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PM från Svenskt Näringsliv, juli 2022 

 

Frågor och svar om privata sjukvårdsförsäkringar 
I debatten förekommer olika påståenden om privata sjukvårdsförsäkringar, som att 
försäkringarna förvårar tillgången till vård för offentligt finansierade patienter. Ett syfte med 
den här texten är att sammanfatta resultat från empiriska studier och 
sjukvårdsförsäkringarnas roll i samhällsekonomin. Inte minst förekommer missförstånd om 
vad som orsakar långa vårdköer och hur vårdförsäkringarna bidrar till att stärka 
arbetsmarknaden. 

I boxen redovisas ett urval av frågor om privata sjukvårdsförsäkringar som sedan besvaras i 
texten nedan. 

1.  Vilka är orsakerna till de långa sjukvårdsköerna för offentligt finansierade patienter? 

2. Går försäkringspatienter före i kön till sjukvård?  

3. Vilka tecknar privata sjukvårdsförsäkringar? 

4. Varför har de privata sjukvårdsförsäkringarna ökat så mycket? 

5. Vad händer om de privata sjukvårdsförsäkringarna skulle avskaffas? 

6. Vad blir konsekvenserna av om förslagen i den senaste utredningen om 
sjukvårdsförsäkringen (Ds 2022:15) genomförs? 
 

 

1. Vilka är orsakerna till de långa sjukvårdsköerna för offentligt finansierade patienter? 

Inom forskningen finns ingen enighet kring vad som förklarar dagens vårdköer och det är 
troligt att flera faktorer samvarierar. Rent principiellt uppstår köer när inflödet av patienter 
är större än utflödet. Så har varit fallet under lång tid och åtminstone sedan början 1970-
talet. Då infördes den så kallade Sjukronorsreformen som lade grunden för dagens 
ersättningsmodell och anställningsförhållanden inom vården (Karlson och Lundbäck 2021). 
Patienterna fick tidigare lägga ut pengar ur egen ficka och i efterhand söka om ersättning 
från Försäkringskassan. Med reformen infördes en enhetlig taxa på 7 kronor för ett 
vårdbesök (även då en relativt låg kostnad), vilket minskade bördan på låginkomsttagare. En 
effekt blev att fler kunde få sjukvård och att tillgängligheten breddades. I samband med 
reformen anpassades emellertid inte sjukvårdens organisation eller styrning för att hantera 
den ökade efterfrågan i tillräcklig grad, vilket bidrog till växande vårdköer. Redan under 
1970- och 80 talen var vårdköerna omfattande, dvs. långt innan de privata 
sjukvårdsförsäkringarna var något annat än ett randfenomen. 

Ytterligare faktorer som förklarar de långa sjukvårdsköerna synes vara svag produktivitet, 
brist på personal och en låg andel köp av vård från andra utförare (se även under nästa 
rubrik). 

Sammantaget finns det inga belägg för att privata sjukvårdsförsäkringar skulle ha en negativ 
påverkan på sjukvårdsköerna till den offentligfinansierade vården. Om något pekar 
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evidensen på att det är precis tvärtom: Troligen bidrar sjukvårdsförsäkringar till att minska 
trycket på den offentligt finansierade sjukvården genom att tillföra resurser och 
vårdkapacitet. Privat sektor har även en nyckelroll att bidra till innovationer i teknik och 
arbetsmetoder. 

 

Studier om uppfyllelse av vårdgarantin och vårdköer 
En central del i vårdgarantin är att patienter ska få en första bedömning av en specialist 
inom 90 dagar och operation eller behandling inom 90 dagar därefter. Trots att målen är 
tämligen generöst tilltagna är det många regioner som är långt ifrån att uppfylla 
vårdgarantin. 

Vårdanalys har i en studie granskat möjliga faktorer som kan förklara vilka faktorer som 
bidrar till kortare vårdköer. Vad gäller nybesök hos specialist finner Vårdanalys (2015, s.175) 
att kortare vårdköer i regionerna som varierar med antal besök per specialistläkare, dvs. 
läkarnas produktivitet, köp av vård från andra regioner samt antalet läkare per 100 000 
invånare. Skattningarna är dock känsliga för vilka variabler som ingår och så även den 
statistiska signifikansen. Vad gäller operation hos specialist tillkommer även att en ökning av 
antalet vårdplatser har en positiv effekt medan däremot ökade nettokostnader (dvs. mer 
resurser) har en negativ effekt på måluppfyllelsen. Det innebär att mer pengar till och med 
kan leda till sämre resultat. Orsakerna till detta kan vara flera men en möjlighet är att mer 
pengar minskar trycket på att genomföra organisatoriska förbättringar, utveckla nya 
arbetsmetoder eller investera i ny teknologi.  

