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Ledare 
Vårdföretagarna är den ledande organisationen för privata vård- och omsorgsföretag. Det är glädjande att 
antalet anställda i våra medlemsföretag ökar och att nya medlemsföretag ansluter sig, trots det tuffa läget för 
företagen i sektorn. 
 
Verksamhetsåret har präglats av avtalsförhandlingar, där vi särskilt har belyst de låga uppräkningarna av 
assistansersättningen. Vi har själva, men även tillsammans med Kommunal påverkat regeringen för en högre 
uppräkning. En för låg uppräkning riskerar att leda till att seriösa företag slås ut. 
 
Vårdföretagarnas påverkansarbete har under verksamhetsåret varit fokuserat på att bromsa ett flertal skadliga 
förslag från regeringen. Förslaget om vinsttak som regeringen tog vidare från Reepaluutredningen är bara ett i 
raden. Dit hör även alltför detaljerade, komplicerade och förhastade tillståndskrav – även om Vårdföretagarna 
stöder principen om ägar- och ledningsprövning som en väg att säkra kvaliteten. Till dessa kan förslaget om att 
vård- och omsorgsföretag ska omfattas av samma offentlighetsprincip som kommuner adderas, liksom idéer om 
försämringar i LSS-reformen som om de förverkligades skulle slå orimligt hårt mot dagens assistansberättigade.  
 
Förslagen har ännu inte behandlats av riksdagen, och fram till dess har vi en intensiv dialog med politiker och 
partier. Särskilt vad gäller det förödande vinsttaket bedömer vi att vi nått fram med vårt budskap. 
 
Om vinsttaket som vi utgår ifrån röstas ned i juni bör tillfället utnyttjas för en nystart i välfärdsdebatten. Vård-
företagarna har därför för första gången någonsin sammanställt ett valmanifest där vi lyfter fram några av väl-
färdens verkliga utmaningar – till skillnad från det påhittade problemet med vinstdrivande företag. I manifestet 
lyfter vi frågor som hur: 
 

• kvaliteten kan utvecklas 
• välfärdens resurser kan förmås räcka till mer 
• valfriheten kan utvecklas 
• entreprenörskap och innovation kan stimuleras 
• vi klarar kompetensförsörjningen  
• oseriösa aktörer kan hållas borta 
• bristen på äldreboenden kan byggas bort 
• vårdföretagande kan bidra till jämställdheten 

 
På alla dessa områden kan och vill de privata vård- och omsorgsföretagen bidra till lösningarna. 
 
Under året har vi fortsatt vår opinionsbildning till stöd för alternativ och valfrihet. Vår Facebooksida Vi gör 
skillnad är med sina 96 000 följare en av de största politiska Facebooksidorna. Det bidrar till att vi får stor 
spridning för våra kampanjinsatser, bland annat våra animerade, satiriska filmer med vårdföretagaren Majken 
som visats miljontals gånger. Vi syntes också mycket i traditionella medier och noterade 1345 pressklipp och 
inslag i etermedier under året. 
 
Opinionen går också i vår riktning. I mars redovisade SvD och Sifo en omfattande mätning som visade att för-
slagen om vinsttak eller vinstförbud inte längre har stöd av en majoritet av väljarna. Viktigt är också att förslaget 
om vinsttak fortsatt har en trygg majoritet emot sig i riksdagen. Vår förhoppning är att framöver få ägna oss åt 
de viktiga framtidsfrågorna för vården och omsorgen där några av dessa pekas ut i vårt valmanifest. 
 
Maj 2018 
 
Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör  
Fredrik Gren, styrelseordförande 
  



    
 

  

Några viktiga områden under verksamhetsåret  
Betydelsefulla samarbeten 

Vårdföretagarna fortsätter att knyta strategiskt viktiga samarbeten med andra parter kring 
gemensamma utmaningar. 
 
Tillsammans med bland andra SKL och ett stort antal landsting och kommuner förs ständigt 
dialoger om lika villkor och konkurrensneutrala förutsättningar för vård- och omsorgsföretag-
en. Detta är prioriterade frågor där Vårdföretagarnas underlag och inspel behövs. Intresset 
för Vårdföretagarnas rapportserie om konkurrensneutralitet har varit stort. De tar avstamp i 
landstingens och kommunernas oförmåga att få de egna verksamheterna att klara ekonomin, 
vilket får till följd att konkurrensneutraliteten sätts ur spel. Rapporternas resultat och 
rekommendationer används frekvent i påverkansarbetet. 
 
Den 13 december 2016 startades Luciaintiativet tillsammans med RISE och FAR i syfte att 
undersöka möjligheten att mäta kvalitet inom vården och omsorgen utifrån nya perspektiv. 
Under Almedalen 2017 arrangerades ett seminarium med Reepalu i panelen. Hösten 2017 
anslöt SKL sig till projektet och genombrottet med Vinnovafinansiering kom i mars 2018 där 
det även blir en forskningsanknytning till akademin. 
 
