
  

 

Företagsekonomiska institutionen 

STOCKHOLMS UNIVERSITET 
 

Kandidatuppsats 10 poäng    

VT 2006, Sommartermin 

=
=
=
=
 

Den privata 
äldreomsorgsmarknaden 

 

-etablering, utveckling och konkurrens- 
 

 
    
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare:  Ragnar Stolt                  Handledare: Boel Wikland                                   

  Patrik Jansson    

     



 2

Förord 
 
Författarna framför ett varmt tack till MD Ulrika Winblad Spångberg på institutionen för 
folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet, som genom finansiellt stöd och 
utmärkt handledning möjliggjort detta projekt.



 3

Sammanfattning 
 
Den svenska äldreomsorgen har sedan länge varit en strikt offentlig angelägenhet. Sedan 

början av 1990-talet har dock stora förändringar skett. Bland annat har en alltmer tydlig 

uppdelning mellan beställare och utförare etablerats. Utförardelen har successivt fått ett 

större inslag av privata entreprenörer och år 2003 motsvarade denna marknad ca 11 

miljarder eller 14 % av landets totala äldreomsorgssektor. Marknaden har gått ifrån att 

domineras av ca 10 medelstora aktiebolag i slutet av 1990-talet till enbart 4 stora 

koncerner 2006. Dessa är i storleksordning: Attendo Care AB, Carema Äldreomsorg AB, 

Aleris Äldreomsorg och Förenade Care AB.  Representanter för tre av de största 

företagen ser mycket ljust på framtiden och tror på en årlig tillväxt på ca 10 %. Även om 

den ekonomiska utvecklingen för dessa företag över tid har varierat, med ett par 

förlusttyngda år i slutet av 1990-talet, uppvisar de senaste åren stabila resultat med 

rörelsemarginaler på mellan 5 och 10 %. Anledningen till de tidigare negativa 

avkastningarna kan bero på företagens kraftiga tillväxt och en medföljande växtvärk. 

Tillväxten har delvis varit organisk men en stor del beror även på expansion genom 

uppköp. Ekonomiska svårigheter för kommunerna men även i viss mån ideologiska 

krafter kan anses vara de främsta orsakerna till det privata intåget inom äldreomsorgen.  

Förutsättningarna för en sund konkurrens är flera. Utifrån materialet i denna studie finns 

det faktorer som talar för att konkurrensen i dagsläget är god men även faktorer som 

tyder på det motsatta. Bland annat talar de låga fasta kostnaderna som kännetecknar 

denna tjänstedominerade bransch, för att nya företag enkelt kan etableras och konkurrera 

med redan befintliga. Personalen är lättrörlig och i dagsläget finns inga svåra 

rekryteringsproblem. Dessutom är upphandlingsprocessen reglerad i lagtext och 

kontrakten tidsbegränsade. Med jämna mellanrum skapas därför möjligheter för nya 

intressenter. Å andra sidan är själva upphandlingsförfarandet komplicerat och 

resurskrävande, vilket verkar begränsande för eventuella etableringar. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att den konsolidering som ägt rum bidragit till 

att entreprenörerna idag har en ekonomiskt starkare position gentemot kommunerna än 

tidigare även om kommunerna också blivit professionellare och ställer mer detaljerade 

krav vid själva upphandlingen. 
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Definitioner och förkortningar 
 
 
 

Biståndsbeslut: Beslut om service eller omvårdnad enligt socialtjänstlagen. 

Brukare: Individ som genom biståndsbeslut erhåller service eller 
omvårdnad i hemmet eller på särskilt boende. 

Egen regi: Motsatsen till enskild regi. 

Enskild regi: Den verksamhet som kommunen svarar för men som anordnas 
och utförs av annan än kommunen exempelvis, 
personalkooperativ, föreningar och bolag. 
 

Förfrågningsunderlag: Underlag för anbud som en upphandlande enhet tillhandahåller 
en leverantör. 

Kundvalssystem: 
 
 
 
LOU: 

De kommuninnevånare som via biståndsbeslut är berättigade 
omsorg har viss möjlighet att själva välja vem som skall få utföra 
verksamheten. 
 
Lagen om offentlig upphandling 
 

SCB: Statistiska Centralbyrån 

SKL: Sveriges kommuner och landsting 

SOS: Socialstyrelsen 

Utförare: Organisation, privat eller kommunal som utför biståndsbedömd 
insats. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 
Den svenska äldreomsorgen har länge varit knuten till den offentliga sektorn, där ingen 

åtskillnad tidigare funnits mellan verksamhetsdrift och dito finansiering. Fram till och 

med 1992 var det långvårdsinstitutioner i landstingens regi som främst ansvarade för 

gruppen äldre utan möjlighet att bo kvar hemma (Selander 2001). I dagsläget är det 

istället kommunerna som fullt ut har det samlade ansvaret för de äldres vård och omsorg, 

även om landstingen fortfarande svarar för akutsjukvård och läkarinsatser. I och med 

denna reformering av äldrevården, från medicinskt orienterad institutionsvård till socialt 

orienterad öppenvård, har finansiering och resursförsörjning blivit en kommunal 

angelägenhet. 

Andelen äldre, speciellt den äldsta och mest vårdkrävande gruppen över 80 år, uppskattas 

öka markant i framtiden samtidigt som antalet födslar inte beräknas kunna uppväga denna 

ökning (SKL 2005). Konsekvensen av denna demografiska förskjutning blir ett ökat tryck 

på de system som skall finansiera äldreomsorgen. Finansieringsproblemet försvåras 

ytterligare av befolkningens förväntade krav på högre kvalitet och bättre bemötande. En 

beprövad väg att förbättra de offentliga intäkterna är ett ökat skatteuttag. Emellertid gör 

beräkningar gällande att möjligheten till att enbart bibehålla den nivå och de reglerade 

rättigheter som finns idag utan att tillåta någon fördyring skulle kräva ett ökat skatteuttag 

på mellan 2-3 procent1 år 2030 (Kommunförbundet 2002). Att höja dagens skattetryck 

från ca 54 procent av BNP anses av många vara kontraproduktivt och i längden leda till 

lägre offentliga intäkter. Även i en utredning av kommunernas egen intresseorganisation 

Sveriges kommuner och landsting, SKL, (SKL 2005b) bestyrks detta. 

Ett alternativt sätt att möta problemen är konkurrensutsättning av den kommunala 

verksamheten. Förhoppningarna är att upphandling av kommunal äldreomsorg skall 

införa en press på verksamheten som genom ökad kostnadsmedvetenhet leder till högre 

                                                 
1 Om man extrapolerar denna utveckling till 2095 och beaktar hela den offentliga konsumtionen så skulle 
det vid denna tidpunkt krävas ett skatteuttag på 70% och dessutom att 70% av arbetskraften är sysselsatt 
inom offentlig sektor (SKL 2002). Även om det är en högst hypotetisk modell som inte beaktar exempelvis 
eventuella produktivitetsökningar så framgår problemen med framtida finansiering av den offentliga 
sektorn tydligt. 
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effektivitet och produktivitet. Förespråkarna menar också att en ökad mångfald av aktörer 

som följer av konkurrensutsättning  även leder till ett större fokus på kvalitetsbegreppet 

samt en tydligare definition av detta, vilket i sin tur underlättar kvalitetsförbättringar.  

Vidare görs på flera håll försök med kundvalssystem (Socialstyrelsen 2004), där brukaren 

själv väljer, eller åtminstone påverkar, vilken organisation omsorgsuppdraget tilldelas. 

Detta, menar man, förflyttar fokus från de kommunala organen till den individuella 

brukaren. Med brukaren i centrum finns ytterligare ett ökat incitament för 

kvalitetsförbättringar, detta är också ytterst en demokratisk värdefråga.  

Den kommunala organisationen har under 1990-talet med denna bakgrund radikalt 

förändrats och anpassats för att släppa in de ekonomiska drivkrafterna. En 

överväldigande majoritet av kommunerna har idag en så kallad delad organisation, där 

finansiering och myndighetsutövande av verksamheten skiljs ifrån det faktiska 

omsorgsarbetet. Beställarenheter definierar verksamhetsmålen och beställer sedan 

omsorgen antingen från kommunens egna organ eller via en offentlig upphandling. På så 

vis överförs driften av det som tidigare varit kommunala angelägenheter till privat regi. 

Äldreomsorgsmarknaden - där tjänsten som levereras ytterst handlar om att erbjuda 

medborgarna en värdig ålderdom - skiljer sig mycket ifrån traditionella tjänstebranscher. 

Hårda ekonomiska värderingar måste hela tiden ställas mot brukarnyttan och vård- och 

omsorgskvaliteten. 

Efter att marknaden öppnades i början av 1990-talet fanns det 2003 ca 400 privata 

aktörer, alltifrån personalkooperativ, stiftelser och olika bolagsformer varav de största 

aktiebolagen är omsättningsmässigt fullständigt dominerande. Marknaden har haft en 

mycket stark tillväxt de senaste tio åren och klassificeras i många sammanhang 

fortfarande som en tillväxtbransch. I ett europeiskt perspektiv är dock andelen privata 

aktörer på den svenska marknaden fortfarande låg.  

 

1.2 Problemdiskussion 

 
Förutsättningen för att de alternativa driftsformerna verkligen skall medföra ökad 

produktivitet, bättre kostnadseffektivitet och även förbättrad kvalitet är en effektiv 

konkurrens. Ett lågt konkurrenstryck med exempelvis en eller ett par dominerande 
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aktörer kan leda till en situation då kommunala monopol ersätts av nya privata monopol 

alternativt oligopol. Följaktligen är en branschkonkurrensanalys då de olika aktörerna och 

deras marknadspositioner kartläggs ett viktigt verktyg för att skapa kunskap inte bara om 

hur situationen på dagens marknad har uppkommit men också en indikation om den 

framtida utvecklingen. 

 

1.3 Problemformulering 

 
Sammanställningar över den privata äldreomsorgen begränsar sig ofta till 

nationalekonomiska resonemang. Renodlade undersökningar utifrån ett 

företagsekonomiskt perspektiv saknas. Följande grundläggande företagsekonomiska 

frågeställningar kan beskriva studiens inriktning: 

 

• Vilka aktörer dominerar idag den privata äldreomsorgsmarknaden? 

• Hur ser utvecklingen över tid ut? I vilken fas befinner sig marknaden? Är det 

fortfarande nya entreprenörer som etablerar sig eller köper de största 

intressenterna upp de mindre? Vilket konkurrenstryck råder? 

• Vad har de marknadsledande aktörerna för strategi inför framtiden? 

 

1.4 Syfte 

 
Syftet med studien är att kartlägga den privata äldreomsorgsbranschen delvis utifrån ett 

företagsekonomiskt konkurrensperspektiv och beskriva över tid hur den uppkommit, 

utvecklats och möjliga framtida händelseförlopp.  

 

1.5 Avgränsningar 

 
Den alternativa driften på äldreomsorgsmarknaden omfattar aktörer med skiftande 

juridisk form. De vinstsyftande organisationsformerna: enskild firma, handelsbolag, 

kommanditbolag och privat ägda aktiebolag utgör ca 90 procent (SOU 2001:52), räknat 

på antalet anställda. Av denna del var andelen aktiebolag 98 procent. Med andra ord är 

det en rimlig avgränsning att enbart beakta de stora aktiebolagen för att få en 
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representativ bild av marknadsutvecklingen. Som ytterligare avgränsning valdes alla 

företag enbart verksamma i en kommun eller med mindre än 200 anställda bort. 
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2 Metod 
  
Den privata äldreomsorgsmarknadens utveckling och status återspeglas till viss del i 

rapporterade data som beskriver de inblandade företagen i rent ekonomiska värden såsom 

omsättning och resultat. För att bilda en uppfattning om orsakerna till den privata 

expansionen och förutsättningarna för denna måste även data som beskriver den 

samhälleliga utvecklingen beaktas. Utöver den kvantitativa statistiken är personer i 

ledande befattningar hos de privata aktörerna en viktig informationskälla. Intervjuer med 

dessa nyckelpersoner kan ge ledtrådar om orsakssammanhang och framtida strategier. 

Denna studie bygger på dels ett omfattande insamlande av publicerade primär- och 

sekundärdata och dels kvalitativa intervjuer både i samtals- och enkätform med utvalda 

representanter från de ledande aktörerna inom den privata äldreomsorgen.  

 

2.1 Urval av privata företag 

 
En översiktlig bild av verksamma företag inom privat äldreomsorg 2006 är svår att 

sammanställa. Välsorterade företagsdatabaser, som möjliggör sökning på SNI-koder,2 

finns i Bolagsverkets regi och i SCB:s företagsregister. Även ett privat alternativ från 

Dun & Bradstreet,3 D&B, rymmer tillförlitlig data. Från Bolagsverket och D&B kan 

utförlig information om ägare, årsredovisningar, koncernstruktur m.m. erhållas mot en 

viss ersättning. Även SCB:s företagsregister är avgiftsbelagt. Dessa alternativ har av 

kostnadsskäl uteslutits i denna studie. Istället nyttjades den ifrån Uppsala 

universitetsbibliotek tillgängliga kommersiella databasen Affärsdata,4 vilken också 

tillåter SNI-kodssökning. Äldre- och handikappomsorgen omfattar SNI-grupperna 85.311 

för särskilda boendeformer och 85.327 för öppna sociala insatser för äldre personer 

såsom hemtjänst och dagverksamhet. Dessa sökningar genererade vardera ett hundratal 

aktiebolag med mer eller mindre lokal förankring och begränsad omsättning. Beaktat de 

avgränsningar som definieras i stycket 1.5 Avgränsningar. kvarstår enbart åtta aktörer. 

                                                 
2 Svensk näringsgrensindelning.  
3 D&B grundades 1841 och är idag världens ledande leverantör av affärs- och kreditinformation. 
4 Se www.ad.se för mer info. 
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Listan på aktuella aktiebolag inom privat äldreomsorg återfinns i tabell 3 och är identisk 

oavsett om SNI-kod 85.311 eller 85.327 används. Kartläggningen av ägarförhållandena, 

se stycke 4.2 Aktörer, visar att bakom de identifierade bolagen återfinns enbart fyra olika 

ägarstrukturer.  

 

2.2  Kvantitativ sekundärdata 

 

Vissa företagsekonomiska parametrar måste enligt aktiebolagslagen årligen offentligen 

återges i aktiebolagens årsredovisningar. De senaste årens publikationer är lätta att tillgå i 

elektroniskt format via exempelvis databasen Affärsdata eller företagens egna hemsidor. 

Däremot är äldre årgångar svårare att få tag på. Mot en avgift kan man beställa dem från 

bolagsverket, vilket av kostnadsskäl inte varit aktuellt. Den alternativa vägen har varit att 

ta kontakt med respektive företag och begära en möjlighet att få kopiera önskade 

årsredovisningar.  

Vidare är den svenska äldreomsorgen belyst genom ett antal studier från dels akademiskt 

håll men i stor utsträckning också från tillsynsmyndigheten Socialstyrelsen, som 

kontinuerligt publicerar rapporter med aktuell statistik inom området. Statistiska 

centralbyrån återger i sina publikationer även viktig information gällande exempelvis 

kommunernas politiska majoriteter, kostnader för äldreomsorg i alternativ drift m.m. 

