
Anf. 90 JONAS SJÖSTEDT (V) replik: 

Fru talman! Vid flera tillfällen i denna debatt har du, Annie Lööf, och andra företrädare för regeringen 

sagt att det är fler som arbetar i välfärden i dag än 2006 när ni tillträdde. Det säger dess värre inte 

Konjunkturinstitutet, som säger att det är 7 000 färre. Sveriges Kommuner och Landsting säger att det 

är ännu färre som arbetar i välfärden än när ni tillträdde. Du får gärna berätta var siffran kommer från, 

hur stor den är och hur många fler som arbetar. Jag tror att det är viktigt för att klarlägga detta.  

Oavsett detta är vi 440 000 fler svenskar i dag än när ni tillträdde. Det kan inte diskuteras; det är ett 

faktum. Det innebär i praktiken att de som arbetar i välfärden har mer att göra i förhållande till 

befolkningen. Det är obestridligen så.  

Samtidigt har ni i era satsningar lagt 27 gånger så mycket pengar på skattesänkningar som ni har 

gjort på välfärden. Det är en tydlig prioritering.  

Jag har funderat en del på hur det kan komma sig att det är färre som arbetar i välfärden. Några fler 

borde det ju vara med en ökande befolkning och eftersom man i alla fall har gjort några satsningar.  

Jag tror att en viktig förklaring till det är att en allt större del av välfärden utförs av privata 

vinstdrivande företag. Hur ska man kunna göra vinst på skolor och äldreomsorg? Det gör man genom 

att ha lägre personaltäthet. I äldreomsorgen var det ungefär 10 procent av arbetskamraterna som 

försvann, som blev omvandlade till vinst, ofta i ett skatteparadis. I gymnasieskolan är det 17 procents 

skillnad mellan vinstdriven och kommunal gymnasieskola. Det här omvandlar skattepengar som vi har 

betalat in till välfärden till privata vinster i stället för att få till fler anställda. Det kan vara förklaringen 

till att andelen anställda går ned i välfärden i Sverige i dag.  

Vad tänker du, Annie Lööf, när du läser nyheten om 3,5 miljarder i vinst i Carema, en uppskjuten 

vinst, eller om en extra utplockad vinst till Attendo? Känner du så här: Oj, det var väl använda 

skattepengar; nu är jag nöjd?  

Anf. 91 Näringsminister ANNIE LÖÖF (C) replik: 
Fru talman! Antalet anställda i kommunfinansierad välfärd finns för Jonas Sjöstedt att läsa om i 

regeringens budget. Det finns en tabell där man kan följa det både procentuellt och antalsmässigt från 

2006 och fram till i dag.   

Det är bra att Jonas Sjöstedt inte vill leka affär med den svenska välfärden. Att välja vård, skola, 

omsorg är inte som att välja bil, lunch eller semesterresa. Problemet tycker jag är snarare att Jonas 

Sjöstedt vill leka kolchos med den svenska välfärden – storskaligt, enformigt, likformigt.   

I den här regeringen har vi förbättrat välfärden för dem som använder den och för dem som jobbar i 

den svenska välfärden. Vi kombinerar det gemensamt skattefinansierade med möjligheten för den 

enskilde att välja aktör. Oavsett om det gäller privata eller offentliga aktörer har människor blivit mer 

nöjda. Det är ett faktum. Vi gör kvalitetsmätningar. Man har blivit mer nöjd med både service och 

bemötande. Det beror bland annat på en ökad mångfald och en förbättrad tillgänglighet.   

Naturligtvis finns det mycket kvar att göra både för offentliga och för privata aktörer vad gäller såväl 

skolresultat som kvalitet, vårdköer och arbetsvillkor till exempel. Men likformighet, Jonas Sjöstedt, 

storskalighet och enfald som följer av vinstförbud och stopp för den fria etableringsrätten knappast är 

lösningen på välfärdens problem.  

Låt mig nämna några siffror som kom från vårdföretagen för ett tag sedan. När det gäller hela den 

privata vårdsektorn kan man konstatera att 2,9 miljarder återinvesterades förra året och 2,6 miljarder 

plockades ut i utdelning. Framför allt är de små producentkooperativ och små företag som gör 

vinstutdelning då man inte har kunnat plocka ut lön under uppbyggnadsfasen. Det är statistik, svart på 

vitt.  

Min fråga till Jonas Sjöstedt är: Varför vill du leka kolchos med den svenska välfärden?  

(Applåder)  

 



Anf. 92 JONAS SJÖSTEDT (V) replik: 
Fru talman! Det vi ser hos riskkapitalbolagsjättarna är just storskalighet och likformighet. Det är det du 

får i dag i välfärden genom att du låter riskkapitalbolagen ta över och får den underbemannad, med 

brist på trygga jobb och en personal som får stressa mer därför att det är färre som jobbar där. Det är 

resultatet av den här modellen.   

Jag noterar att du inte svarar om det är väl använda skattepengar att miljarder försvinner i vinster. 

Jag ifrågasätter om det har blivit fler som arbetar i välfärden. Det säger inte Sveriges Kommuner och 

Landsting eller Konjunkturinstitutet.  

Jag menar att den här extrema vinstfixeringen i välfärden är dålig därför att välfärden inte fördelas 

efter behov. Det gör också att verkliga alternativ inom eller utom offentlig sektor trycks ut av att man 

ständigt bara jagar vinstpengar.  

Jag besökte nyligen Värmdö Kooperativa Hemtjänst. Jag tycker att det är ett jättebra alternativ, men 

de har inget vinstintresse. Det går att ha kvalitet och valfrihet och sätta brukarna och personalen 

främst. Men saken är den att det gör inte riskkapitalbolagen. De gör motsatsen varje dag, och det är 

ett problem.  

Anf. 93 Näringsminister ANNIE LÖÖF (C) replik: 
Fru talman! Vi ska ha långsiktigt ägande även i välfärden. I partiledardebatterna de två senaste åren 

är det inte jag som har haft vinstfokus. Det är Jonas Sjöstedt som har pratat vinster. Låt oss titta på 

siffrorna över vinster. 2,9 miljarder återinvesterades förra året. 2,6 miljarder plockades ut i utdelning. 

Det var främst personalkooperativ och små företag som plockade ut den största delen av utdelningen.  

Det stämmer inte att det är storskaliga riskkapitalbolag inom vården. 93 procent av alla vårdföretag 

har under 20 anställda, Jonas Sjöstedt. Låt oss hålla oss till fakta. Jag vet att det inte gynnar din 

retorik, men låt oss hålla oss till fakta.  

Mot Jonas Sjöstedt står en regering som vill ta ansvar för kvaliteten, ha fler händer i vården och en 

mångfald av aktörer. Jonas Sjöstedt vill bara ha en stor vårdkolchos.  

 