Försäkringskassan är en annan viktig part som vi regelbundet träffar. Det gäller bland annat 
frågan om efterskottsbetalningar som vållar stora bekymmer för många medlemsföretag. Vi 
samtalar även med ansvariga politiker och Kommunal vad gäller den låga uppräkningen av 
assistansersättningen. 
 
En mycket viktig fråga är den om framtidens medarbetare. Inom ramen för Vård- och 
omsorgscollege fortsätter samarbetet med Kommunal och SKL för att bidra till lösningar. Ett 
insatsområde är partnerskapet med World Skills där Vårdföretagarna stödjer deltagande i 
yrkestävlingar inom vård och omsorg. I oktober 2017 genomfördes Yrkes-VM i Abu Dhabi med 
Sebastian Sundberg som tävlande. I april 2018 genomfördes Yrkes-SM i Uppsala med flera 
medlemsföretag på plats. 
 
Förtroende och påverkansarbete  
Även detta verksamhetsår har påverkansarbetet var tvunget att fokusera på de för branschen 
destruktiva förslag som emanerat från bland annat Reepaluutredningen. Frågan om 
vinstbegränsning i välfärden har varit en het debattfråga, och både medlemsföretag och 
kansliets företrädare har deltagit flitigt på både debattsidor och i etermedia. I våra och andras 
opinionsmätningar har vi noterat en viss svängning i opinionen, där framför allt tidigare 
vinstkritiska väljare blivit mer osäkra om det förnuftiga i att införa vinsttak eller vinststopp. 
 
I våra politikerkontakter har Vårdföretagarna fortsatt att samarbeta med Svenskt Näringsliv, 
Almega och Friskolornas riksförbund. Gemensamt har vi vid upprepade tillfällen uppvaktat 
riksdagspartierna för att påverka inte bara i vinstfrågan, utan också vad gäller ägar- och 
ledningsprövning och förslaget om att tillämpa offentlighetsprincipen för välfärdsföretag. De 



    
 

  

kraftigt försämrade villkoren inom personlig assistans har föranlett omfattande dialoger med 
både regering, opposition och berörda myndigheter. 

Vårdföretagarnas politiska kontakter omfattar alla partier med inflytande över 
vårdföretagarnas villkor. Det innebär återkommande dialoger med våra folkvalda politiker, 
där vi kan bidra med både fakta och idéer samt våra ståndpunkter inför viktiga beslut. Vidare 
har Vårdföretagarna, likt tidigare år, aktivt deltagit på partiernas kongresser och andra 
nationella evenemang, både som utställare och paneldeltagare. För att ytterligare öka 
transparensen i påverkansarbetet redovisar vi nu vad partierna tar betalt av oss för att få vara 
med i dessa sammanhang.  
 
Vårdföretagarna har ägnat en stor del av påverkansarbetet åt tillståndsplikten för entrepre-
nader inom socialtjänstlagen. Den infördes hastigt under året och utan ordentlig konsekvens-
utredning. I det korta perspektivet har arbetet handlat om att påverka förutsebarheten i IVO:s 
bedömningar och myndighetens orimligt långa handläggningstider. Arbetet har bl.a. lett till 
att IVO fattat ett viktigt principbeslut. I normalfallet ska IVO inte överpröva den bemanning på 
äldreboenden som kommunen och företaget är överens om i avtalet. I det längre perspektivet 
arbetar vi för att få till stånd en förenklad tillståndsgivning och en avvägning mellan kraven för 
tillstånd och tillsynen av verksamheterna. Tillståndsplikten måste också bli generell och om-
fatta alla aktörer. 
 
Under 2016 fattades ett beslut om att ta fram en överenskommelse inom vård, omsorg och 
personlig assistans tillsammans med SKL, KFO och Vårdföretagarna med stöd av Institutet mot 
mutor. Detta projekt har löpt under 2017, med seminarium i Almedalen och med lanserings-
seminarium i februari 2018. 
 
Vårdföretagarna har tillsammans med Skatteverket, Bemanningsföretagen, Sveriges 
läkarförbund/Svenska privatläkarföreningen ingått en överenskommelse om att samverka för 
att främja sund konkurrens inom den privat utförda sjukvården. Denna överenskommelse, som 
presenterades under 2017, följdes upp av ett seminarium i april 2018.  
 
Ett genombrott är de pågående projekten för att ta fram nya nationella brukarundersökningar 
inom individ och familj samt personlig assistans, vilket Vårdföretagarna har drivit under flera 
år. Projekten sker i nära samverkan med SKL, där flera medlemsföretag och medarbetare från 
kansliet ingår i de tillsatta arbetsgrupperna. Parallellt pågår arbetet med att ta fram 
kvalitetsdeklarationer för äldreomsorg särskilt boende, primärvård och hem för vård och 
boende (HVB), i syfte att öka förtroendet för våra medlemsföretag. Kvalitetsdeklarationen för 
bransch personlig assistans är klar och lanserades under senhösten 2017. 
 