Statistik från paraplyorganisationen Sveriges kommuner och landsting är ofta framtagen 

av SCB och kan antingen rekvireras direkt från SCB eller från SKL. 

 

2.3 Kvalitativ primärdata 

 

2.3.1 Urval av intervjuobjekt 

 
Intervjuerna begränsades till de fyra identifierade moderbolagen som dominerar den 

svenska äldreomsorgsmarknaden med följande nyckelpersoner som intervjuobjekt: 

sektorchefen för Carema Äldreomsorg, marknadschefen för Attendo Care AB och 

divisionschefen för Aleris Äldreomsorg. Den fjärde och minsta koncernen med 
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moderbolaget Förenade Care AB, uteslöts ur intervjusammanhang av geografiska skäl då 

huvudkontoret är placerat i Malmö.   

 

2.3.2 Intervjuer 

 
Intervjuerna styrdes av en strukturerad intervjumall, se bilaga 1, som skickades till 

respektive respondent ett par dagar innan överenskommen intervjutid. Syftet var att 

undvika en situation då respondenten skulle vara så pass oförberedd att en konstruktiv 

diskussion inte är genomförbar. I och med detta förfarande erbjöds också en möjlighet för 

att, om så skulle vara fallet, avböja och meddela att frågorna inte ryms inom 

respondentens arbetsområde och hänvisa till annan personal. 

Intervjuerna bandades och utskrifter av dessa kan erhållas av författarna vid förfrågan. 

Ingen av respondenterna framförde krav på anonymitet eller motsatte sig ljudinspelning. 

För att ändå undvika fokus på person refereras respondenterna efter titel och inte namn. 

2.3.3 Enkäter 

 
Intervjuobjekten ombads i slutet av intervjutillfället att fylla i en enkät med 

flervalsfrågor. Enkäten är formad kring det teoretiska ramverket som ingående beskrivs i 

teorikapitlet och skickades inte, i motsats till intervjufrågorna, till respondenterna i 

förväg. Syftet var att respondenterna inte skulle få möjlighet till efterforskningar och 

därmed välja ett svarsalternativ som kan uppfattas som en konstruerad sanning5. Enkäten 

är i sig kvantitativ och med tanke på den dominerande ställning de företag som 

respondenterna representerar kan man motivera att det kvantitativa datamaterialet har god 

generaliserbarhet för branschen i stort. På grund av det numerärt mycket ringa urvalet och 

de effekter detta medför om någon av respondenterna missförstår frågeställningarna eller 

medveten undviker att svara sanningsenligt begränsas dock denna enkät till att i princip 

enbart tillföra kvalitativ information. Enkäten är uppbyggd kring 21 påståenden till vilka 

respondenterna får förhålla sig via en graderad skala om sju olika svarsalsternativ där 

svarsalternativ ett motsvarar att respondenten inte alls instämmer med påståendet och 

                                                 
5 För en utförlig teoretisk diskussion om hur man bör utforma enkäter se exempelvis Enkätboken av Jan 
Trost (Trost 2001) 



 14

alternativ sju innebär att respondenten instämmer helt med påståendet. Enkätfrågorna 

med svar återges i sin helhet i bilaga 2.  

 

2.4 Bortfall 

 
Årsredovisningar från Carema Äldreomsorg AB har utlovats men ej hunnit inkomma före 

rapportens färdigställande. Inte heller årsredovisningar från Förenade Care AB har 

kunnat införskaffas. 

 

2.5 Käll- och metodkritik 

 

2.5.1 Sekundärdata 

 
Aktuell statistik i denna studie har insamlats från flera olika aktörer såsom privata bolag, 

Socialstyrelsen, SCB och SKL. Mätmetoder och variabeldefinitioner skiljer sig inte sällan 

åt beroende på varifrån datamaterialet har sitt ursprung. I detta sammanhang bör nämnas 

några av de problem som förknippas med tolkningen av relevant statistik. 

Ofta sorterar äldre- och handikappomsorg under samma variabel, dessutom är 

definitionen ”alternativa driftformer inom äldreomsorg” sällan renodlad till enbart vård 

och omsorg utan inkluderar stundtals såväl städning, matlagning som fönsterputs. Vidare 

görs sällan åtskillnad mellan olika former av alternativ drift exempelvis köp av enstaka 

platser och renodlade entreprenader. De mått som används för att uppskatta 

proportionerna mellan privat och offentlig drift inom äldreomsorgen är ej heller helt 

rättvisande. Tre mått återkommer mer eller mindre ofta i litteraturen. Det första är helt 

enkelt ett kostnadsmått där kommunernas totala utgifter jämförs med redovisade 

kostnader för privata entreprenader. Detta mått är missvisande under hypotesen att 

entreprenörerna är mer kostnadseffektiva än den offentliga verksamheten. I detta fall 

kommer den privata andelen att underskattas. Vidare är antalet verksamma inom den 

kommunala respektive privata sfären också ett förekommande mått. Detta är i sin tur 

sällan kopplat till antalet årsarbeten utan snarare enbart antalet anställda. Då andelen tim- 
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och deltidsanställda är stor6 inom äldreomsorgen (Socialstyrelsen 2003) och mycket väl 

kan tänkas variera mellan privat och offentlig drift är ej heller detta ett optimalt mått. 

Slutligen kan man också betrakta andelen brukare i den privata driften, ett mått som kan 

vara skevt beroende på bland annat skillnader i vårdtyngd. Ett mer rättvisande mått borde 

vara antalet arbetade timmar inom respektive driftsform. 

Statistiken på detta område är alltså föga stringent och går man bakåt i tiden har 

insamlingsmetoderna förändrats i olika omgångar vilket ytterligare försvårar tolkningen. 

Utöver dessa begreppsskillnader vilka försämrar validiteten eller åtminstone försvårar 

tolkningsprocessen kan man anta att reliabiliteten i statistiken från de etablerade 

institutionerna såsom SCB är mycket god. Detta gäller också data från årsredovisningarna 

som per definition skall vara fixa. 

Även att mäta de privata företagens framväxt är förenat med svårigheter. Att exempelvis 

använda omsättningen för respektive företag som ett mått på hur den privata 

äldreomsorgen utvecklats är i stora drag riktigt, även om det kan bli problem i de fall då 

företaget har en stor andel sidointäkter som inte har att göra med omsorg bedriven med 

kommunen som uppdragsgivare. Är företaget också stort inom hushållsnära tjänster 

såsom städning och inte särredovisar detta i årsredovisningen kan företagets 

marknadsposition i förhållande till dess konkurrenter lätt överskattas. 

 

2.5.2 Intervjuer 

 
Risken med att fokusera intervjuerna på personer ur ledningsgruppen är naturligtvis att 

obekväma sanningar kan vara omöjliga eller åtminstone mycket svåra att erkänna. 

Divisionschefen eller marknadschefen måste i stort försvara bolagets verksamhet och 

dess anställda. Vidare ligger det i den privata sfärens intresse att framhäva de positiva 

aspekterna av konkurrensutsättning. De gynnas alla av en växande andel av 

äldreomsorgen och negativa aspekter kan i ett sådant sammanhang medvetet eller 

omedvetet förminskas eller undanhållas samtidigt som de positiva resultaten gärna lyfts 

fram. Objektiviteten hos respondenterna kan alltså naturligt ifrågasättas. 

                                                 
6 2002 bedömdes enbart 39 procent av baspersonalen inom äldreomsorgen ha fast anställning. I genomsnitt 
arbetade de månadsanställda 83 procent av en heltid (Socialstyrelsen 2003). 
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Å andra sidan är ledningsgruppens personal i regel mycket insatta i verksamheten och har 

ofta en lång bakgrund från olika positioner i företaget. Hur företaget fungerar och har 

utvecklats är i mångt och mycket en konsekvens av deras egna beslut. En bättre 

översiktsbild över respektive företag kan med motsvarande intervjutid knappast 

uppbringas. 

I och med att enkäten delvis är överlappande med intervjufrågorna kan reliabiliteten för 

dessa uppskattas. Olika svar på motsvarande frågor måste uppfattas antingen som att 

respondenten missförstått frågan, ej framfört hela sanningen eller helt enkelt är dåligt 

insatt. Oavsett orsak innebär detta att reliabiliteten då är låg. I och för sig kan man 

ifrågasätta om det överhuvudtaget är meningsfullt att prata om reliabilitet i ett kvalitativt 

intervjuförfarande då det inte går att skilja den kvalitativa analytikern från 

mätinstrumentet (Christensen 1998). 
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3 Teori 
 

3.1 Inledning 

 
Marknadsanalys är ett brett område och kan ta sig många olika uttryck beroende på vilket 

perspektiv betraktaren antar. Mycket forskning med en mängd teoretiska modeller har 

presenterats inom detta område, bland annat sammanfattar Fleisher och Bensoussan 27 

olika och vanligt förekommande verktyg i detta sammanhang (Fleisher 2003). I denna 

studie eftersträvas en utgångspunkt där hela marknaden står i fokus och inte ett specifikt 

företag, många av dessa modeller är därför ej tillämpbara. Verktyg såsom Boston 

Consulting Group’s, BCG, marknadsanalysmatris är främst avsedda för att kunna 

allokera ett företags resurser (Seeger 1984). Även SWOT, Strength, Weakness, 

Opportunites, and Threats, belyser mer det enskilda företaget än hela marknaden (Hill 

1997). Valet av teoretisk modell har utifrån detta fallit på en av de dominerande 

traditionerna inom branschkonkurrensanalys där marknaden som helhet är i fokus, 

nämligen Porters teorier om de fem marknadskrafterna (Porter 1983). Den presenterade 

teoretiska modellen syftar till att kartlägga sambanden mellan företagen och dess 

omgivning. Enkelt uttryckt menar Porter att i omgivningen finns faktorer av inte enbart 

renodlad ekonomisk karaktär som påverkar företagens marknadsposition, även sociala 

och politiska strukturer är viktiga. Den sammanlagda konkurrensen anses vara en 

superposition av dessa parametrar. Följande avsnitt presenterar Porters konkurrensmodell 

som ligger till grund för branschkonkurrensanalysen i denna studie.  

 

3.2 Porters konkurrensmodell 

 

Ordet konkurrens förknippas ofta med den stiliserade situationen då två eller flera 

rivaliserande företag kämpar om tillgången till marknadens kunder. Porter utvidgar 

begreppet och menar i sin modell att konkurrens inte enbart definieras av relationen 

mellan enskilda företag utan att “competition in an industry is rooted in its underlying 
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economics, and competitive forces exist that go well beyond the stablished combatants in 

a particular industy.”(Porter 1998) Det sammanlagda konkurrenstrycket beskrivs som en 

summa av följande marknadskrafter: hotet från potentiella nyetableringar, 

leverantörernas makt, köparnas makt, hotet från substitut och rivaliteten mellan företag 

inom branschen (Fleisher 2003). Detta innebär exempelvis att en bransch som trots att 

den domineras av enbart ett fåtal aktörer kan kännetecknas av ett högt konkurrenstryck 

om köparnas makt är stor med hård prispress från deras sida. I andra fall kan staten 

genom lagstiftning ställa kostsamma krav i form av till exempel miljö-, jämställdhets- 

och personalpolicy och på så vis försvåra eller helt förhindra nyetableringar, vilket 

minskar konkurrenstrycket.  

 

3.2.1 Hotet från nyetableringar 

 
Nyetableringar i en bransch medför ny kapacitet och tillgången på en vara eller tjänst 

ökar utan att för den skull efterfrågan gör det. Resultat kan återspeglas i lägre priser och 

följaktligen också reducerad lönsamheten för branschen (Porter 1983). Hotet från 

nyetableringar är en kombination av hur pass kraftiga motåtgärder befintliga företag 

förväntas sätta in samt hur höga hinder för nyetablering det finns på den aktuella 

marknaden. 

Förutspås en kraftig reaktion från etablerade bolag, i form av exempelvis prispress, kan 

detta mycket väl avskräcka en tänkt entreprenör. Indikatorer som avspeglar hur pass 

kraftiga motåtgärderna kommer att bli är bland annat om: 

 

• tidigare nyetableringar har mött motstånd, 

• de etablerade företagen besitter omfattande resurser med vilka de kan verkställa 

hot om motåtgärder. Omfattande resurser kan vara tillgång till kapital, outnyttjade 

kapacitet eller kontroll över distributionskanaler.  

• befintliga företag har långsiktigt bundna tillgångar och ett stort engagemang i 

branschen, 

• branschtillväxten är låg vilket gör det svårt att etablera nya företag utan att drabba 

försäljning och resultat för etablerade företag. 
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Dessutom måste olika hinder för nyetablering kartläggas. Följande punkter sammanfattar 

de vanligast förekommande: 

  

• Stordriftsfördelar. Om branschen karaktäriseras av att stora volymer i exempelvis 

produktion, forskning, marknadsföring och service är nödvändiga för att nå 

lönsamhet är hindret för nyetablering relativt stort.  

 

• Produktdifferentiering. Med hjälp av marknadsföring eller reella skillnader i den 

erbjudna tjänsten finns möjligheter för företagen att profilera sig på marknaden. 

Det behöver inte enbart röra sig om skillnader i den faktiska tjänstens innehåll 

utan även servicenivå och kringtjänster. I många fall leder en ökad satsning på 

marknadsföring till att företagens varumärken etableras och lojala kundkretsar 

bildas. I vilken ordning företagen anträtt marknaden kan även skapa skillnader i 

lojalitet, där ofta det äldsta företaget och därför relativt välkända automatiskt har 

ett försprång.  

Ett nyetablerat företag kan bli tvingat att lägga ner stora resurser på exempelvis 

reklamkampanjer för att till en början erhålla kundernas uppmärksamhet och 

sedan även deras lojalitet. Detta kan vara förknippat med stora initialförluster.    

 

• Behov av kapital. Tillgång på riskkapital krävs bland annat för inköp av nya 

lokaler alternativt hyreskostnader, kontorsutrusting, första månadslönerna för de 

anställda och dyl. Med anledning av att efterfakturering i många sammanhang är 

standard kan tillgången, eller oftast bristen, på kapital utgöra ett betydande hinder. 

 

• Omställningskostnader. Dessa kostnader verkar begränsande för nyetableringar 

och består exempelvis av nyutbildning av personal, tidsförluster vid inarbetandet 

av nya rutiner och minskad arbetskapacitet på grund av den osäkerhet som kan 

uppstå.  

 

• Kostnadsnackdelar oberoende av storlek. Faktorer såsom den faktiska 

lokaliseringen av befintliga företag påverkar möjligheterna till nyetableringar. De 
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mest lukrativa verksamhetsområdena kan redan vara inmutade, exempelvis där 

kundkoncentrationen är störst. Vidare har även inlärnings- och erfarenhetskurvan 

stor betydelse. Allteftersom företag förvärvar mer kunskaper dels om sina egna 

möjligheter att utföra tjänsten effektivare, dels om marknad i stort ökar 

möjligheterna till god lönsamhet, vilket innebär konkurrensfördelar gentemot 

nyetablerade mindre erfarna företag.  