De samlade slutsatserna enligt Vårdanalys (2015) är att uppfyllelsen av vårdgarantin synes 
förbättras av: 

• Högre produktivitet; 

• Större personella, men inte ekonomiska, resurser; 

• När mer vård köps från andra regioner. 

Att högre produktivitet är viktigt är egentligen en självklarhet. När läkare ägnar mer tid åt 
patienter och mindre tid till kringuppgifter kan fler patienter behandlas. En ESO rapport av 
Clas Rehnberg finner att produktiviteten i svenska sjukhus är låg i ett nordiskt perspektiv 
(Rehnberg 2019). Produktiviteten i svensk sjukvård påverkas i sin tur av mängder av 
faktorer, däribland utformningen av styrning, ledning och IT system. 

Betydelsen av köp av privat vård har inte studerats i detalj efter publiceringen av 
Vårdanalys (2015). I Blix (2022) framgår en stark korrelation mellan köp av privat 
specialistsjukvård från privat sektor och kortare vårdköer, se Diagram 1. Det är särskilt 
noterbart att Region Stockholm har högst andel köp av privat specialistsjukvård samtidigt 
som vårdköerna generellt är de kortaste. Eftersom korrelation inte är detsamma som 
kausalitet är det en fortsatt fråga för forskningen att studera. 
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Diagram 1. Medianväntetid i dagar för ett första besök i specialistvården 2021, samt köp 
av privat vård i %.  

 

Källor: SKR väntetidsdatabas och SCB. Anm.: Baserade på genomsnitt för data jan-dec 2021.  

2. Går försäkringspatienter före i kön till sjukvård? 

Väntetiderna i den offentligt finansierade sjukvården kan jämföras med tillgängligheten för 
privata sjukvårdspatienter. I princip får alla försäkringspatienter ett första besök inom 3–7 
dagar och en behandling inom 14–21 dagar. Det är en stor skillnad jämfört med köerna till 
den offentligt finansierade vården, där den så kallade medianväntetiden är 31 dagar1 och en 
stor andel av patienterna får vänta mer än 90 dagar till såväl ett första besök som till 
operation eller behandling.2  

Att väntetiderna skiljer sig åt är inte så konstigt, eftersom själva huvudsyftet med privata 
sjukvårdsförsäkringar är att erbjuda snabb tillgång till vård. Många företag anger tillgång till 
sjukvårdsförsäkring för företagets anställda är nödvändigt för företagets överlevnad och 
utveckling (se fråga 3). 

Det förhållande att försäkringspatienter som huvudregel har betydligt kortare väntetider än 
offentligt finansierade patienter har i debatten rest följande frågor. 
a) Innebär detta att försäkringspatienter går före i sjukvårdskön? 

b) Innebär detta att behovs- och solidaritetsprincipen överträds, det vill säga att dem med 
störst behov ska ges företräde till vård? 

c) Innebära detta att offentligt finansierade patienter får vänta längre när det finns 
försäkringspatienter?  

 
1 Se Blix (2022). 
2 ibid 
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När det gäller den första frågan kan konstateras att det inte finns en kö till vården utan 
många, t ex för vården av olika diagnoser. Framför allt finns det inga gemensamma köer för 
offentligfinansierade patienter respektive försäkringspatienter. Därmed går inte 
försäkringspatienter före offentligfinansierade patienter utan de befinner sig i en egen kö.  
 

En statlig utredning (Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar SOU 2021:80) har nyligen 
tittat på fråga b. Deras svar är nekande. Privata sjukvårdsförsäkringar, med kortare 
väntetider, strider inte mot behovs- och solidaritetsprincipen, under förutsättning att 
vårdgivare som har såväl offentligfinansierade som försäkringspatienter gör en individuell 
medicinsk bedömning av sina patienter och vid behov omprioriterar för det fall 
hälsotillståndet försämras.  
 
Den statliga utredningen har också undersökt fråga c. Där konstaterar utredningen att den 
inte har kunnat hitta några rapporter som undersökt om privata sjukvårdsförsäkringar 
bidragit till så kallad undanträngning av offentligt finansierad vård.  Några systematiska 
undanträngningseffekter finns således inte belagda.  

En indikation på att privata vårdförsäkringar inte har en negativ inverkan på de offentliga 
vårdköerna framgår av följande diagram3, hämtat från Blix (2022). Där framgår att drygt 50 
procent av Sveriges befolkning tillhör en region som har både hög andel privata 
sjukvårdsförsäkringar och korta sjukvårdsköer.  