Medlemsmärke och transparens 

Vårdföretagarna uppfattas som en seriös organisation och en viktig kraft för att utveckla 
välfärden. Framför allt beror det på att medlemmarna gör stora insatser i sina verksamheter 
och levererar vård och omsorg av hög kvalitet. Vårdföretagarna arbetar för att höja 
branschens anseende genom att värna om god affärssed och kvalitet i vård- och 
omsorgssektorn. Detta gemensamma ansvar är avgörande för branschens utveckling och 



    
 

  

tillväxt och därmed dess framtid. Vårdföretagarna har därför som stöd till företagen byggt upp 
en uppförandekod. I uppförandekoden ingår bland annat att följa Vårdföretagarnas etiska 
riktlinjer och krav på transparent redovisning. 
 
Vårdföretagarnas etikråd fortsätter att vara en ovärderlig hjälp i detta arbete. Etikrådet har 
till uppgift att verka för en hög etisk standard. De prövar ärenden som överlämnats av Vård-
företagarnas styrelse och ger rekommendationer till styrelsen i enskilda ärenden. Etikrådet 
har även den viktiga uppgiften att kontinuerligt se över Vårdföretagarnas uppförandekod. 
 
Medlemsmärket, som togs fram under 2016, signalerar kvalitet, transparens och trygghet. För 
att kunna använda medlemsmärket krävs det att man uppfyller våra medlemskrav om trans-
parens och öppenhet. Flera medlemsföretag har redan valt att redovisa sina uppgifter och 
initiativet visar att Vårdföretagarnas medlemmar går före i arbetet med öppenhet mot all-
mänheten. Under verksamhetsåret har flera kommunikationsinsatser gjorts för att sprida 
medvetenheten om medlemsmärket och vilka värden det står för.  
 
Vi gör skillnad 
Vårdföretagarnas plattform ”Vi gör skillnad” (VGS) har vuxit kraftigt under året och engage-
manget är stort. I VGS lyfter vi fram goda exempel på hur privat driven vård och omsorg bidrar 
till en modern välfärd med hög kvalitet. Facebooksidan samlar nära 96 000 följare och är den 
överlägset största sidan för valfrihetsförespråkare. Mer om detta finns längre fram i verksam-
hetsberättelsen. 
 
En självklar faktakälla 
I likhet med tidigare år har flera rapporter och faktaunderlag tagits fram och spridits. Rapport-
serien ”De dolda hoten mot mångfalden” – som avslutades under verksamhetsåret – följdes 
upp av två rapporter om bland annat konkurrensneutralitet inom vårdvalen. Vidare har den 
årliga Patienttoppen presenterats, där privata vårdcentraler än en gång kommer väl ut. Med 
anledning av det föreslagna vinsttaket har Svenskt Näringsliv, inom ramen för samarbetet med 
Vårdföretagarna och Friskolornas Riksförbund, låtit revisionsbyrån PwC ta fram två analyser 
som visar att förslaget i praktiken innebär ett stopp för vinstdrivande företag.  
 
Den årliga faktasamlingen ”Privat Vårdfakta” – en grundsten i vårt påverkansarbete – kom 
2017 ut för sjätte gången. Årets upplaga bjöd utöver uppdaterad statistik också på en historisk 
tillbakablick med anledning av Vårdföretagarnas 70-årsjubileum. Privat Vårdfakta finns 
tillgänglig på Vi gör skillnads hemsida, men skickas också i tryckt format till politiker och 
massmedia. 
 
Vid alla större händelser och nyheter som berör den privat drivna vården ska politiker och 
deras politiska tjänstemän få mail med kommentarer från oss. På så sätt säkerställer vi att 
Vårdföretagarnas information och ståndpunkter snabbt kommer viktiga aktörer till del. Därför 
skickar Vårdföretagarna kontinuerligt ut mail till drygt 2 100 ledande riks-, kommun- och 
landstingspolitiker samt drygt 720 politiska tjänstemän under parollen ”Vad händer i 
valfrihetsdebatten?” Mailen når fram och berör, vilket märks i de reaktioner vi får. 
 



    
 

  

Vårdföretagarna har haft hög medial närvaro med närmare 1 345 pressklipp under år 2017 
och debattartiklar i samtliga större tidningar. Där vi deltagit flitigt finns riksmedier som SVT, 
Sveriges Radio, SvD, Aftonbladet och Dagens industri men också viktiga regionala medier. 
Självklart syns vi även mycket i facktidningar som Dagens Samhälle och Dagens Medicin. 
Närvaron i lokalpress har ökat genom debattartiklar och redaktionellt material. 
 
Valmanifest 
För att valdebatten ska handla om det som på riktigt är viktigt för välfärden har 
Vårdföretagarna sammanställt ett valmanifest. Valmanifestet innehåller förslag på hur nästa 
regering på bästa sätt kan dra nytta av vårdens och omsorgens entreprenörer och innovatörer 
och den utvecklingskraft som konkurrens i kombination med valfrihet innebär. 
 