 

• Tillgång till distributionskanaler. En av de mest fundamentala uppgifterna för ett 

företag är att nå ut till kunderna med sina tjänster. De nyetablerade företagen kan 

försöka utnyttja befintliga kanaler till kunderna och genom prispress, bättre 

tjänsteinnehåll etc. ta plats bland eller ersätta redan etablerade aktörer. Ett typiskt 

exempel kan vara ett nytt chipsmärke som försöker nå kunderna via en plats 

bredvid de etablerade märkena i butikshyllan. Dålig exponering i butiken 

försvårar försäljningen även om produkten är överlägsen de redan etablerade 

erbjudandena. Egna fristående distributionskanaler kan följaktligen bli 

nödvändiga att bygga upp.  

 

• Statens policy. Staten kan på en mängd sätt påverka förutsättningarna på 

marknaden och, om den så önskar, kraftigt begränsa eller rentav förhindra 

eventuella nyetableringar. Det kan handla om krav på tillstånd, med en 

medföljande kostsam ansökningsprocess, eller rent av att vissa 

verksamhetsområden endast får exploateras av utvalda eller godkända bolag. Som 

ett exempel kan nämnas att Statens järnvägar, SJ, fortfarande är det enda tillåtna 

företagen på majoriteten av Sveriges järnvägssträckor (Konkurrensverket 2004). 

Även statliga subventioner utgör inom många områden viktiga begränsningar 

alternativt möjligheter.  
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3.2.2 Leverantörernas makt 

 
I de fall leverantören är knuten till en stor mängd skilda köpare kan pris, innehåll, kvalitet 

etc. påverkas genom att spela ut köparna mot varandra. Detta gäller speciellt då 

leverantören inte behöver tävla med substitut från andra branscher.  

Köparens relation till leverantören påverkas också av hur stora inköpsvolymerna är. 

Köpare med relativt små inköpsvolymer kan få hålla till godo med prishöjningar och 

kvalitetsminskningar till skillnad från de mer betydelsefulla köparna som kan ställa krav 

och erhålla bättre tjänster till rimligare priser.  

Leverantören kommer också att ha stor möjlighet att utöva makt om produkten eller 

tjänsten är vital för köparens verksamhet, leverantören har möjlighet att integrera framåt, 

eller då byte av leverantör medför höga omställningskostnader.   

 

3.2.3 Köparnas makt 

 
Köparnas maktposition bygger bland annat på möjligheten att kunna spela ut 

konkurrerande leverantörer med varandra. Denna process sker ofta på bekostnad av 

leverantörernas lönsamhet. Köparens maktposition är i och med detta ofta omvänd 

leverantörens. Exempelvis ökar köparens möjlighet att ställa krav då inköp sker i stora 

volymer i förhållande till leverantörens totala försäljning. Inköp i stora volymer spelar 

speciellt en stor roll om leverantörens verksamhet är förknippad med höga fasta 

kostnader och små marginaler. Ett exempel är pappersmassaproducenter som ofta har 

mycket kapital bundet i stora och dyra produktionsanläggningar. Overksamma är dessa 

anläggningar en mycket dålig investering. Om å andra sidan den aktuella produkten 

alternativt tjänsten utgör en stor del av köparens kostnader så kommer denne i högre grad 

att tvingas leta efter alternativ med mer fördelaktig prisbild.  

I de fall kvaliteten är mindre viktig för köparen förskjuts också maktförhållandet till 

dennes fördel. Är kvaliteten däremot mycket viktig tenderar köparen att acceptera ett 

högre pris. Som exempel kan nämnas inköp av avancerad medicinsk utrustning då 

kvaliteten definitivt kommer i första hand och priset ofta har lägre prioritet. 
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Om köparen dras med lönsamhetsproblem är sannolikheten hög att det uppkommer krav 

på sänkta leverantörskostnader. Är dessutom graden av differentiering låg har köparen 

relativ stor möjlighet att välja bland flera leverantörer och på så vis öka sin makt.  

I en bransch som kännetecknas av god lönsamhet tenderar köparna naturligt att vara 

mindre priskänsliga. Köparens makt ökar dessutom om denne har möjlighet att integrera 

bakåt eller besitter en stor mängd marknadsinformation som kan utnyttjas i exempelvis en 

förhandlingssituation. 

 

3.2.4 Hoten från substitut 

 
Substitut är en ersättningsprodukt eller tjänst som ger ett identiskt eller åtminstone 

acceptabelt resultat. Som exempel kan flygbranschen nämnas. Tydliga substitut i detta 

fall är tåg- och bussreseproducenter. Förekomsten av substitut begränsar prisnivån på 

marknaden. Ju mindre en kund anser sig förlora i prestation med ett lågprissubstitut desto 

större är prispressen.  

 

3.2.5 Rivaliteten mellan företag inom branschen 

 
Konkurrens mellan existerande företag i syfte att skaffa sig en fördelaktig position 

gentemot sina konkurrenter sker exempelvis genom reklamkampanjer, produktlanseringar 

och prissänkningar. Ofta är företagen inom en bransch på något sätt beroende eller 

åtminstone påverkade av varandras beteenden. En prissänkning från det ena företaget kan 

leda till priskrig med följden att marginalerna sjunker och att lönsamheten för alla 

företagen i slutändan minskar. Ett enskilt företags annonskampanj kan å andra sidan 

skapa nya grupper av köpare och öka lönsamheten för branschen som helhet.  

En större marknadsandel för en aktör innebär att omsättningen i de konkurrerande 

bolagen sammantaget måste minska. I en bransch med hög tillväxt har bolagen däremot 

större möjligheter att expandera utan att det sker på bekostnad av konkurrenterna. 

Figur 1 sammanfattar de fem konkurrenskrafterna och deras inbördes relationer. 
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Figur 1. Porters konkurrensmodell.  

Källa: (Porter 1985) 
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4 Empiri 
 

4.1 Historisk utveckling 

 
Förekomsten av privata entreprenörer inom äldreomsorgen har mångdubblats sedan 

början av 1990-talet. Flera sammanställningar över alternativa driftsformer inom detta 

område finns återgivna i litteraturen. Bland annat redovisas i en statlig utredning 2001 

(SOU 2001:52) att andelen verksamma i alternativ drift inom äldre- och 

handikappomsorgen har ökat över 400 procent från 1993 till och med år 2000. 

Visserligen är denna sektor inte det offentligt finansierade område med störst andel 

privata aktörer7 men helt klart den där inslaget av privat verksamhet ökat mest under 

1990-talet. År 2000 bedömdes i samma utredning andelen verksamma i alternativ drift 

vara ca 13 procent.  

Ser man enbart till vinstsyftande organisationsformer såsom enskilda firmor, 

handelsbolag/kommanditbolag och privat ägda aktiebolag har andelen anställda 

tiodubblats från enbart ca 1 procent 1993 av alla anställda inom äldreomsorgen till ca 10 

procent år 2000 (SOU 2001:52). I huvudsak är dessa företag verksamma inom dels 

särskilda boenden och dels hemtjänst men även inom försäljning av enstaka platser till 

kommunerna d.v.s. ej entreprenadbunden vård och omsorg. Utvecklingen kan 

schematiskt beskrivas som en genombrottsperiod mellan åren 1991-1995 med kraftig 

expansion för att under den senare delen av 1990-talet avmattas och stabiliseras även om 

en viss ökning fortfarande ägde rum in på 2000-talet (Socialstyrelsen 2003b). Hur 

utvecklingen ser ut efter 2003 är fortfarande inte till fullo kartlagt8 men den statistik som 

finns pekar på att expansionen i vis mån har avstannat. Figur 2 redovisar tillväxten av den 

kommunala äldreomsorg som bedrivs i privat regi.  

                                                 
7 Exempelvis kan nämnas att sektorn ”tandvård och annan hälso- och sjukvård” år 2000 hade en privat 
andel verksamma på ca 64 procent, mångdubbelt mer än de 12 procent äldreomsorgen uppskattades till 
(SOU 2001:52).  
8 Lennart Johansson på Socialstyrelsens Äldreenhet menar muntligen att expansionen har avstannat. 
Orsaken skulle vara att priserna har pressats så mycket att intresset från privata entreprenörer minskat. 
Något som bekräftas av att en del upphandlingar måste avslutas då för få entreprenörer visat intresse. 
Denna påstådda trend stämmer dock dåligt överens med de stora företagens relativt goda vinster och 
uttalade expansionsvilja. 
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Tillväxten i figur 2 från 1993 tom 2000 är mätt som den procentuella förändringen av 

andelen anställda i privat ägda bolag (SOU 2001:52) inom äldreomsorgen. Resterande år 

används förändringen av andelen personer som får vård i enskild regi inom särskilt 

boende (Socialstyrelsen 2000-2005). Observera att det är två helt olika måttstockar som 

inte i absoluta tal går att jämföra med varandra, däremot är derivatan meningsfull även på 

en gemensam skala. Expansionstakten de senaste åren på maximalt ett par procent per år 

kan knappast jämföras med den inledande expansionen på åtminstone tiotals procent per 

år. I figur 3 redovisas den faktiska storleken på andelen anställda i privata företag inom 

äldre och handikappomsorgen från 1993 till och med år 2000.  

Källa: SOU 2001:52, Socialstyrelsen 2000, Socialstyrelsen 2001, Socialstyrelsen 2002, Socialstyrelsen 2003, 
Socialstyrelsen 2004, Socialstyrelsen 2005. 
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Figur 2. Andelen privata aktörer, tillväxt 1994-2005. 
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I det inledande skedet ökade främst andelen entreprenörer vad gäller särskilt boende och 

år 2005 uppskattades andelen personer permanent boende i enskild regi vara ca 13%. 

Hemtjänstsektorn har också på senare tid9 expanderat kraftigt och år 2005 bedömdes ca 

10% av alla timmar arbetade inom hemtjänsten vara utförda av privata aktörer 

(Socialstyrelsen 2005).   

Utvecklingen återspeglas också på kommunnivå. År 2004 anlitade 195 kommuner, d.v.s. 

ca två tredjedelar, privata vårdgivare i mer eller mindre utbredd omfattning. Bakom 

denna siffra döljer sig emellertid också köp av kringtjänster såsom tvätt, storkök etc. 

Antalet kommuner som faktiskt lagt ut delar av sin äldreomsorg på entreprenad och då 

också överlåtit driftansvaret var år 2003 ca 31 procent (Socialstyrelsen 2003b). 

Kommunernas totala kostnader för vård och omsorg av äldre uppskattades vara ca 80 

miljarder år 2003 (ibid.) och växande. Givet att den privata andelen detta år var ca 14 

procent10 ger detta en marknad värd åtminstone 11 miljarder 2003. 

Bakgrunden till denna förändring från ett system där kommunerna ansvarat för både 

finansiering och drift till en situation då kommunen visserligen fortfarande ansvarar för 

finansieringen men alternativa driftformer blivit ett allt vanligare inslag är en rad 

organisatoriska, politiska och ekonomiska förändringar. I början av 1990 talet var den 

                                                 
9 Speciellt från 1999 och framåt. 
10 Räknat på andelen anställda i den privata sektorn. 

Källa: SOU 2001:52 
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Figur 3. Andelen anställda i privata företag inom äldre- och 

handikappomsorgen 1993-2000. 
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kommunala ekonomin hårt ansträngd. Kommunernas resultaträkningar var negativa 

under hela 1990-talet11 (SOU 2001:79). Arbetslösheten steg kraftigt från en nivå på två 

procent 1990 till åtta procent år 1994 (ibid.). De påfrestningar som detta ledde till för 

samhället med stora kostnader för understöd och minskade skatteintäkter för 

kommunerna bidrog till situationen. Det svåra ekonomiska läget var en viktig faktor för 

att minska motståndet mot alternativ till det kommunala monopolet. En annan 

förklaringsdimension är den politiska. Över blockgränserna fanns en samsyn på att något 

måste göras för att vitalisera den offentliga sektorn. År 1991 genomfördes långtgående 

förändringar i det regelverk som reglerar kommunernas handlingsutrymme. 

Kommunallagen ändrades 1992 och följande formulering återfinns i tredje kapitlet: 

 

16 § Kommuner och landsting får efter beslut av fullmäktige lämna över vården av en 

kommunal angelägenhet, för vars handhavande särskild ordning inte föreskrivits, till ett 

aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en ideell förening, en stiftelse eller 

en enskild individ. (SFS 1990:900) 

   

Med andra ord blev det i och med denna lag fullt möjligt för kommunerna att lämna över 

driftansvar till privata aktörer. Det politiska målet var att introducera marknadskrafterna 

på den offentliga arenan och med hjälp av konkurrens pressa kostnaderna.12 I den 

borgliga regeringens regeringsdeklaration från 1991 står att läsa följande: 

 

”Att skilja på offentlig kontroll och finansiering å ena sidan och en fri produktion med 

enskilda, kooperativa och offentliga producenter å andra blir därför den grundläggande 

principen för förnyelse av de olika välfärdssystemen” (Socialstyrelsen 1995:20) 

 

                                                 
11 Räknar man in extraordinära intäkter såsom försäljning av kommunala bolag blir dock 
resultaträkningarna positiva under senare hälften av decenniet. Stora variationer förekommer också mellan 
olika kommuner. 
12 För detta tillsattes den så kallade Konkurrenskomittén igenom vilken de politiska idéerna kanaliserades. 
Mycket var influerat ifrån internationellt förekommande nationalekonomiska strömningar under namnet 
New Public Management. Tre övergripande mål ställdes upp för de kommunala förvaltningarna: 
resultatenheter skulle införas, beställar- utförarenheter skulle ersätta det traditionella förvaltningsväsendet 
och slutligen skulle de offentliga subventionerna ges i form av en servicecheck till medborgaren med vilken 
denne själv kunde köpa de tjänster som efterfrågades, på så vis skulle medborgarens valfrihet och 
demokratin stärkas (Socialstyrelsen 1999). 
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Förnyelsearbetet innebar även att en ny förvaltningsorganisation introducerades. Tidigare 

var ansvaret för myndighetsutövandet och ansvaret för verkställigheten samlat i samma 

funktion. För att underlätta inträdet av privata entreprenörer och skapa konkurrens mellan 

kommunens enheter i egen regi och externa utförare organiserades den kommunala 

förvaltningen i skilda beställar- och utförarfunktioner, där beställarenheterna står för 

myndighetsutövandet och utförarenheterna ansvarar för verkställigheten. År 2003 hade 

över 80 procent (Socialstyrelsen 2003b) av Sveriges kommuner infört så kallad delad 

organisation enligt denna modell. Dessutom så genomfördes 1992 den så kallade 

ÄDELreformen (Socialstyrelsen 2003), där kommunerna gavs ett samlat ansvar för 

långvarig omsorg och vård av äldre. Syftet var att skapa tydliga organisatoriska och 

ansvarsmässiga förhållanden. Sjukhem som förut bedrivits i landstingens regi med 

sammanlagt drygt 31 000 platser för somatisk långtidssjukvård blev nu kommunala.13 

Den efterföljande expansionen av kommunal äldreomsorg kombinerat med de rådande 

politiska och ekonomiska förutsättningarna möjliggjorde de privata aktörernas intåg inom 

den offentligt finansierade äldreomsorgen. Socialstyrelsen har kartlagt denna utveckling 

med återkommande utredningar14 men endast i två (Socialstyrelsen 1999, Socialstyrelsen 

2003b) ligger fokus på de enskilda företagen bakom entreprenaderna. De utredningarna 

bygger på enkätundersökningar till landets samtliga kommuner med svarsfrekvens på 97 

resp. 95 procent. År 1999 kunde ca 120 olika företag med entreprenaddrift i kommunerna 

identifieras. Betraktar man dem med fler än fem entreprenader i riket framträder 

sammanlagt nio större entreprenörer, dessa återges i tabell 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 De ramlagar som nu reglerar kommunernas ansvar inom äldreomsorgen är Socialtjänstlagen (2001:453) 
och Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 
14 Se: (Socialstyrelsen 1994), (Socialstyrelsen 1996), (Socialstyrelsen 1999), (Socialstyrelsen 2003b) 
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Tabell 1. Privata entreprenörer 1999 med fler än fem 

entreprenader i riket. 
 