Diagram 2. Andelar av Sveriges befolkning fördelat efter sjukvårdskö och omfattningen av 
privata sjukvårdsförsäkringar, 2017–20. 

 

Källa: Blix (2022) och Vården i siffror. 

    

      

 

 
3 Diagrammet bygger på data för privata sjukvårdsförsäkringar samt vårdköer för samtliga områden som är 
offentligt finansierade. 

Kort vårdkö, många försäkringar Kort vårdkö, få försäkringar

Lång vårdkö, få försäkringar Lång vårdkö, många försäkringar



5 
 

3. Vilka tecknar privata sjukvårdsförsäkringar? 

Privata sjukvårdsförsäkringar kan analyseras utifrån individnivå eller från gruppnivå. Båda 
perspektiven behövs och belyser olika aspekter. 

Privata sjukvårdsförsäkringar på gruppnivå 
Statistiken för totalt antal försäkringar finns från 1999 medan indelningen på gruppnivå 
finns redovisade först från 2006, se Diagram 2. Det finns tre kategorier av privata 
sjukvårdsförsäkringar: Gruppförsäkringar, arbetsgivarbetalda; gruppförsäkringar ej 
arbetsgivarbetalda och individuella försäkringar. Initialt var andelen gruppförsäkringar få 
men de har växt och utgör 2020 nästan en tredjedel av alla privata sjukvårdsförsäkringar. 
Merparten av de privata sjukvårdsförsäkringarna är arbetsgivarbetalda och utgör 2020 
knappt 60 procent av det totala antalet. 

Diagram 3. Antal personer med privata sjukvårdsförsäkringar och grupptillhörighet

 

Källa: Svensk Försäkring. Anm. Det har förekommit vissa ändrade definitioner över åren vilket försvårar en 
jämförelse av gruppernas storlek över tid. 

Det är långt ifrån alla fackförbund som erbjuder sina medlemmar att teckna en privat 
sjukvårdsförsäkring. Inom LO-förbunden erbjuds inga privata sjukvårdsförsäkringar medan 
en stor andel av SACO och TCO medlemmar har den möjligheten, se Diagram 3.  Av totalt 49 
LO, SACO och TCO-förbund erbjuds medlemmar vid 21 att teckna privata 
sjukvårdsförsäkringar genom medlemsrabatt. 
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Diagram 3. Antal medlemmar i fackförbund och möjligheten att teckna privat 
sjukvårdsförsäkring 2020. 

 

Källa: Blix (2022). Anm.: Antal medlemmar är baserat på siffror från förbundens hemsidor. I stort sett alla 
förbund erbjuder möjlighet att teckna olika rabatterade försäkringar.  

Privata sjukvårdsförsäkringar på individnivå 
Den senaste studien om individegenskaper hos de som tecknat privata sjukvårdsförsäkringar 
gjordes av Mårten Palme på data fram till 2015, dvs. strax innan GDPR trädde i kraft.  I 
studien sammanfattas egenskaperna hos privata sjukvårdsförsäkrade som: 

• Vanligast i byggbranschen, tillverkningsindustrin, detaljhandeln och finansiella 
tjänster samt bland små företag. 

• Ungefär två-tredjedelar är män, vilket delvis reflekterar att branscher med fler 
privata sjukvårdsförsäkringar tenderar att ha lägre andel kvinnor. 

• Medelåldern är 45 för män samt 44 för kvinnor, med en underrepresentation från 
yngre och äldre. 

• Är till antalet vanligast förekommande i Region Stockholm och Västra Götaland, 
Sveriges regioner med störst befolkningsmängd; räknat som andel av befolkningen 
har dock Region Jämtland störst andel. 

• Försäkrade har en högre utbildning och högre förvärvsinkomst än genomsnittet i 
befolkningen. 

• Som grupp tenderar de försäkrade att vara mindre sjukskrivna och färre begär 
sjukersättning. 

Det troligt att resultaten från Mårten Palmes studie i huvudsak kvarstår men utan mer 
forskning går det inte säkert att fastställa detta. 

4. Varför har de privata sjukvårdsförsäkringar ökat så mycket? 

Under 1999–2020 ökade antalet privata sjukvårdsförsäkringar tiofaldigt, från cirka 67 000 till 
690 000 personer. Trots denna expansion utgör utbetalda ersättningar inom de privata 
sjukvårdsförsäkringarna enbart cirka en procent av de totala utgifterna för sjukvården i 
Sverige. Den kraftiga ökningen har inte skett i ett policyvakuum. Blix (2022) betonar att en 
kombination av tre faktorer har varit särskilt påskyndande: 
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• En kraftig ökning av sjukskrivningar under 1990-talskrisen, underblåst av ett generöst 
transfereringssystem; 

• Att arbetsgivare efter 1992 blev ålagda att betala sjuklön; 

• Ihållande vårdköer till specialistsjukvården, i såväl dåtid som nutid.  