Utveckling av intern och extern kommunikation 
Som en del av Almegas digitala medlemsservice lanserades den uppdaterade 
Arbetsgivarguiden under november 2017. För att hjälpa medlemsföretagen att göra rätt i 
djungeln av avtal, lagar och praxis har Arbetsgivarguiden kompletterats med fler 
användarvänliga funktioner och en mer tilltalande design.  
 
I februari och mars 2018 byggdes och lanserades nya vardforetagarna.se. Den nya hemsidan 
har flera fördelar i jämförelse med den tidigare. Dels är den nu fullt responsiv och anpassad 
för mobil, surfplatta och dator. Dels är den bättre optimerad för sökmotorer. Sammantaget 
innebär det att hemsidan uppfyller såväl dagens som framtidens behov av en modern 
webbplats. 
 
För att snabbare nå ut med brådskande information till vd:ar i medlemsföretagen lanserades 
under våren 2018 nyhetsbrevet ”Aktuellt från förbundsdirektören”. Det nya formatet svarar 
mot behovet av att utan fördröjning kunna informera om hastigt uppkomna frågor. Det 
fungerar som ett komplement till de redan etablerade nyhetsbreven från Vårdföretagarna och 
respektive bransch, som fortsätter vara viktiga kanaler gentemot våra medlemmar. 
 
Stark röst 

Vårdföretagarna är den överlägset största bransch- och arbetsgivarorganisation för privat 
driven vård och omsorg. Vi är stolta över att kunna säga att vi talar med en stark och tydlig 
röst för de privata vårdgivarnas intressen.  
 
Antalet medlemmar i Vårdföretagarna ökar stadigt. Under 2017 tillkom 115 nya medlemmar 
och antalet årsanställda i företagen uppgick i april 2018 till drygt 105 000. Vårdföretagarna är 
därmed det förbund inom Almega som växer mest. 
 
  



    
 

  

Mål och prioriterade områden 
Vårdföretagarnas övergripande mål är att privat driven vård och omsorg ska finnas i hela 
landet och kunna väljas av alla. Därför fokuseras vårt näringspolitiska arbete på tre prioriter-
ade områden: 
 
Förtroende. Allmänheten och politiska beslutsfattare ska uppfatta den privata vården och 
omsorgen som samhällsviktig och lita på att privata utförare levererar en god vård, är goda 
arbetsgivare och bidrar till välfärdens utveckling.  
 
Vårdens och omsorgens kvalitet. Privat vård och omsorg ska vara kvalitetsledande, och 
kvaliteten ska vara synlig och jämförbar. 
 
Villkoren för vårdföretagandet. Beslutsfattare på alla nivåer ska som både lagstiftare och 
beställare ge alla utförare förutsättningar som präglas av förutsägbarhet, sund konkurrens och 
möjlighet till utveckling och innovation. 
 
Vårdföretagarna en viktig röst! 
De privata vårdgivarna är hårt ansatta och många efterfrågar hjälp från en bransch- och 
arbetsgivarorganisation. Vårdföretagarna är den största i sektorn och samlar den stora majori-
teten av de privata vårdgivarna som är organiserade. 
 
Medlemmarna i föreningen driver bland annat ambulansföretag, dentallaboratorier, företags-
hälsovård, tandvårdsföretag, och företag inom äldreomsorg, personlig assistans samt vård och 
behandling. 
 
Under året har Vårdföretagarnas kansli arbetat med bland annat medie- och politikerkontakt-
er, juridiska utredningar, remisshantering, kommun- och landstingsturnéer, påverkansarbete 
kring LOV och LOU, framtagandet av rapporter och debattartiklar, deltagande i råd och 
utredningar och mycket annat. 

 
  



    
 

  

Fyra branschutskott 
Inom Vårdföretagarna finns fyra branschutskott. Utskotten har egna styrelser och en ansvarig 
expert på kansliet som på deltid arbetar med respektive bransch. Även övriga medarbetare på 
kansliet arbetar med branschspecifika frågor. Nedan redogörs för ett axplock av branschernas 
verksamhet under året. 
 
Bransch Sjukvård 
Branschen har ungefär 535 medlemsföretag med sammanlagt cirka 24 000 årsanställda. 
 
Fokusområden under verksamhetsåret har varit: 
 

• Partnerskap. Att i alla sammanhang lyfta fram att privata vårdgivare är partners till 
landsting och regioner, som kan och vill bidra till att lösa sjukvårdens utmaningar. 

• Mätning och öppen redovisning av kvalitet. Ett kontinuerligt arbete där Vård-
företagarna är pådrivande. Hittills har 69 vårdcentraler kvalitetsdeklarerat enligt vår 
frivilliga kvalitetsdeklaration, och arbetet för att öka antalet fortsätter. Ledande 
företrädare för Bransch Sjukvård gick i Dagens Medicin till storms mot Reepalus och 
regeringens syn på kvalitetsstyrning av vården. 