Bure vård och omsorg AB 

Carema AB 

Curatos Senior AB 

Grannskapsservice AB 

ISS Care Service AB 

Medihem AB 

Partena Care AB 

Riksbyggen Serviceboende AB 

Samhall 

Källa: Socialstyrelsen 1999 

 

Relaterat till kommunernas bruttokostnader för vård och omsorg till äldre utgjorde den 

entreprenaddrivna verksamheten ca 4,8 procent.15 Inräknat köp av enstaka platser, vilket 

motsvarade 2,5 procent, blir den privata andelen något högre 7,3 procent. Köp av enstaka 

platser är ett utbrett fenomen som inte verkar bero på vare sig politiska eller geografiska 

skillnader dessutom består många av de privata aktörerna i detta fall av stiftelser och 

andra icke vinstsyftande organisationer. Med viss reservation bör man betrakta data som 

beskriver köp av enstaka platser då det exempelvis är svårt att klargöra om 

upphandlingen av den enstaka tjänsten sker från ett privat företag som redan har en 

entreprenad i kommunen eller en organisation som är helt fristående. 

Entreprenadverksamhet är betydligt vanligare i storstadskommuner och dess förorter men 

också en positiv korrelationskoefficient med antalet registrerade röster på moderata 

samlingspartiet på kommunnivå har kunnat uppmätas (SOU 2001:52).  Figur 4 redovisar 

sambandet mellan politisk sammansättning 2002 i kommunfullmäktige och hur stor del 

av kommunernas kostnader för äldreomsorg som 2004 gick till privata entreprenörer. 

 

 

 

                                                 
15 Jämför man med andelen anställda inom privat äldre- och handikappomsorg som vid denna tidpunkt, 
figur 2, var ca 11 procent är 5 procent en mycket intressant siffra. Förvisso är även handikappomsorgen 
inräknad i den högre siffran men denna förklaring är troligen inte tillräcklig för att motivera den stora 
skillnaden. Det är förmodligen så att andelen anställda är högre inom den privata sektorn men den totala 
kostnadsandelen lägre. Eventuella slutsatser om effektivitet är emellertid svåra att dra eftersom skillnader i 
vårdtyngd, personalomsättning etc. kan vara betydande mellan de båda alternativen. 
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De nio största aktörerna inom privat entreprenad svarade 1999 tillsammans för drygt 70 

procent av den totala andelen privatdriven verksamhet. Störst var Partena Care AB med 

ca 20 procent följt av HSB Grannskapsservice med 13 procent. Observera att dessa stora 

aktörer alla är aktiebolag.  

Situationen år 2003 var något annorlunda. Antalet entreprenörer hade ökat till drygt 170, 

med en sammanlagd andel på ca 6,3 procent av kommunernas bruttokostnader för vård 

och omsorg av äldre. De företag med fler än fem entreprenader hade drygt 60 procent av 

marknaden och istället för en dominerande aktör framstår tre stycken i kostnadsersättning 

jämbördiga företag nämligen Svensk äldreomsorg AB, Care Partner Nordic AB och 

Attendo Care AB, vardera med ca 12 procent. I tabell 2 återges de företag med fler än 

fem entreprenader i riket 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Sambandet mellan andelen privat äldreomsorg och 

kommunernas politiska majoritet 

Källa: Demokratidatabasen SCB och Kommunernas räkenskapssammandrag 2005 
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Tabell 2. Privata entreprenörer 2003 med fler än fem 

entreprenader i riket. 
 

Actica Omsorg AB 

Attendo Care AB 

Care Partner AB 

Crebona AB 

Frösunda vårdcentrum AB 

Förenade Care AB 

Grannskapsservice AB 

Medihem AB 

Riksbyggen AB 

Sodexho AB 

Samhall AB 

Eurest AB 

Svensk äldreomsorg AB 

Källa: Socialstyrelsen 2003b 

 

Vid första anblicken ser det ut som att företagen har blivit mer jämnstarka och antal 

entreprenörer fler, faktorer som båda gynnar konkurrensen och kan leda till prispress. I 

dessa undersökningar framgår dock inte vilka kopplingar som finns mellan företagen 

eller vilken typ av verksamhet företagen har inom äldreomsorgen. Exempelvis bedrev tre 

av företagen, Samhall, Sodexho AB och Eurest AB, inte någon form av verksamhet16 

inriktad mot vård och omsorg i direkt betydelse. Entreprenaderna i Samhalls och 

Sodexhos fall var troligast en fråga om städning och i Eurest fall storkök. Det går alltså 

inte att utifrån dessa två rapporter dra några slutsatser vad gäller ägarkoncentration på 

den privata marknaden. Dessutom är den senaste bilden från 2003 redan mer eller mindre 

inaktuell.  Många av företagen som då dominerade marknaden har blivit uppköpta eller 

ändrat namn. En förnyad undersökning är med denna bakgrund motiverad. 

Ägarförhållandena är intressanta inte bara utifrån ett konkurrensperpsektiv utan också i 

politiskt avseende. Nyligen uppkom en debattsituation i Sveriges riksdag angående ett av 

de största företagen på den privata äldreomsorgsmarknaden, Carema Äldreomsorg AB. 

Ordförande i socialutskottet, Ingrid Burman vänsterpartiet, uppmanade sina partikamrater 

att verka för att nya kontrakt med detta företag inte skall tecknas och redan tecknade avtal 

                                                 
16 Samhall bedrev förvisso och bedriver fortfarande en viss omsorgsverksamhet om än mycket blygsam. I 
Falun har exempelvis Samhall ett avtal med kommunen om matinköp till äldre. 
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ej skall förnyas (Dagens medicin 2006). Anledningen skulle vara att Singapores 

regering17 som numera äger 17 procent av holdingbolaget till koncernmodern Carema AB 

inte ska få ta del av svenska skattepengar öronmärkta till äldreomsorgen. Antalet 

kommuner där vänsterpartiet är med i den politiska majoriteten 2004 är ca 100 (SCB 

2006). Följer de lokala partimedlemmarna rekommendationen kan det alltså få stora 

konsekvenser för Carema-koncernens förutsättningar i framtiden.   

Nedan följer en redogörelse över de privata aktörer som är verksamma idag, deras 

utveckling över tid vad gäller omsättning, resultat och ägarförhållanden. 

 

4.2 Aktörer 

 
I tabell 3 återges de aktiebolag som återfinns i Affärsdatas databas med ovan beskrivna 

avgränsningar (se stycke 1.5 Avgränsningar).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Källa: Affärsdata. 

 

Flera av dessa företag återfinns också i de kommunala sammanställningarna från 1999, 

tabell 1, och 2003, tabell 2. Sammantaget visar ägarstrukturen att antalet oberoende 

aktörer är litet. Figur 5 visar en sammanställning över dagens ägarstruktur inom den 

privata äldreomsorgsbranschen och en historisk tillbakablick.  

 

 

 

                                                 
17 Egentligen statliga pensionsfonder. 

 

Tabell 3. Privata entreprenörer 2006 med fler än 200 anställda. 
 

Aleris Äldreomsorg AB 

Attendo Care AB 

Carema Äldreomsorg AB 

Förenade Care AB 

Medihem AB 

Opalen Vård AB 
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Det står helt klart att en konsolidering av marknaden har ägt rum och att de största 

företagen växt kraftigt de senaste åren genom uppköp av mindre konkurrenter. 

Somtidigare nämnts kan man sammanfatta antalet nationella aktörer 2006 till fyra: 

Attendo Care AB, Carema Äldreomsorg AB, Aleris Äldreomsorg AB och Förenade Care 

AB. 

 

4.2.1 Attendo Care AB 

 
Attendo Care AB är marknadens största bolag med en omsättning som 2004 låg på 1871 

Mkr och 6690 anställda, vilket omräknat till heltidstjänster gör ca 4145 st. Antalet 

brukare uppskattas vara ca 8200. I motsatts till huvudkonkurrenten Carema-koncernen är 
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Figur 5. Ägarstruktur och uppköpshistorik för de privata aktiebolagen 
inom äldreomsorgen. 
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de dotterbolag som är verksamma inom vård och omsorg inom Attendo-koncernens mer 

inriktade mot äldreomsorg än primärvård- och närvårdstjänster. En viss andel utgörs dock 

av personlig assistans, ledtagarservice, särskilt boende m.m. riktad till funktionshindrade. 

Övriga dotterbolag inom koncernen var 2004 Attendo Response AB och Attendo 

Systems AB18, båda inriktade mot trygghetslarm, trygghetstelefoner och drift av 

larmmottagningar. Attendo Systems har för övrigt avyttrats i juni 2005 i enlighet med 

företagets strategi att fokusera verksamheten på omsorg och ingår nu i det engelska 

bolaget Tunstall19. Internationellt bedriver Attendo Care AB verksamhet även i Norge 

och Danmark även om den absoluta lejonparten av omsättningen fortfarande härrör från 

verksamhet i Sverige. Företaget bildades 1989 under namnet Svensk Hemservice AB 

med huvudinriktning mot hemtjänst och kan enligt egen uppgift stoltsera med det första 

entreprenadkontraktet inom äldreomsorgen i Sverige. År 2000 förvärvades Partena Care 

AB, som 1999 ensamt svarade för 20 procent av kommunernas totala kostnader för 

privata entreprenader inom äldreomsorgen (Socialstyrelsen 1999). Partena Care AB 

bildades i sin tur 1992 och ingick i den då så stora Procordia-koncernen20 men avyttrades 

1995 till det franska servicebolaget Sodexho Alliance AB. Expansionen fortsatta delvis 

organiskt men till största del genom förvärv. År 2004 inkorporerades Capio Omsorg AB i 

verksamheten. Capio Omsorg AB startade under namnet Bure vård och omsorg AB 1992. 

Bure-koncernen är sig ett stycke intressant företagshistoria. Bland annat kan nämnas att 

företaget bildades ur de avvecklade och starkt kritiserade löntagarfonderna med en 

aktieportfölj och kontanter till ett värde av 2,2 miljarder. Bure vård och omsorg AB byter 

2001 namn till Actica omsorg AB strax efter förvärvet av Crebona AB 2001. Crebona 

AB bildades 1995 och växte successivt till att slutligen driva enheter i hela 

mälardalsområdet.  

Det senaste i raden av stora förvärv skedda 2005 då Riksbyggen Serviceboenden AB 

förvärvades ifrån bland annat konkurrenten Carema äldreomsorg AB som vid tillfället 

ägde 25 procent av Riksbyggen Serviceboenden AB. Också Riksbyggen AB tillhörde de 

tidiga entreprenörerna inom äldreomsorgen och fanns med i entreprenadupphandlingar 

från 1991 och framåt. Anledningen till avyttringen av dotterbolaget Riksbyggen 

                                                 
18 Tidigare Telelarm Care AB ett dotterbolag till Securitas AB. 
19 Det nya bolaget kommer att bli den största leverantören i världen inom trygghetslarm.  
20 Ursprungligen en samlad förvaltning av statligt ägda företag under namnen Statsföretag AB, numera i 
huvudsak inriktad på livsmedelsindustrin.  
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Serviceboenden AB var ej ekonomisk utan strategisk och förklaras utifrån den upplevda 

trenden av koncentration och storskalighet med påföljande krav att antingen fusionera, 

förvärva eller avyttra. Ledningen valde att satsa på kärnverksamheten och sålde vård- och 

omsorgsdelen av koncernen. Ägarbilden dominerades länge i koncernmodern Attendo 

AB av svenska kapitalinvesterare. År 2003 ägde Melker Schörling och bolaget SäkI21 

tillsammans ca 90 procent av aktiekapitalet i företaget. SäkI dominerades i sin tur av 

finansmannen Gustav Douglas med ca 80 procent av rösterna. År 2005 förändrades 

ägarbilden och det engelska investmentbolaget Bridgepoint köpte 60 procent av 

aktiekapitalet för 2,2 miljarder.22 

 

4.2.2 Carema äldreomsorg AB 

 
Carema äldreomsorg var 2005 omsättningsmässigt marknadens näst största aktiebolag 

med en omsättning på över 1400 Mkr och 3000 anställda (Carema 2005).  Bolaget tillhör 

en bred koncern med affärsområden inom sjukvård (primärvård, specialistvård, närvård 

och bemanning) och omsorg (äldreomsorg och psykiatri). Internationellt finns man även i 

Norge och Finland. I Sverige producerar man dagligen vård och omsorg på över 70 

platser till över ca 4100 personer. Företaget grundades 1996 under namnet Nordvård och 

började tidigt växa genom förvärv av små lokala entreprenörer. År 1997 förvärvades 

bland annat Opalen vård AB, ett bolag specialiserat på demensboende, och företaget fick 

fäste i Stockholmsområdet. De första åren kännetecknas av en expansiv uppköpsstrategi 

där uppköpen inte varit begränsade till något specifikt geografiskt område utan snarare 

spridda strategiskt över hela landet. År 1997 förvärvades bland annat Skåneborgvård AB 

i södra Sverige och Mogårdens vård AB i västra Sverige. Också inom olika 

kompetensområden gjordes uppköp, bland annat förvärvades Svensk hälsovård AB, 

verksamma inom primärvård, Sergelgruppen AB verksamma inom specialistvård och 

1998 förvärvades Orkidén AB med omsorgsboenden för utvecklingsstörda och psykiskt 

funktionshindrade. I och med uppköpet 1999 av Grannskapsservice AB blev Carema då 

den största aktören inom äldreomsorgen.  

                                                 
21 Ett företag inriktad på säkerhetssystem och med täta kopplingar till bland annat Securitas AB och Assa 
Abloy AB. 
22 Denna siffra motsvarar en avkastning på eget kapital på ca 29 procent från år 1999. 
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Grannskapsservice AB, bildades 1993 och var ursprungligen ett företag knutet till HSB 

med mängder av dotterbolag (25 stycken 2002). Ett resultat på -33 Mkr 1997, vilket i 

kombination med ett för HSB i övrigt mycket dåligt resultat bidrog till att HSB valde att 

avyttra detta dotterbolag till konkurrenten Carema. I samband med detta samlades all 

äldreomsorg inom Caremakoncernen i ett särskilt bolag: Svensk Äldreomsorg AB, ett 

namn som 2004 ändrades till Carema äldreomsorg AB. I början av 2006 köptes nästa 

stora konkurrent upp, Medihem AB. Detta företag är ett av de äldsta inom den privata 

äldreomsorgen och är känt för att ha jobbat mycket med kvalitetsfrågor. Bland annat har 

de infört kvalitetssystemet Qualimax, som också har sålts till olika kommuner. Ett motiv 

för uppköpet (Carema 2005) är just att Medihem AB varit välkända för sin kvalitet och 

sitt kvalitetsuppföljningssystem, som successivt ska inlemmas i Carema äldreomsorg AB. 