För arbetsgivare har sjukvårdsförsäkringarna minskat riskerna. Det handlar dels om direkta 
effekter, dels om indirekta effekter. Försäkringarna kan minska den direkta risken för 
kostnader från sjukfrånvaro i form av sjuklön och ersättning för vikarie samt underlättar för 
de anställda att snabbare återgå till arbetet efter en sjukdom. De indirekta konsekvenserna 
av sjukfrånvaro kan i vissa fall vara mer långtgående än de direkta kostnaderna genom 
exempelvis produktionsbortfall eller förseningar. Slimmade produktionskedjor kan vara 
känsliga även för små störningar. Sjukvårdsförsäkringarna minskar riskerna för företagen, 
inte minst konsekvenserna av att nyckelpersonal är frånvarande. Att inte längre kunna 
avvärja den risken skulle kunna innebära en försämring för Sveriges konkurrenskraft 
gentemot omvärlden. 

Av en enkätundersökning som Svenskt Näringsliv genomförde år 2021 framgår bland annat 
att sex av tio företag som tecknat sjukvårdsförsäkring bedömer att den är nödvändig för att 
säkerställa företagets drift och överlevnad.4 De mindre företag, med 1–9 anställda, anser i 
särskilt hög utsträckning detta.   

 

Diagram 4. Varför tecknar företag sjukvårdsförsäkring? Redovisning av enkätresultat 

 

Källa: Svenskt Näringsliv (2021). 

 
4 Svenskt Näringsliv: Stryp inte tillgången till sjukvårdsförsäkringar | SvD Debatt 

           

                                                                             

                                                   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

   

   

  

  

  

  

  

                                 

                                                                                      

                                                

                                              

                                                                  

                                                                      

                                                                                                          

                                                     

https://www.svensktnaringsliv.se/bilder_och_dokument/too3mz_rapport-sjukvardsforsakringpdf_1181197.html/Resultatrapport_Sjukv%25C3%25A5rdsf%25C3%25B6rs%25C3%25A4kring_F%25C3%25B6retag.pdf
https://www.svd.se/a/Xq4lPm/stryp-inte-tillgangen-till-sjukvardsforsakringar
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De som tecknar privata sjukvårdsförsäkringar har betalat två gånger för sjukvård. Att det 
finns ett behov av privata sjukvårdsförsäkringar är ett uttryck för att den offentligt 
finansierade sjukvården inte fungerar tillräckligt väl.  

5. Vad händer med vårdköerna om de privata sjukvårdsförsäkringarna skulle avskaffas? 

Det är svårt att förutse konsekvenserna av ett sådant förslag, men däremot går det skissa på 
scenarier om effekterna under olika antaganden. Det enklaste antagandet är också det mest 
extrema. Låt oss säga att privata sjukvårdsförsäkringar förbjuds helt och hållet. Då skulle de 
många insatser som i dag utförs och finansieras inom ramen för sjukvårdsförsäkringen i 
stället behöva utföras inom och finansieras av den offentliga sjukvården. Det är rimligt att 
förvänta sig att vårdköerna skulle bli längre. Till det kommer att den finansiering av 
utrustning hos privata vårdgivare som i dag delfinansieras av försäkringsbolag i sin helhet 
måste finansieras av offentliga uppdragsgivare. Risken är även att de längre vårdköerna blir 
bestående, eftersom det blir svårare att bygga in innovationer från privat sektor och 
användningen av resurser i vården försämras.  
 

6. Vad blir konsekvenserna av om förslagen i den senaste utredningen om 
sjukvårdsförsäkringen (Ds 2022:15) genomförs? 
 
Utred       ”R                                                                        
      ” föreslår bland annat att en privat vårdgivare som har avtal med en region om att 
bedriva offentligt finansierad vård inte ska få erbjuda samma sorts vård till patienter vars 
vård finansieras av en privat sjukvårdsförsäkring. 

En sannolik konsekvens om förslaget genomförs är att vårdköerna blir längre för alla. Det 
kommer inte att vara möjligt för privata vårdgivare att nyttja personal, lokaler och 
utrustning på ett effektivt sätt då resurserna inte går att samutnyttjas mellan de olika 
patientgrupperna såsom sker idag. Dessutom kommer vissa vårdgivare sannolikt att avstå 
från ta emot försäkringspatienter vilket medför att trycket ökar på den offentligt 
finansierade vården.  Resultat blir längre köer för alla. 
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