• I den senaste Patienttoppen var 72 av de 100 vårdcentraler med högst patientnöjdhet 
privat drivna. Kontinuitet var det område med störst skillnader, till de privata 
vårdgivarnas fördel. 

• Konkurrensneutralitet. I en rapportserie kartlades landstingens egenregis underskott 
inom vårdval i primärvården. Slutsatsen var att LOV behöver skärpas för att säkra lika-
behandlingen. En uppföljande rapport visade att den offentligt drivna primärvården 
gick med underskott i 19 av 21 landsting 2016. I åtta av dem var underskotten så stora 
som fyra procent eller mer. Resultat och rekommendationer har frekvent använts i 
påverkansarbetet. 

• Att medverka i olika initiativ rörande sjukvårdens kompetensförsörjning. 
• Att aktivt bidra i den statliga utredningen ”Styrning för en mer jämlik vård”, där Vård-

företagarna har en plats i expertgruppen. Utredningen ska bland annat se över LOV. 
• Sjukvårdsförsäkringar. Tillsammans med Svenskt Näringsliv och Svensk Försäkring har 

påverkansarbete bedrivits i syfte att visa på de negativa konsekvenserna av att be-
skatta sjukvårdsförsäkringar och annan arbetsgivarbetald sjukvård. 

 

  



    
 

  

Bransch Äldreomsorg 
Branschen har ungefär 230 medlemsföretag med sammanlagt cirka 26 000 årsanställda. 
 
Fokusområden under verksamhetsåret har varit: 
 

• Tillståndsplikt för äldreboenden på entreprenad. Stort fokus på påverkansarbete för 
att korta handläggningstiderna, öka förutsebarheten i handläggningen och rimligheten 
i bedömningarna hos IVO. Återkommande medlemsinformation. Medialt genomslag.  

• Kvalitet. Socialstyrelsens enhetsundersökning visar att privat drivna äldreboenden har 
bättre resultat än kommunala på 18 av 27 parametrar. Privat driven hemtjänst är 
bättre på samtliga parametrar. Resultaten har fått bra medialt genomslag. Arbetet för 
att öka antalet kvalitetsdeklarationer av äldreboenden fortsätter.  

• Hemtjänstens villkor. Kartläggning av villkoren för hemtjänsten i kommuner som infört 
LOV. Ingår i en rapportserie som granskat konkurrensneutraliteten. Slutsatsen är att 
lagen måste skärpas för att säkra lika behandling av privata och offentliga aktörer. 
Resultat och rekommendationer används frekvent i vårt påverkansarbete. 

• Lyfta fram privata företags bidrag till nybyggnation av äldreboendeplatser.  
• Medverkan i olika initiativ rörande äldreomsorgens kompetensförsörjning. 
• Aktivt bidrag till den statliga utredningen med uppgift att reglera yrket undersköterska. 

Vårdföretagarna har fått en plats i expertgruppen.  
• Frågor kring branschens villkor kommer fortsatt att vara prioriterade. 

 
Bransch Personlig Assistans 
Branschen har ungefär 220 medlemsföretag med sammanlagt cirka 27 000 årsanställda.  
 
Fokusområden under verksamhetsåret har varit: 
 

• Utbetalning av assistansersättning. Ett flertal enkätundersökningar om situationen för 
efterskottsbetalningen har genomförts. Cirka fyra av tio får vänta mer än 30 dagar på 
utbetalning. Därför har påverkansarbete i syfte att få Försäkringskassan att betala ut 
assistansersättning i tid bedrivits. 

• Höjning av den statliga schablonen. Påverkansarbete för en allmän höjning av den stat-
ligt bestämda schablonen. 

• Kommunernas ersättningsnivåer. Skillnaderna mellan kommunernas egna ersättnings-
nivåer har uppmärksammats och en arbetsgrupp inom branschstyrelsen har tillsatts. 

• Konsultrapport – tillsammans med KFO, KFS, Paro, Assistansanordnarna och JAG, gavs 
Bengt Westerberg uppdraget att skriva en uppföljande rapport om personlig assistans. 

• Driva på frågan om en delad schablonersättning utifrån kollektivavtal eller ej. 
• LSS-utredningen. Aktivt deltagande i LSS-utredningens referensgrupp. 
• Regelbundna möten med KFO och Kommunal under året. 
• Sammanställning av den genomsnittliga vinstmarginalen för assistansbranschen 

genom ekonomiska utdrag från UC. 
• Kvalitet. Kvalitetsdeklarationen för personlig assistans har färdigställts och flera med-

lemsföretag har kvalitetsdeklarerat.  



    
 

  

Bransch Individ och Familj 
Branschen har ungefär 480 medlemsföretag med sammanlagt cirka 18 000 årsanställda. 
 