Medihem AB grundades 1992 under namnet Seniorprojekt i Praktikertjänst AB23 men 

bytte namn 1996 till Medihem AB och hade en omsättning på 334 Mkr 2004. 

Praktikertjänst är 2006 för övrigt Sveriges största privata företag inom entreprenörsdriven 

tandvård, hälso- och sjukvård och omsorg med en omsättning på drygt nio miljarder kr 

2004 (Praktikertjänst 2005).  

Ägarna bakom Carema äldreomsorg AB har länge bestått av en blandning institutioner 

och privatpersoner varav Orkla24 var den enskilt största. År 2005 köpte dock ett 

riskkapitalbolag vid namn 3i, med bas i London, 80 procent av aktierna och bildade en ny 

styrelse i vilken tre av totalt sex (exklusive en arbetstagarrepresentant) medlemmar 

arbetar för 3i. Största delen av resterande aktiestock förvärvades av GIC (Government of 

Singapore Investment Corporation) som idag äger drygt 17 procent av bolaget dock i 

form av en passiv kapitalinvestering utan representanter i styrelsen. I övrigt har 3i en 

mycket bred verksamhet inom många olika sektorer. Inom vård- och omsorgssektorn har 

bolaget ytterligare investerat ibland annat Spanien, Storbritannien och Finland. I mars 

2006 tecknade Carema ett avtal om att förvärva det finska sjukvårdsföretaget Mehiläinen. 

Den nya koncernen kommer att bli störst i norden inom vård och omsorg med en 

sammanlagd omsättning på 4,6 miljarder kr. 
                                                 
23 Praktikertjänst AB har i sin tur sitt ursprung redan på 1960 talet då ett par läkare startade en privat 
praktik under namnet läkartjänst. 1977 slogs detta företag sig samman med tandläkarnas motsvarighet 
Tandläkartjänst AB och Praktikertjänst AB grundades.  
24 En av Norges största börsnoterade koncerner med verksamhet inom såväl livsmedelsindustrin, 
metallindustrin som den finansiella sektorn. Bland övriga ägare av betydande storlek kan nämnas Skandia 
med 6 procent, Industrikapital med 11 procent och familjen Björn Savén med 11,5 procent. 
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4.2.3 Aleris äldreomsorg AB 

 
Aleris äldreomsorg AB var ursprungligen en del av den danska servicekoncernen ISS 

under namnet ISS Care Partner AB med uteslutande hemtjänst som verksamhetsområde. 

På grund av lönsamhetsproblem (årsredovisningen för 2002 redovisar exempelvis ett 

resultat på ca -76 Mkr) inbjuds riskkapitalbolaget EQT och 2005 tar också EQT helt över 

bolaget. EQT är ett av nordens största riskkapitalbolag som grundades 1994 av Investor 

och idag kontrolleras av den välkända Wallenbergkoncernen. 

Företaget är idag tredje störst i Sverige och moderkoncernen har ett brett 

verksamhetsområde med avdelningar inom: psykiatri, äldreomsorg, specialistvård och 

medicinsk diagnostik. Dotterbolaget Aleris äldreomsorg AB hade 2005 ca 3000 

medarbetare, en omsättning på ca 928 Mkr, antalet brukare uppskattas till ca 2200 och 

företaget finns också representerat i Norge och Danmark. 

 

4.2.4 Förenade Care AB 

 
Förenade Care AB är ett brett vård- och omsorgsföretag med verksamhet inom såväl 

specialistvård som äldre- och handikappomsorg. Fokus ligger på äldreomsorg i särskilt 

boende och hemtjänst även om boenden för hemlösa också återfinns i företagets regi. 

Ursprungligen grundades företaget av det danska Förenade Service A/S som är en stor 

servicekoncern med bland annat Danmarks största städfirma som dotterbolag. I och med 

att äldreomsorgsmarknaden på allvar öppnades i början av 1990 talet etablerade sig detta 

danska företag i södra Sverige men finns idag representerade från Malmö till Björklinge 

två mil norr om Uppsala. Genom uppköp av Curatos Senior AB fick företaget ordentligt 

fäste på den svenska marknaden och har på senare tid vunnit ett antal stora upphandlingar 

bland annat i Uppsala 2005 för ett värde på 80 Mkr på årsbasis. Företaget är 

omsättningsmässigt det fjärde största i landet med en omsättning 2004 på 480 Mkr och ca 

1000 anställda. Bolaget är fortfarande ett dotterbolag till Förenade Service A/S, ett 

familjeföretag ägt av grundarna familjen Krogh.  
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4.2.5 Ekonomisk utveckling 

 
Omsättningsförändringen för moderbolagen i de dominerande koncernerna mellan 1992-

2005 återges i figur 6. Utvecklingen kännetecknas av en mycket kraftig tillväxt sedan 

början av 1990-talet. Även de senaste åren fortsätter denna utveckling med undantag för 

Aleris Äldreomsorg AB som under denna period minskat sin omsättning något.  
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Relationerna mellan de dominerande koncernerna 2004 med avseende på omsättning 

återges i figur 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. De privata aktörernas tillväxt 1992-2005. 

Källa: Företagens årsredovisningar. 
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Förmågan att generera vinst i relation till omsättningen mätt som rörelsemarginal har 

varierat kraftigt under tidsperioden, enligt sammanställningen i figur 8. Även om bolagen 

skiljer sig en del i detta avseende kan man sammanfattningsvis påstå att inledningsvis i 

början av 1990-talet var rörelseresultatet i förhållande till omsättningen tämligen god 

även om stora variationer mellan olika år förekom. I slutet av 1990-talet var allmänt 

förtjänsterna dåliga eller till och med mycket dåliga med negativa rörelsemarginaler. De 

senaste åren uppvisar samtliga företag positiva rörelsemarginaler på åtminstone värden 

över 5 procent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7. Koncernomsättningar 2004. 

Källa: Företagens årsredovisningar. 
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4.3 Intervjuer 

 
Följande empiriavsnitt är en sammanställning över intervjusvaren. Den fullständiga 

textmassan bakom intervjuerna kan erhållas på beställning från författarna. Följande 

förkortningar används för att benämna respondenterna. 

 
MC Attendo: Marknadschef Attendo Care AB. 
DC AlerisÄ : Divisionschef Aleris Äldreomsorg AB. 
SC CaremaÄ: Sektorchef Carema Äldreomsorg. 
 
 

4.3.1 Personlig bakgrund 

 
MC Attendo och DC AlerisÄ har lång erfarenhet av äldreomsorgsområdet med tidigare 

anställningar i offentlig såväl som privat regi. Båda har haft tjänster på chefsnivå inom 

kommunal förvaltning och genom dessa positioner i mer eller mindre omfattande 

utsträckning ansvarat för upphandlingsförfaranden. I och med detta har kontakt etablerats 

med de privata aktörerna och dessa kontakter har till slut resulterat i rekrytering från den 

kommunala sidan över till den privata sfären. SC CaremaÄ har däremot en något 

Källa: Företagens årsredovisningar. 

Figur 8. Rörelsemarginaler. 1992-2005 



 41

avvikande bakgrund och kommer ursprungligen ifrån bevaknings- och 

säkerhetsbranschen med lång erfarenhet ifrån det som förut hette Falck Security AB. 

Vidare har respondenterna i tid räknat alla en lång yrkeskarriär och både MC Attendo och 

DC AlerisÄ var delaktiga i ÄDELreformen. DC AlerisÄ arbetade vid den tidpunkten 

även en period på chefsnivå inom landstingssidan. Utbildningsmässigt har båda läst 

ekonomi på högskolenivå. DC AlerisÄ har i grunden en bakgrund som sjuksköterska och 

alltså även praktisk erfarenhet av vård och omsorgsarbete. SC CaremaÄ är ursprungligen 

utbildad till jurist. 

 

4.3.2 Etablering/Tillväxt 

 
Då det gäller marknadens utveckling skiljer sig versionerna från respondenterna något åt. 

Allmänt menar samtliga att det inte var några större svårigheter att etablera 

verksamenheten på 1990-talet. Konkurrensen var inte överdrivet hård. MC Attendo 

beskriver utvecklingen som en relativt lukrativ period i början 1990-talet med låg 

konkurrens och goda vinster följt av en period i slutet av 1990-talet med tuff konkurrens 

och prisdumpning, vilket nära nog knäckte företaget med årliga förluster på 50 miljoner 

kr. Ett par år senare, 2003/2004, redovisar Attendo Care AB återigen goda resultat. 

Omställningen skulle till största del bero på att prisbilden ändrades och företaget slutade 

att lägga prisanbud på nivåer som i princip låg under den faktiska kostnadsbilden. 

Anmärkningsvärt är att Attendo Care AB trots denna påstådda höjning fortfarande är 

prisledande. En bidragande orsak till den positiva vändningen förklaras med att företagets 

ekonomiska kompetens och struktur mognade. DC AlerisÄ delar inte denna 

historiebeskrivning fullt ut utan förnekar att det överhuvudtaget ägde rum någon 

prisdumpning med formuleringen: ”Det är precis samma kontrakt som vi tappade pengar 

på då som vi tjänar pengar på nu”. Förklaringen till lönsamhetsdippen skulle i huvudsak 

ligga i de unga företagens bristande organisation. Den kraftiga expansionen gick i otakt 

med managementutvecklingen och det var svårt att bedriva effektiv äldreomsorg. Denna 

förklaring stöds av SC CaremaÄ som understryker problemen med den växtvärk som 

följde den kraftiga expansionen med motiveringen ”Istället för att ta hand om och 

förädla det man redan hade så tog man på sig för mycket.” I själva verket blev SC 

CaremaÄ rekryterad av just den anledningen att man försökte komma till bukt med dessa 
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problem genom att förstärka ledningen med människor med erfarenhet av renodlad 

ekonomimanagement från andra tillväxtbranscher. 

Den framtida utvecklingen betraktas som god och målsättningarna är höga. MC Attendo 

tror på en branschtillväxt på 50 procent inom fem år. Företaget bedöms växa snabbare än 

så men den exakta nivån är inte officiell. Även Carema tror på en tillväxttakt på 10 

procent per år. DC AlerisÄ siktar på att företaget skall gå ifrån positionen som tredje 

största till marknadsledande i Sverige. På mycket lång sikt menar samtliga respondenter 

att branschen kommer att växa ordentligt och den privata marknadsandelen förr eller 

senare kommer upp i nivå med exempelvis England, där ca 67 procent av all äldreomsorg 

bedrivs i privat regi. Även inslaget av privat finansiering tror man kommer att öka även 

om lejonparten inom överskådlig framtid fortsätter att vara offentlig. Bolagens 

verksamhet följer idag huvudsakligen tre olika huvudspår: rena entreprenader, hemtjänst 

med respektive utan kundvalssystem och egna boenden. Det tredje huvudspåret med eget 

producerade boenden bedöms relativt sett öka. Även hemtjänst med kundval förutspås av 

SC CaremaÄ att växa relativt övriga verksamhetsområden inte bara i storstadsregionerna 

utan även i mindre kommuner.    

I beskrivningen av den nuvarande marknadssituationen skiljer sig företagen åt. Attendo 

Care AB och SC CaremaÄ kan se en ”nedgång” respektive ”mättnad” i 

Stockholmsregionen de senaste åren, i princip sedan senaste valet, men menar ändå att 

det finns en ”positiv trend” ute bland kommunerna. Områden som tidigare varit negativa 

till konkurrensutsättning och aldrig förut upphandlat visar på senare tid intresse för denna 

lösning. DC AlerisÄ känner däremot inte igen bilden av en nedgång i tillväxten de 

senaste åren, även om en viss omsvängning medges efter senaste valet. Istället talar man 

om en ”ständigt uppåtstigande kurva” eller som SC CaremaÄ uttrycker det: ”ett 

kvarnhjul som mal i riktning att lägga ut på entreprenad”. 

Allmänt ser man inga stora hinder för fortsatt expansion. En viktig förutsättning är de 

politiska besluten som reglerar marknadens spelregler. Införandet av lagar och 

förordningar som premierar icke-vinstsyftande företag skulle kunna försämra 

förutsättningarna drastiskt. Den absolut största hotbilden beskrivs dock av samtliga 

respondenter som en situation där en eller flera allvarliga missförhållanden 

”vårdskandaler” inom den privata äldreomsorgen skulle få stort utrymme i media och på 

så vis påverka inställningen negativt hos politikerna på kommunnivå.  
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Allmänt ses den kommunalpolitiska hemhörigheten inte som begränsande för 

möjligheterna att bedriva verksamhet. Det går bra att etablera och bedriva omsorg i 

socialdemokratiskt styrda kommuner även då detta parti på riksplanet i ideologiska 

ordalag motsätter sig en alltför kraftig utbyggnad av det privata alternativet. Pragmatism 

är ett ord som genomgående används för att beskriva verksamheten på kommunnivå. SC 

CaremaÄ poängterar att de tre största uppdragsgivarna faktiskt är socialdemokratiskt 

styrda kommuner. Inte heller utgången i höstens val 2006 bedöms i någon större 

utsträckning påverka tillväxten. DC AlerisÄ menar att de bästa politiska förutsättningarna 

finns i en kommun med stabil majoritet eller en blocköverskridande samsyn. I kommuner 

med jämnstarka block riskerar konkurrensutsättning av äldreomsorgen bli ett slagträ i 

debatten och då försvåras möjligheterna till etablering. Denna pragmatism är också, 

enligt respondenterna, den största förklaringsmekanismen bakom det privatas intåg på 

marknaden. Enorma budgetunderskott ute i kommunerna tvingade helt enkelt fram 

alternativa lösningar. Vidare beskriver både SC AttendoÄ och SC CaremaÄ tillväxten 

utifrån ett klusterperspektiv. Större kommuner som konkurrensutsatt sin verksamhet 

bidrar ofta till att mindre kringliggande kommuner lättare öppnar upp för entreprenörer. 

Konsolideringen av marknaden då ett par stora bolag bildats genom fusioner och uppköp 

förklaras med att de små bolagens resurser inte räckte till nödvändig utveckling av 

verksamheten. Några fler stora uppköp tror SC CaremaÄ inte är aktuella inom en snar 

framtid med motiveringen att dagens fyra stora aktörer skapar en bra balans på 

marknaden. I övrigt skall skalfördelarna vara små, DC AlerisÄ använder uttrycket ”local 

business” för att beskriva situationen och menar att på längre sikt så skulle ett 

franschisingsystem vara en fullt möjlig struktur på branschen. MC Attendo pekar på 

minskade overheadkostnader och bättre samordning av ambulerande personal och 

nyckelpersoner såsom sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster som ytterligare 

faktorer som talar för stordrift. Även möjligheten till intern benchmarking är 

betydelsefull. 

Organisatoriskt har företagen valt att gå olika vägar. Attendo Care AB har sålt av 

dotterbolag inriktade mot tekniska produkter såsom trygghetslarm och satsar renodlat på 

äldreomsorg. Aleris Äldreomsorg och även Carema Äldreomsorg AB tillhör bredare 

koncerner inom hälso- och sjukvårdssektorn. Enligt DC AlerisÄ är det relativt täta skott 

mellan de olika delarna i koncernen och synergieffekterna ringa. Detta bestrider SC 
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CaremaÄ som påpekar att helhetskompetensen med verksamhet inom både kommunalt 

bedriven vård och omsorg och landstingsbedriven sjukvård är viktig. Utan denna samlade 

erfarenhet skulle exempelvis Carema troligen inte fått möjligheten att ansvara för driften 

av sjukhusen i Säffle, Simrishamn och Kristinehamn där kontakterna i mångt och mycket 

fördes på kommunal nivå.   

