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Famnas medlemsorganisationers
tillväxt och utveckling åren 2003-2008 i
förhållande till övrig privat vård och omsorg
Vad händer inom idéburen vård och omsorg? Är det tillväxt eller
stagnation som gäller? Vi ville undersöka hur det ser ut för Famnas
medlemmar och begärde därför in uppgifter för åren 2003 och 2008. Vi
ville undersöka utvecklingen när det gäller omsättning och antal
sysselsatta. Ett antal av Famnas medlemmar har fler anställda än de
inrapporterade siffrorna visar, detta beror på att den in-hämtade
statistiken utgår från beräkningsunderlaget för avgifter till Famna, vilket
avser sysselsatta inom tjänsteproduktionen.
För att få något att jämföra med har vi också sammanställt siffror från
SCB, registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (Rams) åren 2003-2007,
2008-års siffror kommer inte förrän i december. Siffrorna från Rams är
också det underlag Tillväxtverket använder i sina rapporter.
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Diagrammet visar totalt antal sysselsatta inom vård och omsorg
uppdelade på offentligt och privat, åren 2003-2007. I kolumnen för
privat hittar vi aktiebolag, enskilda firmor, handelsbolag samt övriga
organisationer som ideella föreningar, stiftelser, fonder och ekonomiska
föreningar.
I den statistik vi hämtat från SCB kan vi också utläsa antal sysselsatta i
tre kategorier, offentlig verksamhet, aktiebolag och övrigt företagande ej
offentligt ägt, samt övriga organisationer.
Förändringen av antal sysselsatta i dessa tre kategorier har under
perioden 2003-2007 varit enligt följande:
Offentlig verksamhet
Aktiebolag och övrigt företagande
Övriga organisationer

+
+
+

2,6%
27,9%
4,4%

Övriga organisationer hade en bättre tillväxt under 2005 och 2006 men
fick en tillbakagång under 2007. Famnas medlemmar återfinns till allra
största del i kategorin övriga organisationer.

Idéburen vård och omsorg
Hur mycket av den privat drivna vården och omsorgen som är idéburen
går inte att utläsa från befintlig statistik eftersom den utgår från
företagsform och idéburen vård och omsorg finns inom flera
företagsformer. En bedömning utifrån SCB:s statistik är ändå att
idéburen verksamhet utgör runt 15 % och övrig privat verksamhet utgör
85 % .
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Utveckling för Famnas medlemmar åren 2003-2008
Vid årsskiftet hade Famna 31 medlemmar med en sammanlagd
omsättning på 2800 mkr och 4790 anställda. Detta motsvarar runt 30 %
av idéburen vård i Sverige.
Famnas medlemmar hade under perioden 2003-2008 en sammantagen
procentuell förändring enligt följande:
Omsättning
Antal sysselsatta

+37,7 %
+25,0 %

Observera att vi har gjort mätningen under 5 års tid medan siffrorna från
SCB visar förändringen under 4 år. Vi kan ändå konstatera att
utvecklingen har varit klart bättre för Famnas medlemmar än för
idéburen vård i övrigt. Antal sysselsatta har ökat med 25 % (5 år) att
jämföra med SCB:s siffror på 4,4 % (4 år) . Vi når däremot inte upp till
den tillväxt som aktiebolag och privat företagande i övrigt har haft på
27,9 % på 4 år.
När det gäller omsättning har den procentuella förändringen varit 37,7
%, vilket motsvarar en årlig tillväxt på i genomsnitt 6,6 %. 4
medlemmar har mer än fördubblat sin omsättning och 4 medlemmar har
fördubblat eller nära fördubblat sin omsättning. Endast 3 medlemmar har
haft en negativ utveckling.

Branscher
Vi har också tittat på olika branscher inom Famna för att se vilken
bransch som har haft den mest gynnsamma tillväxten. Flera medlemmar
har många olika typer av verksamhet, vi har här placerat in
organisationerna i den bransch där man har sin huvudsakliga
verksamhet.

Famnas medlemmar indelat i branscher
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Den procentuella förändringen i de olika branscherna åren 2003-2008
beskrivs i nedanstående diagram. Den mest gynnsamma tillväxten ser vi
i branschen sjukhus/sjukvård med en mer än fördubblad omsätt-ning.
LSS-verksamheter har också haft en mycket positiv utveckling där
omsättningen ökat markant medan antal sysselsatta inte alls ökat i
samma takt. Branschen missbruksvård/hemlöshet och övriga – rehabilitering, barn och unga, terapi och patientkooperativ har haft den minst
gynnsamma tillväxten. Politiska beslut, prioriteringar inom vården,
effektiviseringar inom organisationerna kan vara exempel på orsaker till
skillnader mellan de olika branscherna.
% förändring 2003-2008, omsättning och sysselsatta, per bransch
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Organisationernas storlek
För att undersöka om organisationernas storlek har haft betydelse för
dess möjlighet att växa delade vi in medlemmarna utifrån omsättning år
2003 och noterade hur stor den procentuella tillväxten varit fram till år
2008.
% förändring av omsättning, utifrån organisationens storlek 2003
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Diagrammet visar att de allra minsta och de allra största organisationerna haft den minst gynnsamma tillväxten. Bäst förutsättningar för
tillväxt har de organisationer haft med en omsättning mellan 100 och
199 mkr. Undersökningen visar också att även mindre organisationer har
potential och möjligheter att växa. Organisationer med en omsättning
mellan 10 och 49 mkr står för den näst bästa tillväxten.
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