Fokusområden under året har varit: 
 

• Tillståndsplikt för SOL-verksamhet på entreprenad. Stort fokus på påverkansarbete för 
att korta handläggningstiderna, öka förutsebarheten i handläggningen och rimligheten 
i bedömningarna hos IVO. Återkommande medlemsinformation. 

• Bättre upphandlingsförfarande av verksamheter i olika kommuner. Möten med 
Stockholms och Göteborgs centrala upphandlingsfunktioner. 

• Villkor vid upphandling. Enkät och rapport gällande villkor för LOV-upphandlad LSS-
verksamhet. 

• Lämpliga och jämförbara kvalitetsindikatorer inom LSS och HVB. 
• Medverkan i referensgrupp för Socialstyrelsens framtagande av föreskrifter för 

familjehemskonsulentverksamhet. 
• Lyfta hur branschen kan bidra till att trygga framtidens kompetensförsörjning. 
• Regelbundet delta i referensgrupp för Utredningen om en ny socialtjänstlag. 
• Uppmärksamma villkoren för och styrkorna hos privat driven individ- och 

familjeomsorg. 
 
Vi gör skillnad! 
Vårdföretagarnas upprop "Vi gör skillnad” (VGS) har pågått i fyra år och är en värdefull platt-
form med etablerade kanaler som kompletterar det reguljära näringspolitiska arbetet. Navet 
är sajten vigorskillnad.se, som innebär filmer, fördjupningar, undersökningar och delbara 
faktakort. Sociala medier engagerar och attraherar besökare, och spridningen av inlägg stärks 
upp med köpta inlägg anpassade efter olika målgrupper. Novusundersökningar som löpande 
mäter kännedomen om VGS visar att 20 procent av svenska folket känner till uppropet. 
Strategin framgent är att fortsätta komplettera fakta med personligaberättelser som visar på 
medarbetarnas och företagarnas bidrag till en modern välfärd.  
 
Aktiviteter i urval: 

• Mytpolisen fortsatte att styra upp de som slirar på sanningen och sprider fördomar. Vi 
varnade och mytstämplade uttalanden från ministrar, ledarskribenter, politiska 
organisationer, tidningar och politiker. 

• Privat Vårdfakta – faktabibeln till media, politiker och opinionsbildare – lanserades i tryckt 
och digitalt format.  

• För fjärde året i rad genomfördes våra ”direktörsförhör” i Almedalen, denna gång under 
konceptet ”Korsförhör en direktör”. Två politiker och två ledarskribenter frågade ut fyra 
företagsledare och diskuterade framtidens välfärd i två mycket välbesökta evenemang 
som också filmades och spriddes i våra kanaler.  

• Vi genomförde ”Ljuset på…”, en decemberkampanj på Facebook som fokuserade på de 
verkliga utmaningarna i vården och omsorgen. 



    
 

  

• Vi producerade flera ”svar på tal”-filmer där ledande företrädare för medlemsföretag 
svarar på frågor om bland annat kvalitet, vinster och utveckling av vården och omsorgen. 

• Liksom tidigare år har vi fortsatt med det interna nyhetsbrevet som berättar om vad som 
händer inom ramen för Vi gör skillnad. 

 
Våra ambassadörer och trogna följare engagerar sig starkt vilket är en stor del av framgången. 
Antalet likes på Facebook är nu över 96 000, vilket innebär att sidan är större än exempelvis 
LO, Kommunal och Unionen. Vi gör skillnad-filmerna fortsätter också att nå nya tittare och är 
nu uppe i drygt 2 miljoner visningar på Youtube. Därtill läggs 1,5 miljoner visade minuter på 
Facebook under det senaste året. 
 
Extra kommunikationsinsatser 
Rädda din välfärd 

Kampanjen Rädda din välfärd lanserades våren 2017 i syfte att tydliggöra vilka verksamheter 
som hotas av nedläggning vid ett förverkligande av Reepalus förslag. Via en sökbar Sverige-
karta är det möjligt att ta reda på hur många – och vilka – verksamheter som hotas på 
respektive ort. Nedbrytningen gör de övergripande siffrorna mer greppbara och begripliga att 
ta till sig. 
 
Inom ramen för Rädda din välfärd producerades ett antal filmer för sociala medier, där 
patienter, brukare och medarbetare berättar om vikten av att just deras privata alternativ får 
finnas kvar. Inläggen visades drygt 15 miljoner gånger på Facebook och fick sammanlagt fler 
än 12 000 delningar. Mängden inlägg i kommentarsfälten skapade ett behov av betydligt 
större närvaro från kansliet, både vad gällde moderering och svar på frågor. För att möta 
behovet upprättades en särskild strategi som bland annat gick ut på att svara på samtliga 
toppkommentarer och införa i det närmaste dygnet-runt-bevakning av Facebooksidan. 
 