Mellan konkurrenterna menar DC AlerisÄ att ett typiskt anbud inte skiljer sig mycket. 

Det är rent av svårt att i alltför stor utsträckning differentiera tjänstutbudet menar SC 

CaremaÄ. Kommunerna upplevs som mycket konservativa i sin uppfattning om vad 

äldreomsorg innebär och hur den bör bedrivas.  

 

4.3.3 Upphandlingsförfarandet 

 
I upphandlingsprocessen upplever respondenterna att kommunerna successivt blivit mer 

professionella, ibland på gränsen till paragrafrytteri. Lagen om offentlig upphandling 

följs på en så hög ambitionsnivå att affärsmässigheten blir lidande. MC Attendo ger en 

bild av att det i början av 1990-talet i princip räckte med att man lämnade in ett pris och 

sedan efter att valet av entreprenör var klart så förhandlade man om de slutgiltiga 

formuleringarna och detaljerna. I dagsläget skall ett anbud innehålla allt ifrån arbetsmiljö- 

till jämställdhetspolicy och utrymme för förhandlingar är mycket mindre, ofta är ett 

kontraktsförslag presenterat redan i förfrågningsunderlaget. Även om antalet 

konkurrenter har minskat vid ett genomsnittligt upphandlingsförfarande så upplever 

företagen att konkurrensen fungerar och av MC Attendo till och med kan beskrivas som 

hård. I en typisk upphandling deltar 4-7 aktörer varav de tre största företagen Attendo 

Care AB, Aleris Äldreomsorg AB och Carema Äldreomsorg AB så gott som alltid är 

representerade. Resterande aktörer är lokala. Enligt egen utsago vinner marknadsledande 

Attendo Care AB ca var tredje upphandling jämfört med Aleris som  vinner ca var fjärde 

och Carema Äldreomsorg AB som vinner ca var femte.  

Kommunens roll som objektiv upphandlare upplevs fungera väl och ingen av 

respondenterna känner sig förfördelad gentemot kommunens egna bolag eller 

driftenheter. DC AlerisÄ påpekar dock att det trots all lagstiftning fortfarande är ett stort 

mått av subjektivitet i upphandlingsförfarandet. Hur man definierar kvalitetsbegreppet 

skiljer sig åt mellan kommuner och identiska anbud kan värderas olika i olika kommuner. 
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Detta speciellt då en kommun sedan länge arbetat med en etablerad entreprenör och då 

omedvetet eller medvetet premierar denna i kvalitetsvärderingen. Även SC CaremaÄ 

menar att det föreligger en viss grad av inkonsekvens i kommunernas hantering av 

anbuden. En textmassa som genererar ett visst kvalitetsbetyg kan i en annan kommun 

eller till och med i samma kommun erhålla ett helt annat omdöme. Den genomsnittliga 

kontraktstiden ligger mellan 3-5 år exklusive förlängning. Förlängningsoptionen utfaller i 

regel till samma entreprenör. I Caremas fall förlängdes alla avtal enligt 

optionsmöjligheten 2005. Av de kontrakt som löpte ut 2005 och måst försvaras i en ny 

upphandling vann företaget alla utom ett. Socialstyrelsens statistik visar att år 2003 

fortsatte två tredjedelar av entreprenaderna med samma utförare efter förnyad 

upphandling. Denna siffra menar DC AlerisÄ är något högre idag men kan inte ange 

någon exakt nivå. Vid övergången mellan olika utförare följder i regel den absolut största 

delen av personalstyrkan med till den nya entreprenören. Lojaliteten mot 

arbetskamraterna och de äldre upplevs som starkare än lojaliteten till en viss 

utförarorganisation.  

MC Attendo redovisar ett genomsnittligt anbudspris på 15 Mkr per år vilket kan göra ett 

sammanlagt kontrakt inklusive förlängning värt nästan 100 Mkr. Kostnadsvärderingen av 

kontrakten sker genom en noggrann kalkylering av förväntade kostnader, där 

personalkostnaderna på 80-85 procent anges vara den största posten. Kostnaderna 

uppskattas i hög grad som en funktion av den ackumulerade erfarenhet företagen har 

skaffat sig och någon kartläggning av vårdtyngd och case-mix görs alltså inte. 

Informationen om enskilda brukare är enligt DC AlerisÄ och SC CaremaÄ inte 

tillgänglig även om en sådan modell skulle vara önskvärd. Att successivt uppskatta 

vårdtyngden över tid med en modell då även ersättningen varierar efter hand skulle vara 

mer rättvist. SC CaremaÄ poängterar att de förväntade kostnaderna enbart uppskattas 

utifrån förfrågningsunderlaget.  

Det finns två vanligt förekommande modeller för prissättning. Den ena bygger på att 

kommunen definierar en lägsta kvalitetsnivå och företagen som når upp till denna 

kvalificeras och därutöver sker konkurrensen enbart efter lägsta pris. Den andra modellen 

bygger på att kommunerna sätter ett fast pris på verksamheten och därutöver vinner det 

företag som erbjuder bäst kvalitet upphandlingen. Majoriteten av respondenter föredrar 

den första varianten med motiveringen att den erbjuder störst handlingsutrymme. 
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Dessutom leder den andra modellen med ett fast pris till att likställighetsprincipen frångås 

och att kvaliteten på olika vårdhem inom samma kommun kan variera kraftigt. 

Kommunerna, menar respondenterna, är inte kompetenta att bedöma vad marknadspriset 

ska ligga, deras legitimitet ligger i att ställa upp kvalitetsmål och följa upp verksamheten. 

Vidare efterlyser man nationella kvalitetsjämförelser för rättvisare jämförelser. Allmänt 

menar respondenterna att konkurrensutsättningen har resulterat i ett tydligare fokus på 

både kvalitet och pris, där pris fortfarande upplevs vara den viktigaste parametern. SC 

CaremaÄ påpekar att av 15 upphandlingar 2005 var 12 av det slaget att anbudet med 

lägst pris erbjöds möjlighet att skriva kontrakt. Prisnivån är en viktig faktor för intresset 

att etablera sig och finnas kvar på marknaden. Den konsolideringsprocess som 

kännetecknat marknaden de senaste åren kan mycket väl bero på en alltför ensidig 

fokusering på lägsta pris. 

Ägandet bakom de tre största företagen är helt och hållet koncentrerat till 

riskkapitalbolag. Detta upplevs inte som problemfyllt i relationerna med politiker på 

kommunnivå. Snarare är det mer kontroversiellt att vara noterad på en aktiebörs än att 

vara kontrollerad av ett utländskt eller inhemskt riskkapitalbolag. 

Relationerna till kommunerna beskrivs överlag som förtroendefulla och har utvecklats till 

att successivt bli allt bättre. DC AlerisÄ beskriver relationerna för tio år sedan som mer 

präglade av ett renodlat köp- och säljbeteende medan de idag präglas av samförstånd. De 

problem eller missförstånd som ändå uppkommer resulterar sällan i en konflikt och 

Attendo Care AB med en erfarenhet på mellan 200-250 entreprenader har enbart varit 

inblandad i domstolsförhandlingar en gång, vilket till slut resulterade i en skiljedom. 

Aleris Äldreomsorg AB har hittills aldrig varit inblandad i en domstolskonflikt. MC 

Attendo pekar på kontinuerliga uppföljningsmöten med kommunerna och deras egna 

kvalitetskontroller som orsaker till den låga konfliktfrekvensen. Är kommunen missnöjd 

ställer de krav på en åtgärdsplan som skall genomföras och följas upp.  

Jämfört med det kommunala upplever respondenterna ytterligare en kvalitetsskillnad i 

själva upphandlingsförfarandet då man ständigt tvingas att redovisa vad god kvalitet är 

och försöka övertrumfa varandra för att vinna upphandlingarna. Dessa krav ställs inte på 

den kommunala verksamheten som därigenom inte heller tvingas att arbete med 

kvalitetsperspektivet på samma sätt. Även media upplevs granska de privata företagen 

betydligt hårdare än motsvarande kommunal verksamhet. 



 47

Samtliga respondenter medger att en stor del av förklaringen till att de privata företagen 

kan hålla en lägre kostnadsnivå jämfört med det kommunala, är mer precis 

schemaläggning i kombination med specialisering. Över 80 procent av företagens 

kostnader är personalkostnader och en tydlig schemaläggning där personalintensiteten är 

högst på dygnet då även brukarbehovet är som störst leder till stora besparingar. Denna 

organisation möjliggörs genom en större andel timanställda och färre 

dubbelbemanningar. Företagen är vidare enbart verksamma inom äldreomsorg alternativt 

även också inom hälso- och sjukvård. Den specialisering som företagen har möjlighet till 

i jämförelse med kommunerna som i egenskap av stora konglomerat måste sköta allt ifrån 

snöskottning till sophämtning är viktig för möjligheterna att förbättra och effektivisera 

verksamheten.  

 

4.4 Enkätresultat 

 
En sammanställning över enkätfrågorna och respondenternas svar finns i bilaga 2.  
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5 Analys  
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att den svenska marknaden för äldreomsorg 

utförd i enskild regi successivt har ökat mellan 1990 och 2006, de första åren mycket 

kraftigt i motsatts till de senare då ökningstakten mätt på antalet anställda bromsats upp. 

Jämför man de största företagens procentuella tillväxt de senaste åren så överstiger den 

vida tillväxten av hela den privata marknaden. Exempelvis var 2004 den genomsnittliga 

tillväxten för de fem största privata företagen 11 procent jämfört med tillväxten av den 

privata marknaden som i princip var noll. Förklaringar till denna diskrepans kan vara att 

företagen i stor utsträckning växer genom förvärv. Det kan också vara så att många 

mindre bolag helt enkelt konkurrerats ut av de stora aktörerna och entreprenaden som 

tidigare sköttes av ett lokalt bolag med liten omsättning ersätts av en större koncern. 

Oberoende av vilken förklaringsmodell som är den mest korrekta tyder resultatet på att 

det varit en stark trend det senaste årtiondet från ca tio mer eller mindre jämnstarka 

aktörer till tre, fyra stycken som omsättningsmässigt fullständigt dominerar marknaden.  

Uppköpen som präglat denna process verkar vara en uttalad strategi regisserad av främst 

Attendo Care AB och Carema Care AB. Ägarna har i dessa fall alla haft tillgång till 

investeringskapital från stora etablerade aktörer såsom Procordia, Wallenbergkoncernen, 

Securitas och Orkla. Idag ägs de två dominerande koncernerna Attendo AB och Carema 

AB av utländska riskkapitalbolag. Den tredje största, Aleris AB, ägs av ett svenskt 

riskkapitalbolag medan den fjärde största koncernen, Förenade Care AB, ägs av en dansk 

familj.  

Att stora inhemska och utländska riskkapitalbolag väljer att satsa pengar i den svenska 

äldreomsorgsmarknaden tyder på att de har goda förhoppningar om en stark tillväxt och 

avkastning på investerat kapital. Den demografiska förändringen som vi står inför med ett 

ökat antal vårdkrävande äldre i kombination med ett minskat skatteunderlag tolkar de 

flesta företagen som en garant för att de privata alternativen kommer att få ett större 

spelrum i framtiden. Jämförelser med övriga europeiska länder görs där det bland annat 

påpekas att Sveriges andel privat äldreomsorg om 10 procent är marginell i jämförelse 

med exempelvis England som ligger på drygt 67 procent. Vidare kan också påpekas att 
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alla de stora aktörerna 2004 redovisade positiva resultat med en rörelsemarginal på ett par 

procent. Exempelvis kan nämnas att Attendo Care AB 2004 redovisade en 

rörelsemarginal på 11 procent, vilket i sammanhanget är att betrakta som gott – det är 

med andra ord fullt möjligt att driva äldreomsorg på entreprenad med god förtjänst. 

 

5.1 Hotet från nyetabeleringar 

 

Om branschtillväxten är hög har marknaden goda möjligheter att absorbera nya företag. 

Äldreomsorgsmarknaden har haft en enorm tillväxt mellan 1990 och 2006 från endast 

någon enstaka procent till ca 13 procent. Även om utvecklingen bromsats de senaste åren 

så presenterar de ledande företagen och deras internationella ägare en positiv eller mycket 

positiv syn på framtida tillväxtmöjligheter och delar inte bilden av en avstannad 

expansion. I detta perspektiv är etableringen av nya företag inte begränsad. 

Ett hinder för nyetableringar skulle kunna varit den påstådda prisdumpning som enligt 

Attendo Care AB karakteriserade marknaden under slutet av 1990-talet. I dagsläget 

menar man dock att någon prisdumpning inte förekommer. Enkätresultaten tyder på att 

både Attendo Care AB och Carema Äldreomsorg upplever det enkelt för andra företag att 

etablera sig men att tidigare erfarenhet av verksamheten är nödvändig för att nå 

framgång. 

 

5.1.1 Stordriftsfördelar 

 
Äldreomsorgsmarknaden karakteriseras vid första anblicken inte av några betydande 

stordriftsfördelar. Varje brukare kräver lika mycket omsorg oavsett om entreprenören är 

ett stort bolag med tusen anställda eller endast endast tio. Verksamheten är också mycket 

personalintensiv och ca 80 procent av företagens ugtifter är just personalkostnader, 

skalfördelarna är därför begränsade. Aleris Äldreomsorg AB menar till och med att i 

förlängningen skulle ett franchisingsystem vara en fungerande struktur på branschen. 

Enkätresultatet tyder dock på att både Attendo Care AB och Carema Äldreomsorg 

upplever det avgörande att erhålla stordriftsfördelar för att kunna konkurrera. De 

stordriftsfördelar som kan identifieras är dels overheadkostnader för administration, dels 
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att en större storlek med många anställda i viss mån genererar en flexibilitet i 

schemaläggningen av personal. De större bolagen har också möjlighet att bygga upp 

centrala marknadsavdelningar där nya koncept och strategier kan utvecklas. Till detta 

krävs resurser som små bolag i många fall saknar. Inköpen av kost och 

förbrukningsartiklar sker exempelvis via centrala inköpsfunktioner hos Carema 

Äldreomsorg AB. 

Vidare finns det uttalade ideér om att utveckla ett paketerbjudande bestående av 

byggnader, personal och administration, som i helhet säljs till kommunerna. Blir detta 

standard i framtiden ökar storleken på nödvändiga initiala investeringar och 

förutsättningarna för nyetableringar försämras. Emellertid är inte alla företag som kan 

tänkas etablera sig på denna marknad små med begränsad likviditet. En situation då stora 

utländska omsorgsföretag etablerar sig i Sverige är fullt tänkbar.  

 

5.1.2 Produktdifferentiering 

 
Välkända och etablerade bolag kan ha en fördel gentemot nya etableringar just av den 

anledningen att de är kända av kommunerna. Aleris Äldreomsorg AB hävdar att det finns 

en omedveten tendens att premiera redan prövade entreprenörer. Emellertid menar 

samtliga respondenter att lojaliteten mellan kommunerna och entreprenörerna på senare 

tid blivit mindre i takt med att upphandlingarna i striktare mening följer LOU.  

