållen vård med 
kontinuitet och valfrihet för de äldre. Maten är en viktig del av en sammanhållen vård. 
• För fler händer i vården. 
• Personal i Malmös vård och omsorg ska ha såväl vårdkompetens som språk-, och hbt-
kompetens för att för att kunna ge malmöborna bästa service. 
• Behov av aktivitet, gemenskap och mötesplatser ska tillgodoses för äldre och personer med 
funktionsnedsättning. 
• Bostadsområden ska utformas så att äldre- och funktionshindrade kan känna sig trygga och 
säkra. 
• Äldreomsorgen ska vara organiserad så att den kan anpassas till olika gruppers specifika 
behov. 
• Utveckla fler boendeformer för äldre för att bryta ensamhet och isolering. 
• Uppmärksamma kvinnors roll som anhörigstödjare. 
• Att äldre människor med utländsk bakgrund erbjuds mötesplatser för social samvaro 
inom äldrevården 
• Öka de äldres trygghet genom att vårdinsatserna i hemmet ska ske av så få olika personer 
som möjligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se 
November 2011, Malmö 