Majken 

För att sätta fokus på jämställdhetsfrågor lanserades det tecknade satirkonceptet Majken 
under hösten 2017. Majken vill starta en barnmorskemottagning men märker snart att hon 
blir motarbetad från olika håll – trots att samma personer säger sig vilja främja kvinnors före-
tagande. Efter att ha testats på fokusgrupper lanserades filmen Majken & Reepalu och fick 
stort genomslag i sociala medier. Uppföljaren Majken & de rosa luvorna riktar udden mot 
mansdominerade fackförbund som motsätter sig företagande i sektorer där kvinnor är i 
majoritet. 
 
Fler Majken-filmer sjösätts under 2018 som ett bärande element i satsningen på jämställt 
företagande och kvinnors lika möjligheter. Det är en offensiv fråga som, utöver att samla dem 
som i vanliga fall tycker som vi, kan nå nya målgrupper. 
 



    
 

  

Kort om avtalsrörelsen 2017 
Avtalsrörelsen berörde samtliga kollektivavtal inom Vårdföretagarna förutom två avtal med 
Kommunal. Liksom avtalsrörelsen 2016, utsattes kollektivavtalet för bransch personlig assist-
ans för konflikthot. Vårdföretagarna kände sig nödgade att acceptera medlarnas bud om löne-
ökningar i paritet med övriga arbetsmarknaden, vilket överstiger statens uppräkning för 
assistansersättningen. Vårdföretagarna kommer tillsammans med Kommunal att fortsätta 
arbetet med att påverka de externa förutsättningarna för att bedriva personlig assistans av 
hög kvalitet. 
 
I samtliga avtal inom Almegaförbunden med Unionen och akademikerförbunden tecknades 
kollektivavtal med flexpension i utbyte mot förändringar i allmänna villkor och avstående från 
löneökningsutrymmet. För Vårdföretagarnas del berörde flexpensionen kollektivavtalen för 
branscherna Tandvård och Dentallaboratorier med Unionen och inte övriga kollektiv-
avtalsområden. 
 
För Vårdföretagarna återstår kollektivavtalen med Kommunal för bransch Äldreomsorg och 
bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet vilka förhandlas under 
våren 2018. 
 
 
Moderna kollektivavtal 
Vårdföretagarna har som målsättning att avtala fram moderna, flexibla och branschanpassade 
kollektivavtal som skapar förutsättningar för medlemsföretagen att vara attraktiva arbets-
givare. Det innebär bland annat löneavtal utan centralt fastställda löneökningsnivåer utan att 
lönen sätts ute på företagen. Kollektivavtalen ska spegla den individuella medarbetarens 
betydelse för företagets utveckling och möjligheten att anpassa villkoren efter företagets och 
medarbetarens behov. Vårdföretagarnas kollektivavtal ligger långt framme både vad gäller 
dispositivitet i villkorsavtalen och företags- och medarbetarnära lönebildning. Under de sen-
aste två avtalsrörelserna har Vårdföretagarna öppnat upp fler avtal för lokala löneavtal samt 
förflyttat löneavtal från kronpottsavtal till procentlöneavtal. I dag har Vårdföretagarna 20 
kollektivavtal varav 12 är tillsvidareavtal med löneavtal som utgår ifrån lokal lönebildning. 
Målet är att flytta fram dessa positioner ytterligare. 
 
Vårdföretagarna strävar även efter att träffa avtal som möjliggör inträde på arbetsmarknaden 
för exempelvis ungdomar och nyanlända i de branscher vi företräder. 
 
Professionell arbetsgivarservice 
Vårdföretagarna erbjuder professionell rådgivning och utbildningar inom arbetsgivarfrågor för 
att skapa förutsättningar för medlemsföretagen att vara attraktiva arbetsgivare med bästa 
möjliga affärsmässiga förutsättningar. Under året har ett utvidgat kontaktmannaskap arbetats 
fram vilket innebär att fler medlemsföretag har fått en dedikerad arbetsrättsjurist/-



    
 

  

arbetsrättsexpert för att öka den kontinuerliga kontakten mellan medlemsföretag och Vård-
företagarna. 
 
Den löpande medlemsservicen sker genom rådgivning via telefon och e-post. Under året har 
ett stort digitaliseringsarbete genomförts inom hela Almega. En helt ny arbetsgivarguide har 
lanserats där Vårdföretagarna skapat kollektivavtalskommentarer, digitala blanketter och 
stödmaterial för medlemsföretagen. Vidare sker löpande medlemsinformation i arbetsgivar-
frågor via Arbetsgivarnytt liksom i arbetsgivarguiden på Vårdföretagarnas hemsida. 
 
För att kvalitetssäkra lönestatistiken har ett gediget arbete lagts ner på att förbättra de yrkes-
koder företagen rapporterar in sina anställda på samt förbättra kvalitén av de inrapporterade 
lönerna. Detta har skett genom partsgemensamt arbete med fackliga motparter liksom 
utbildningsinsatser för medlemsföretagen. 
 