De ledande bolagen inom äldreomsorgsbranschen kännetecknas i dagsläget av en nästan 

obefintlig differentiering av erbjudna tjänster. Uppfattningen att differentiering är 

problematiskt delas av både Carema Äldreomsorg AB och Aleris Äldreomsorg AB. 

Attendo Care AB menar dessutom att differentiering medför små fördelar. Utvecklingen 

av tjänsteutbudet bromsas av kommunernas konservativa efterfrågan. De vill ha den typ 

av tjänster som de har erfarenhet av och kan relatera till, menar Aleris Äldreomsorg AB. 

Innehållet i tjänsten är i hög grad redan i upphandlingsförfarandet i detalj definierat av 

kommunen. Den vanliga upphandlingssituationen med en given kvalitetsribba följt av 

priskonkurrens bidrar också till den låga graden av produktdifferentiering. Incitament 

saknas för att utveckla tjänsteutbudet, vilket innebär att det också ur detta perspektiv 

förekommer relativt låga hinder för nyetableringar. 
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5.1.3 Behov av kapital  

 
I och med att personalkostnaden, som överlägset är företagens största utgift, står i direkt 

proportion till antalet brukare är också motsvarande kapitalinvestering låg då ett företag 

med liten omsättning etableras. Detta bekräftas också av VD Carema Äldreomsorg AB, 

samt enkätresultaten där samtliga respondenter angav att branschen inte karaktäriseras av 

höga kostnader vid nya etableringar25. Möjligheten att i mindre skala erbjuda samma 

typer av tjänster som de stora etablerade företagen måste anses vara god. Däremot är 

själva upphandlingsprocessen kostsam och i ca 70% av de upphandlingar som utfördes i 

Stockholms stad mellan 1998-2000 åtgick mer än 8 månader (Rambøll 2001). Detta 

medger också respondenterna medför problem för mindre aktörer med begränsade 

ekonomiska resurser.  

I vissa fall har företagen valt att inte delta i upphandlingar då man bedömmer att 

lönsamheten inte är tillräcklig. Med denna bakgrund finns en stor möjlighet för etablering 

av nya entreprenörer med obefintliga eller låga krav på lönsamhet, exempelvis stiftelser 

och andra icke vinstsyftande organisationer. DC CaremaÄ påpekar också att även om ett 

starkt fokus finns på kvalitet så är det först och främst priset som avgör vem som vinner 

en upphandling.  

 

5.1.4 Omställningskostnader 

 
Om köparna drabbas av höga omställningskostnader vid byte av leverantör försämrar det 

naturligt möjligheten för nya företag att slå sig in på marknaden. Köparen blir då mindre 

benägen att genomgå denna process även om konkurrenten har ett något bättre 

erbjudande. Lagen om offentlig upphandling är emellertid konstruerad så att 

kontraktstiden per definition är begränsad. Efter kontraktstiden måste en ny upphandling 

ske och det mest affärsmässigt fördelaktiga alternativet erbjudas kontrakt. Enkätsvaren 

tyder också på att respondenterna upplever små eller inga bekymmer för kommunerna att 

byta entreprenör efter konktraktstidens slut. Denna påtvingade omställning gynnar de 
                                                 
25 Tyvärr är detta begrepp något subjektivt varför svaret måste tolkas med försiktighet. En stor kostnad för 
ett litet företag är kanske en bagatell i ett stort internationellt företag. 
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aktörer som försöker etablera sig på marknaden. Även företagen själva förespråkar en 

lösning med inte alltför långa kontraktstider. En begränsad kontraktstid gör det möjligt att 

i tid dra sig ur olönsamma kontrakt. Även möjlighet att omförhandla kontrakten om 

förutsättingarna ändras är önskvärt.  Däremot upplevs en tendens att kommunerna gärna 

behåller sina välkända entreprenörer, något som bekräftas både av Aleris Äldreomsorg 

AB, Carema Äldreomsorg AB och Socialstyrelsen. Exempelvis kan VD Carema 

Äldreomsorg endast erinra sig ett enda kontrakt under 2005 som förlorats vid förnyad 

upphandling. Denna kontraktskontinuitet kan leda till försämrade förutsättningar för 

nyetableringar. 

För personalens del följer det stora flertalet med till det nya bolaget då driften övergår till 

en ny entreprenör. Detta bekräftas också av socialstyrelsens utredningar (SKL 2005). 

Rörligheten förstärks av personalens i genomsnitt låga utbildning (SKL 2005) och en stor 

del av denna kan utan större svårigheter ersättas vid förlust. 

Komplicerade teknikskiften är inte vanligt. Det faktiska omsorgsarbetet är i stort sett lika 

mellan de olika utförarna och kommunerna. Respondenterna pekar också på 

svårigheterna med att differentiera sitt tjänsteutbud med motiveringen att marknaden inte 

är mogen. Kommunerna vill köpa tjänster som de har erfarenhet av och är vana att själva 

arbeta med. Kvalitetssäkringssystem, it-lösningar och organisationsfrågor verkar vara det 

som skiljer sig mest mellan de olika utförarna. En marknad som ständigt byter 

leverantörer och där det är långt mellan teknikskiften uppvisar ur detta perspektiv få 

hinder för nyetableringar. 

 

5.1.5 Tillgång till distributionskanaler 

 
Äldreomsorgsmarknaden som till största del drivs av de offentliga upphandlingarna är 

reglerad av principerna i LOU. I denna lag är det tydligt förskrivet hur upphandlingarna 

skall annonseras. Alla upphandlingar över ett visst tröskelvärde26 skall annonseras i 

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, EGT, Supplement to the Official Journal 

of the European Communities, OJ S-series. Ett förfarande som leder till öppna 

distributionskanaler, till vilka alla intressenter har tillgång.  Nyetablerade företag har inte 

                                                 
26 1 januari 2006 var detta värde för kommuner och landsting ca 1,8 Mkr. 
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ur detta perspektiv ett sämre utgångsläge än befintliga bolag. 

 

5.1.6 Statens policy 

 
Att konkurrensutsättning och upphandling av äldreomsorgen har varit föremål för debatt 

med politiska förtecken råder det inget tvivel om (DN 2006). Empiriskt är det också 

skillnader mellan kommuner med borgerliga majoritetsförhållanden och kommuner med 

socialdemokratiskt dominerade majoriteter.  

Stora entreprenadkontrakt är dock ofta förlagda till kommuner med socialdemokratiskt 

dominerade majoritetsförhållanden. Samtliga företag påpekar också att det är stor 

skillnad mellan retorik och praktik. Ideologin är av underordnad betydelse när det gäller 

konkurrensutsättning av kommunala verksamheter. Som exempel kan nämnas Linköping, 

Uppsala och Östersund med hög andel privat äldreomsorg och socialdemokratiskt styrda 

sedan länge. 

Den politiska dimensionen gör sig mer gällande på riksplanet. Flera förslag har nyligen 

presenterats angående upphandlingsförfarandet. Bland annat påpekar det borgerliga 

blocket (Johansson 2005) att organisationer utan vinstsyfte vid själva upphandlingen inte 

konkurrerar på lika villkor med övriga företag och bör därför i detta sammanhang 

premieras. Om äldreomsorgen liksom sjukhusvården begränsas till att enbart bedrivas av 

icke-vinstsyftande organisationer skulle det kunna få stora konsekvenser för den privata 

äldreomsorgsmarknaden som just domineras av vinstsyftande aktiebolag, vars ägare 

förväntar sig avkastning på sina investeringar. 

Som tidigare nämnts och bekräftas av flera utredningar (Rörstrand 2005) är regelverket 

angående själva upphandlingsförfarandet ett begränsande hinder, speciellt för mindre och 

medelstora företag.  

 

5.2 Leverantörers makt. 

 

Endast en liten del av omsättningen i den privata äldreomsorgsbranschen är avdelad till 

att täcka leverantörskostnader. VD Carema Äldreomsorg AB talar om ca 15 procent av 

omsättningen. Årsredovisningarna för samtliga bolag styrker detta. Kostnadsfokus ligger 
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snarare på personalen än på leverantörsförhållanden. De leverantörer som ändå utpekas är 

främst kostproducenter, tillverkare av inkontinenshjälpmedel och hyresvärdar.27 Två 

strategier är utarbetade för kostinköp. Antingen sker det via en lokal dagligvarubutik där 

den enskilda enheten står för prisjämförelser och inköp eller så sker detta centralt. Det 

förra kännetecknar Aleris Äldreomsorg AB och det senare Carema Äldreomsorg AB. I 

inget av fallen är det rimligt att misstänka att maktförhållandet är förskjutet till 

leverantörernas fördel. Marknaden för dagligvaror består av en mängd olika leverantörer 

och sedan de stora lågpriskedjornas intåg har priserna till och med sjunkit i 

konsumentledet (Thurfjell 2006). Sammantaget kan man konstatera att leverantörernas 

makt är relativt låg.  

Möjligheten för leverantörerna att integrera framåt, d.v.s. att exempelvis hyresvärdarna 

själva skulle börja bedriva äldrevård har hittills inte uppmärksammats, även om det 

upplevs som ett hot. Riksbyggen har tidigare varit aktiva inom äldreomsorgen liksom 

HSB med Grannskapsservice. HSB deltar också aktivt i olika lobbygrupper och 

propagerar mot de stora aktiebolagens dominerande ställning och för ett ökat inslag av 

kooperativa lösningar inom äldreomsorgen (Eliasson 2001). 

 

5.3 Köparens makt 

 

I de allra flesta fall är kommunerna att betrakta som köpare av företagens tjänster då den 

svenska äldreomsorgen fortfarande är offentligt finansierad. Denna situation kommer om 

man får tro de dominerande företagen inte att förändras på mycket lång sikt. Visserligen 

förutspås en ökad andel privat finansierad verksamhet men fortfarande på marginell nivå. 

Jämförelser görs med Finland där det offentliga erbjuder en grundnivå och sedan får den 

enskilde brukaren finansiera tilläggstjänster efter egen förmåga. Kommunerna agerar i 

stort sett som individuella köpare utan närmare samarbete eller diskussion sinsemellan 

vad gäller pris eller kvalitetskrav. Detta återspeglas också i upphandlingsförfarandet då 

samma textmassa kan bedömas på olika sätt i olika kommuner och t.o.m. inom samma 

kommun.  

                                                 
27 Ekonomichefen på Attendo Care AB menar att på senare tid har bostadsföretaget Kungsleden  AB mer 
eller mindre dammsugit marknaden på äldreboenden. Detta har ej kunnat bekräftas men skulle kunna leda 
till ökade lokalkostnader och i slutändan också högre anbudspriser. 
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Löpande kontroller av de tjänster som företagen erbjuder är ett sätt för kommunerna att 

erhålla information som kan användas vid nya upphandlingstillfällen. Samtliga 

respondenter pekar dock på att kommunernas kontroller av verksamheten inte är 

omfattande. Attendo Care AB angav exempelvis både i intervju och enkät att de “Snarare 

märks knappt än är krävande”. Representanten för Aleris Äldreomsorg är dock i denna 

fråga inte helt konsekvent utan svaren i intervjun och enkäten är motsägelsefulla. 

Den verksamhet som företagen bedriver kännetecknas i dagsläget inte av några 

betydande fasta kostnader, dessutom finns mycket liten ledig kapacitet att utnyttja. Detta 

förskjuter maktförhållandet mellan kommunerna och entreprenörerna till de senares 

fördel. De stora privata aktörerna kan via övertalighetsuppsägningar relativt snabbt 

anpassa personalkostnaderna efter tillgången på arbete och är inte beroende av enstaka 

köpare. Företagen är alltså inte tvingade att till varje pris behålla en kund med hjälp av 

prissänkningar eller andra eftergifter. Stora företag med god likviditet har i detta 

sammanhang ett bättre utgångsläge och har råd att neka kontrakt med dålig lönsamhet.  

Det finns också en del faktorer som stärker kommunernas makt. Bland annat erbjuder 

företagen mer eller mindre identiska tjänster med en låg grad av differentiering. Med 

andra ord kan kommunerna välja det billigaste alternativet utan att tjänsterna som erbjuds 

skiljer sig nämnvärt. Enkätsvaren tyder också på att kommunerna har en stor möjlighet att 

vända sig till flera entreprenörer. Dock upplevs kommunerna inte vara hårda förhandlare.  

Kommunerna besitter även en stor erfarenhet av att driva äldreomsorgen i egen regi, detta 

innebär att de i allra högsta grad har en möjlighet att integrera bakåt. Är företagens 

erbjudanden inte tillfredsställande  kan kommunen välja att åter driva äldreomsorgen i 

egen regi. Detta inträffar också enligt respondenterna med jämna mellanrum även om en 

stor förklaringsgrund till de fall då verksamheten återgått i kommunal regi ligger i 

politisk/ideologiska beslut. Socialstyrelsens undersökningar visar att 2003 återgick ca 12 

% (Socialstyrelsen 2003) av alla upphandlade entreprenader till kommunal regi. 

Kommunerna deltar också ofta med egna anbud i upphandlingarna. Även om 

respondenterna förnekar detta och menar att det är mycket sällsynt så visar fakta att i ca 

36 % av alla upphandlingar i Stockholms stad mellan 1998-2000 förekom egnaregianbud 

(Rambøll 2001).  
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5.4 Substitut 

 

Inom äldreomsorgen är frågan om substitut problematisk. Så länge finansieringen sker 

genom ett offentligt reglerat skattesystem upplever ingen av respondenterna att det finns 

ett reellt substitut till den äldreomsorg som kommunernas biståndshandläggare förevisar. 

Om däremot hushållsnära tjänster såsom städning, snöskottning och matlagning skulle på 

ett eller annat vis från offentligt håll subventioneras öppnas helt nya möjligheter till 

konkurrens.28 I kombination med att biståndshandläggarna skulle bli mer restriktiva 

öppnar denna utveckling upp för helt nya verksamhetsarenor. Det som tidigare ingick i 

hemtjänsten måste man kanske i framtiden köpa själv. Detta skulle kunna leda till ett 

uppsving för den privata försäkringsbranschen och företag inriktade mot städning och 

just dessa hushållsnära tjänster kommer att framstå som högst potenta substitut till dagens 

entreprenaddrivna omsorg. Idagsläget verkar dock den faktiska konkurrensen vara 

koncentrerad till den egna branschen även om spridningen i enkätsvaren på denna fråga 

var stor.  

Konceptet äldreomsorg består ytterst av en mängd sammansatta deltjänster såsom 

matlagning, städning, bäddning av sängar, social omsorg i olika former etc. Till dessa 

finns det i vissa fall substituerande varor eller tjänster. Istället för exempelvis en anställd 

person som sopar golvet kan man köpa en självgående dammsugare och färdigmat som 

tillagas i mikrovågsugn kan i vissa fall ersätta tillagad mat. 

