
RAPPORT
ALLMÄNHETEN OM VINSTER I VÄLFÄRDEN

Kund: LO

Kontakt: Tobias Gerdås
Datum: 24 september, 2012

Projektledare och ansvarig för fältarbetet har Fredrik Nilsson på Novus varit.



Metod:

Webbaserade intervjuer bland ett riksrepresentativt urval av allmänheten, 18år och äldre.
Ett slumpmässigt stratifierat urval har dragits ur Novus telefonrekryterade Sverigepanel.

Omfattning:

1000 intervjuer,  13 augusti -18 september 2012

Påminnelser:

2 påminnelser har gjorts. 

Deltagandefrekvens:

56% av de inbjudna har deltagit i undersökningen. 

Viktning:

Svaren har viktats så att de stämmer överens med svenska folket vad gäller kön, ålder och politisk 
preferens. 

Målgrupp och genomförande
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I vilken grad instämmer du i följande påstående:

�Privata företag inom skattefinansierad vård, skola och omsorg ska inte obegränsat 
kunna ta ut överskottet ur verksamheten i form av vinst

�Privata företag som driver skattefinansierad vård, skola, omsorg och gör överskott 
borde:
-Ha rätt att själva avgöra om överskottet ska kunna delas ut till aktieägarna i form av 
vinst
-Återinvestera vinsten tillbaka i verksamhet
-Vet ej

�Upplever du att privata företag som bedriver skola, vård och omsorg har påverkat 
kvaliteten inom dessa sektorer? (skala mycket positivt till mycket negativt)

�Tror du att möjligheten att välja skola, vård och omsorg skulle öka eller minska om 
man valde att begränsa vinstintresset bland de företag som bedriver skattefinansierad  
skola, vård och omsorg?

�Om privata företag i de skattefinansierade verksamheterna som skola, vård och 
omsorg hindrades från att plocka ut vinster till sina ägare. Skulle det påverka 
personalens arbetssituation: (skala mycket positivt till mycket negativt)

Frågeställningar
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� Om det infördes en begränsning i rätten att ta ut vinst ur företag som bedriver 
välfärdsverksamhet inom skattefinansierad skola, vård och omsorg. Skulle det 
påverka elever och patienter: (skala mycket positivt till mycket negativt)

� Flera politiska partier vill skärpa kraven för vinstutdelning bland företag som 
verkar inom skolan, vården och omsorgen. Om ett politiskt parti var tydligt med att 
de vill  begränsa vinstutdelningen från skattefinansierad verksamhet så skulle jag 
bli: (mer/mindre benägen att rösta på det partiet)

� Rent allmänt, tycker du att privata företag som verkar inom skattefinansierad 
verksamhet såsom skola, vård och omsorg höjer kvaliteten i verksamheterna? 
(ja/nej/vet ej)

� LO har beslutat sig för att driva en politik där vinstdrivande företag inom de 
skattefinansierade välfärdsverksamheterna ska ersättas av såkallade icke-
vinstdrivande företag eller såkallade non-profit företag. Deras uttalade syfte ska 
inte vara att plocka ut vinster till ägarna. Tycker du att en sådan förändring skulle 
vara en: (bra/dålig idé)

Frågeställningar
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85% instämmer i påståendet att privata företag inom skattefinansierad vård, 

skola och omsorg inte obegränsat ska kunna ta ut överskottet ur 

verksamheten i form av vinst

Fråga: I vilken grad instämmer du i följande påstående:

”Privata företag inom skattefinansierad vård, skola och omsorg ska inte obegränsat kunna ta ut överskottet ur 

verksamheten i form av vinst”

BAS: Samtliga tillfrågade (n=1000)

85%
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Åtta av tio tycker att privata företag inom skattefinansierad vård, 
skola, omsorg borde återinvestera vinsten i verksamheten

Fråga: Privata företag som driver skattefinansierad vård, skola, omsorg och gör överskott borde:

BAS: Samtliga tillfrågade (n=1000)

Kvinnor överrepresenteradeKvinnor överrepresenterade
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Drygt 4 av 10 upplever att privata företag inom skola, vård, 
omsorg påverkat kvaliteten negativt. Var fjärde positivt.

Fråga: Upplever du att privata företag som bedriver skola, vård och omsorg har påverkat kvaliteten inom dessa 

sektorer:

BAS: Samtliga tillfrågade (n=1000)

24%

41%
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Drygt var tredje tror att möjligheten att välja skola, vård och 
omsorg skulle minska om man begränsad vinstintresset.

Fråga: Tror du att möjligheten att välja skola, vård och omsorg skulle öka eller minska om man valde att begränsa 

vinstintresset bland de företag som bedriver skattefinansierad skola, vård och omsorg?

BAS: Samtliga tillfrågade (n=1000)

Män och högutbildade 
överrepresenterade

Män och högutbildade 
överrepresenterade
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Fler tror att personalens arbetssituation skulle påverkas positivt än negativt 
om man hindrade vinstuttag hos privata företag i skattefinansierad välfärd 

Fråga: Om privata företag i de skattefinansierade verksamheterna som skola, vård och omsorg hindrades från att 

plocka ut vinster till sina ägare. Skulle det påverka personalens arbetssituation:

BAS: Samtliga tillfrågade (n=1000)

37%

17%
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Fler tror att elever och patienter skulle påverkas positivt än negativt om man 
införde en begränsning i rätten att ta vinst hos privata företag i 

skattefinansierad välfärd 

Fråga: Om det infördes en begränsning i rätten att ta ut vinst ur företag som bedriver välfärdsverksamhet inom 

skattefinansierad skola, vård och omsorg. Skulle det påverka elever och patienter:

BAS: Samtliga tillfrågade (n=1000)

48%

14%
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En majoritet uppger att de skulle bli mer benägen att rösta på ett parti som 
var tydligmed att de vill begränsa vinstutdelning inom skattefinansierad 

verksamhet.

Fråga: Flera politiska partier vill skärpa kraven för vinstutdelning bland företag som verkar inom skolan, vården och 

omsorgen. Om ett politiskt parti var tydligt med att de vill begränsa vinstutdelningen från skattefinansierad verksamhet 

så skulle jag bli:

BAS: Samtliga tillfrågade (n=1000)
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Dryg fyra av tio tycker inte att privata företag inom skattefinansierad 
verksamhet såsom skola, vård och omsorg höjer kvaliteten. Drygt tre av tio 

tycker att kvaliteten höjs, var fjärde är osäker.

Fråga: Rent allmänt, tycker du att privata företag som verkar inom skattefinansierad verksamhet såsom skola, vård och 

omsorg höjer kvaliteten i verksamheterna?

BAS: Samtliga tillfrågade (n=1000)

Män och högutbildade 
överrepresenterade

Män och högutbildade 
överrepresenterade
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Knappt sex av tio tycker att LOs politik om att non-profit företag ska ersätta 
vinstdrivande företag inom den skattefinansierade välfärdsverksamheterna är en 

bra idé

Fråga: LO har beslutat sig för att driva en politik där vinstdrivande företag inom de skattefinansierade 

välfärdsverksamheterna ska ersättas av såkallade icke-vinstdrivande företag eller såkallade non-profit företag. Deras 

uttalade syfte ska inte vara att plocka ut vinster till ägarna. Tycker du att en sådan förändring skulle vara en:

BAS: Samtliga tillfrågade (n=1000)

57%

17%