Vårdföretagarna har genomfört medlemsutbildningar på olika orter i Sverige såväl i företags-
intern form som genom branschövergripande avtalsutbildningar inom Almegas generella 
kursutbud. 
 
Inom flera av Vårdföretagarnas branscher hålls HR-nätverk löpande där representanter från 
framför allt de större medlemsföretagen medverkar. 
 
Under 2017 har Vårdföretagarnas förhandlare medverkat i 223 centrala tvisteförhandlingar 
och mer än 270 lokala tvisteförhandlingar. 
 
Almegas arbetsmiljöexperter efterfrågas mycket av Vårdföretagarnas medlemmar. Det handl-
ar främst om rådgivning/handledning till första linjens chefer och HR-representanter. 
  



    
 

  

Kontakt  
Ledning 
Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör,  
Telefon 08-762 69 99 
 
Linn Bentley, förhandlingschef  
Telefon 08-762 70 31 
 
Håkan Tenelius, näringspolitisk chef 
Telefon 08-762 69 24 
 
Arbetsgivarservice, Stockholm 
Daniel Andersson, arbetsrättsexpert  
Telefon 08-762 66 29 
  
Tomas Bengtson, arbetsrättsexpert 
Telefon 08-762 70 46 
  
Ann-Eva Bomberg, arbetsrättsjurist 
Telefon 08-762 66 27 
  
Per Gradén, förhandlare/rådgivare 
Telefon 08-762 66 33 
 
Gabriella Nordgren, arbetsrättsexpert 
Telefon 08-762 66 32 
 
Sara Edjeskog, arbetsrättsjurist 
Telefon 070-255 49 63 
  
Kontaktuppgifter till Almega/Vårdföretagarnas förhandlare i landet hittar du på Vårdföretagarnas hemsida 
www.vardforetagarna.se 
 
Näringspolitik 
Fredrik Borelius, näringspolitisk expert, ansvarig för Bransch Personlig Assistans 
Telefon 08-762 69 46 
 
Sabina Joyau, näringspolitisk expert, ansvarig Bransch Äldreomsorg 
Telefon 08-762 66 45 
 
Karin Liljeblad, näringspolitisk expert, ansvarig Bransch Sjukvård  
Telefon 08-762 66 35  
 
Karl Rydå, näringspolitisk expert, ansvarig för Bransch Individ och Familj 
Telefon 08-762 66 37 
 
Anna Jansdotter, assistent 
Telefon 08-762 66 40 
 
 



    
 

  

Erik Lindén, projektledare 
Telefon 08-762 67 22 
 
Anders Manell, presschef 
Telefon 070-314 57 29 
 
Kvalitet och etik 
Rikard Johansson, kvalitets- och etikrådgivare 
Telefon 08-762 69 83 
 
Marknad och medlem 
Ulrika Kohlin, marknad 
Telefon 08-762 69 92 
 
Anna Wallin, medlemsadministration 
Telefon 08-762 69 72 
 
Arbetsmiljöfrågor 
Anders Karlsson, arbetsmiljöexpert 
Telefon 08-762 69 85 
 
Etikråd 
Inger Nyström, f.d. justitieråd och ordförande i etikrådet.  
Olof Edhag, läkare och professor h. c., f. d. överdirektör Socialstyrelsen, tidigare statlig utredare. 
Kjell Kallenberg, präst och docent i empirisk livsåskådningsforskning, tidigare professor vid Uppsala- och senare 
Örebro Universitet.  
Tommy Borglund, Ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Örebro med inriktning mot företagsetik. 
 

 

  

tel:+46%208%20762%2069%2085


    
 

  

  



    
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat 
regi, till exempel i form av aktiebolag, kooperativ eller ideella föreningar. Vårdföretagarna arbetar för ökad 
valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. 
Föreningen har cirka 2 000 medlemsföretag med över 100 000 årsanställda. Samtliga medlemsföretag har 
kollektivavtal. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. 

Sturegatan 11    Box 555 45    SE-102 04 Stockholm 

Tel: 08-762 69 00                info@vardforetagarna.se               vardforetagarna.se 

mailto:info@vardforetagarna.se
http://www.vardforetagarna.se/

	Ledare
	Några viktiga områden under verksamhetsåret
	Betydelsefulla samarbeten
	Förtroende och påverkansarbete
	Medlemsmärke och transparens
	Vi gör skillnad
	En självklar faktakälla
	Valmanifest
	Utveckling av intern och extern kommunikation
	Stark röst

	Mål och prioriterade områden
	Vårdföretagarna en viktig röst!
	Fyra branschutskott
	Bransch Sjukvård
	Bransch Äldreomsorg
	Bransch Personlig Assistans
	Bransch Individ och Familj

	Vi gör skillnad!
	Extra kommunikationsinsatser
	Kort om avtalsrörelsen 2017
	Moderna kollektivavtal
	Professionell arbetsgivarservice
	Kontakt