 

5.5 Rivaliteten mellan företag inom branschen 

 

Konsekvenserna av förtätningen av den svenska äldreomsorgsmarknaden är svåra att 

klarlägga. Ett par scenarier kan dock utformas. Exempelvis så ökar företagens finansiella 

styrka och deras beroende av enskilda kontrakt minskar. Ett förlorat kontrakt spelar inte 

så stor roll i en koncern med omsättning på över en miljard. Konsekvensen blir att 

styrkeförhållandet gentemot kommunen ändras. Kommunen kan få det svårare i sin 

strävan att sänka kostnaderna och priset på entreprenaden genom att företagen har lättare 

                                                 
28 Förslag i denna riktning är regelbundet förekommande i även om situationen än så länge är mer eller 
mindre låst i det som kallas “pigdebatten”. 
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att refusera anbud som i deras ögon är för låga. Bland annat så avbröts år 2000 ett mindre 

antal upphandlingar i Stockholm stads regi på grund av att för få eller inga anbud 

lämnades vid upphandlingen (Rambøll 2001). En omvänd situation kan också tänkas 

inträffa. Den stora omsättningen och den finansiella uppbackningen gör det möjligt för 

företagen att i större utsträckning konkurrera med priset, vilket kan leda till en 

neråtgående pristrend. Vissa studier tyder dock på att prisbilden ökat något (Rambøll 

2001). Socialstyrelsens utvärdering av konkurrensutsättningen pekar på att kommunernas 

kostnader initialt sjönk i början av 1990-talet men på senare tid har den besparingen 

försvunnit och enbart små skillnader i pris föreligger mellan privata och offentliga 

utförare (Socialstyrelsen 2004). Bilden är dock långt ifrån entydig. 

En hög tillväxttakt liksom företagens låga fasta kostnader bidrar till en låg 

konkurrensintensitet. ”Sund”, ”Lugn” och ”Hård men hjärtlig” är uttalanden från de 

dominerande bolagen angående konkurrenssituationen inom branschen. Vid en 

konjunkturnedgång finns det goda möjligheter att anpassa kostnadsnivån och företagen 

tvingas inte kämpa mot varandra om de kvarvarande kunderna. Detta bekräftas också av 

respondenterna, som genomgående beskriver att om nödvändigt skulle det vara relativt 

lätt att lämna denna marknad.  Få av bolagen har i dagsläget stora fasta kostnader eller 

investeringar av den typen att de inte kan användas till någon annan verksamhet än just 

äldreomsorg. En situation med många olönsamma företag med överkapacitet, är 

följaktligen relativt osannolik.  

Aktörerna har i antal blivit fler mellan 1992 och 2003 samtidigt som antalet aktörer vid 

varje enskild upphandling blivit färre. De stora nationella äldreomsorgsföretagen har 

blivit färre men dominerar marknaden fullständigt med en sammanlagd marknadsandel 

på ca 60 % 2003.  

 

5.6 Avslutande kommentarer 

 
Denna studie sammanfattar orsakerna till den privata marknadens expansion och 

kartlägger dess utveckling fram till och med 2006. Sammanfattningsvis kan man 

konstatera att marknaden förtätats och idag enbart domineras av fyra stora aktörer. Av 

dessa ägs tre av stora, etablerade riskkapitalbolag. Sambanden mellan denna utveckling 

och konkurrenssituationen på marknaden är dock svåra att karakterisera. Denna studie 
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sammanfattar konkurrenstrycket i ett flertal olika faktorer. En del av dessa pekar på att 

köparna, d.v.s. kommunerna, har goda möjligheter att påverka leverantörerna, d.v.s. de 

privata företagen, till prissänkningar och kvalitetsförbättringar. Å andra sidan pekar andra 

faktorer på att leverantörernas maktställning förbättrats på senare tid. Att väga dessa mot 

varandra och på så vis avgöra hur det totala konkurrenstrycket förändrats är i denna 

studie inte möjligt.  

För detta ändamål skulle information ifrån kommunerna vara nödvändig att samla in. Det 

är viktigt att kartlägga vid vilken tidpunkt och i vilken mängd de olika 

verksamhetsområdena inom äldreomsorgen utsatts för konkurrens och framförallt hur 

anbudspriset har varierat. I denna studie konstateras att de stora bolagens omsättning 

växer medan andelen anställda inom den privata äldreomsorgen har varit mer eller 

mindre konstant de senaste åren. För att kunna förklara denna diskrepans skulle 

information från de många mindre bolagen vara av värde, såsom när de grundades, om 

och när de går i konkurs alternativt blir uppköpta, och hur deras ekonomiska resultat ser 

ut. 
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6 Slutsatser 
 
 

• Konkurrenstrycket på den privata äldreomsorgsmarknaden kan inte bedömmas 

som vare sig hårt eller otillräckligt. Trots det fåtal aktörer som dominerar 

marknaden finns ingen tydlig oligopolstruktur. 

 

• Antalet stora privata aktörer på riksplanet har minskat under perioden 1995-2006 

men samtidigt blivit större.  

 

• Mycket tyder på att äldreomsorgsmarknaden kommer att fortsätta växa och locka 

till sig investerare. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1, Intervjumall 

 
Etablering/tillväxt 
 

• Var det svårt att ta sig in på den här marknaden? Vilka åtgärder vidtogs, prisdumpning? 
Hinder? 

 
• Vad var anledningen till att ni började med äldreomsorg? Kommunallagen? 

 
• Hur bedömer ni era expansionsmöjligheter framöver? Vilka är de största hindren för 

expansion: finansiella, politiska, kvalitetsmässiga etc.?  
 
• Inom vilka geografiska regioner avser ni att expandera? Är det svårare att bedriva 

verksamhet i Norrland jämfört med södra Sverige? 
 

• Finns det betydande skalfördelar att ta ut inom denna bransch, i så fall på vilket sätt? Hur 
stor uppskattar ni den årliga branschtillväxten vara de närmaste fem åren? 

 
• Hur skulle ni karakterisera tillväxten inom er bransch?  
i  Långsam 
ii Medel 
iii Snabb 
tillägg: om 5 resp. 10 år 

 
• Det verkar som om de privata bolagen gick bra i början av 1990talet för att sedan gå 

dåligt en period (på gränsen till konkurs) och nu återigen gör man goda siffror. Hur kan 
detta komma sig? 

 
• Hur stor del av vinsten går tillbaka till verksamheten? 

 
• Upplever ni att befintliga bolag/kommuner försöker att motarbeta era etableringar? På 

vilka sätt i så fall? 
 

• Finns det något som skulle kunna få er att dra er ur denna bransch? Vilket är det största 
hotet?  

 
• Har det hänt att ni avbrutit/valt att inte förlänga ett kontrakt med kommunen? Vad har i så 

fall anledningen till detta varit, lönsamhet? 
 

• Har det hänt att kommunerna tagit tillbaka äldreomsorgen i egen regi vid något tillfälle?  
 

• Har statsmakterna/kommunerna gjort något för att förhindra/underlätta er verksamhet?  
 

• Sälja hela paketet? Från bygge till service? 
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Leverantörers makt 
 

• Anser ni att ni har några betydande leverantörer? Förhållandet mellan er och denna?  
 

• Genomför ni några stora inköp av produkter/tjänster?  
     

• Finns det någon produkt eller tjänst där ni bara kan vända er till en leverantör? 
Ex. Elektricitet, förr bara en att vända sig till, idag många.     
Kanske har man bara ett storkök i kommunen som kan tillhandahålla mat till brukarna. 

 
• Vilken annan aktör på marknaden är ni beroende av för att er verksamhet skall fungera?  

 

Köparens makt 
 

• Går ni för full kapacitet eller har ni möjlighet i dagsläget att ansvara för fler    
brukare utan att behöva nyanställa? 

 
• Finns det marknader/områden där ni är den enda säljaren av tjänsten?   

 
• Hur pass mycket upplever ni att kommunerna för en diskussion sinsemellan   

gällande pris och kvalitet för att erhålla kunskap om branschen och marknaden? 
 

• Förekommer det prisstatistik som ni och kommunen kan ta del av?   
 
Hoten från substitut  
 

• Med vilka branscher konkurrerar ni med idag, om fem år?    
 
Upphandlingsförfarandet 
 

• Hur upplever du att upphandlingsförfarandet har förändrats under de senaste 10 åren? Är 
anbudsunderlagen annorlunda utformade idag än tidigare? Hårdare krav från 
kommunernas sida? Har kommunerna blivit proffsigare? 

 
• Har det blivit fler aktörer vid upphandlingarna nu än för tio år sedan och hur många är 

de? 
 
• Hur stor del av anbuden vinner ni? I vilka lägen anser man det lönsamt att lägga anbud. 

Vid fler hem? Enskilda hem? 
 

• Vad vet ni om konkurrenternas prisbild? Är anbudsförfarandet slutet? I vilket läge får 
man reda på priset? 

 
• I hur många fall har ni förlorat en upphandlig, vad är den vanligaste orsaken till detta? 

 
• Upphandling av kontrakten var 2003 till två tredjedelar enligt Socialstyrelsen inriktade på 

fortsatt samarbete med samma entreprenör. Är det fortfarande så? 
 
• Upplever du i stort kommunernas val av utförare som ”rättvist”? Har ni samma 

konkurrensfördelar som de kommunala bolagen/andra privata bolag?  
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• Använder ni er av en standardiserad anbudsmodell vid upphandlingarna? I vilken 
utsträckning sker en anpassning av anbuden till de olika kommunerna? 
Tillägg: vårdtyngd. 

 
• Vad tar ni reda på om sjukhemmen/hemtjänstdistrikten innan ni går in och lägger ett 

anbud? Lokaler, Personal, case-mix, kommunens inställning till privata entreprenörer? 
Hur sätts priset?  

 
• Vilken tillgång på data finns att tillgå vid upphandling? Vad exakt finns? Patientdata, 

sekretess? 
 

• Vem hos er utformar anbuden? Sker detta centralt eller på regional nivå? 
 

• Händer det att ni förhandlar med kommunerna om innehållet i det slutliga kontraktet? 
Vilka är de viktigaste frågorna att komma överens om i så fall?  
 

• Är kontrakten i dag alltför specifika, för allmänt hållna eller på en lagom nivå? Vilken är 
utvecklingstrenden i detta avseende? Utöver förfrågningsunderlaget. Finns det 
förhandlingsutrymme på slutet? 

 
• Hur långt är ett genomsnittligt kontrakt? 

 
• Är det ni som i detalj specificerar kvalitetsmålen eller är det kommunerna? 

 
Relation till kommunen 
 

• Skulle du beskriva relationerna med kommunerna som förtroendefulla? Eller finns ett 
underförstått element av konflikt/olika intressen?  

 
• Vilken typ av tvister/konflikter har uppstått över tid mellan de privata entreprenörerna 

och kommunen? Hur har dessa lösts? Har någon konflikt hamnat i domstol, larmmatta i 
stället för dubbel nattbemanning?  

 
• Upplever du att ditt företag har samma värderingar/ målsättningar för verksamheten som 

kommunen? Om inte, vad är skillnaden?  
 

• Varför är fenomenet privata entreprenörer inom äldreomsorgen fortfarande så pass 
begränsat? Beror det på att ni inte vill expandera mer eller på att kommunerna är 
skeptiska?  

 
• Köp av enstaka platser är det något som är vanligare på senare tid? Behöver detta 

upphandlas eller räcker det med ett ramavtal? 
 

• Om kommunen får extrapengar kommer det er till godo då också? 
 

• Var är det svårast att bedriva verksamhet? Socialdemokratiskt styrda kommuner? 
Norrland kontra Södra Sverige? Pragmatism? 

 
• Ägare 3i och Singapore? 
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Rivaliteten mellan företag inom branschen  
 

• Hur skulle ni vilja beskriva konkurrensen inom er bransch? Hård? Utvecklingen över tid? 
 

• Hur många konkurrenter anser ni att in har idag? 
 

• Hur väl upplever ni att konkurrensen fungerar, vad fungerar bra/mindre bra? Varför? 
 

• Med vilka faktorer konkurrerar ni?, pris, effektivitet, storlek, rykte? 
 

• Marknadsför ni er? var, hur? Hur stor är budgeten för detta? 
 
• Finns det någon grad av differentiering, hur utnyttjar ni denna? 

 
• Hur pass konjunkturkänsliga är ni? 

 
• Hur stor del av kostnaderna är fasta respektive rörliga, beroende eller oberoende av 

köpare? 
Vid konjunkturnedgång vill man hålla kvar köparna för att inte stå med outnyttjad 
kapacitet som kostar pengar, bättre då att sänka priset. 

 
• Vilka hot/möjligheter ser ni idag/om fem år? 

 
• Är det omständligt för kommunerna att byta entreprenör? Gör ni något för att 

underlätta eller försvåra detta?  
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8.2 Bilaga 2. Enkätfrågor och svar 

 

 

A
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B
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Inom vår verksamhet är det avgörande att erhålla stordriftsfördelar för att kunna 
konkurrera. 

5 5 2 

Vi anser det nödvändigt att skilja oss markant från konkurrenterna för att överleva. 5 3 4 
Denna verksamhet karakteriseras av höga kostnader vid nyetableringar. 2 1 2 
Vi anser att andra företag enkelt kan etablera sig på den här marknaden. 2 2 5 
Tidigare erfarenhet inom denna verksamhet är avgörande för att nå framgång. 6 4 6 
De lagar och förordningar som i dagsläget finns skapar INGA hinder för nya bolag att 
etablera sig inom denna bransch. 

2 5 3 

Det finns idag få eller inga alternativ till den tjänst vi och våra konkurrenter inom samma 
bransch erbjuder kommunerna. 

6 2 4 

Kommunen lägger ner stor omsorg på att granska vår tjänst innan de köper den. 6 4 6 
Kommunen lägger ner stor omsorg på att löpande granska hur vi utför vår verksamhet 
under  kontraktsperioden. 

3 3 6 

Vi anser att kommunen har en stor möjlighet vid upphandling att vända sig till andra 
entreprenörer än oss. 

7 5 6 

Vi anser att de tjänster som våra och övriga bolag inom samma bransch tillhandahåller är 
i stort sett identiska. 

4 5 6 

Kommunen är i de allra flesta fall en hård förhandlare. 4 4 4 
Vi ser en  ökad tendens för kommunerna att ta tillbaka äldreomsorgen i egen regi. 3 2 2 
Vi ser en  ökad tendens för kommunerna att lägga ut äldreomsorgen på entreprenad. 5 6 6 
Vi upplever att kommunerna för en diskussion sinsemellan vad det gäller pris och kvalitet 
för att erhålla kunskap om branschen och marknaden. 

2 4 3 

Att byta entreprenör under kontraktstiden medför små eller inga bekymmer för 
kommunerna. 

3 6 2 

Att byta entreprenör efter kontraktstiden slut medför små eller inga bekymmer för 
kommunerna. 

3 5 5 

Stora bolag har lättare att förhandla med kommunerna vid upphandlingar än små. 5 4 5 
Vårt bolag tillhör kategorin stora bolag. 2 3 3 
Vår verksamhet kännetecknas av att de fasta kostnader är högre/större än de rörliga. 4 1 1 
Det är kostsamt att lämna denna bransch då stora investeringar gjorts som inte utan större 
problem kan överföras till nya branscher och verksamheter. 
 
En taxichaufför med egen bil kan ju starta en budfirma eller ett racingteam, investeringen 
i bilen kan användas inom en mängd olika branscher. Pappersmassaindustrin å sin sida 
sitter tämligen fast med fabriker som kan genomföra endast en sak och lämnar därför 
ogärna pappersindustrin. 
 

2 2 2 
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Figur 9. Enkätsvar 


