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1Odemokratiskt. Offentliga resurser som byggts upp under 
lång tid av hela Sveriges folk säljs ut till privata ägare, ofta för 
lite och ingenting. Utredning pågår av Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL) om utförsäljning av skolor är olagligt.

2Slöseri. Trots stora medborgarprotester mot nedläggning 
och privatisering läggs väl fungerande offentliga verksam-
heter ned. Ett exempel är närakuten i Jakobsberg, Järfälla 

kommun som läggs ned sista mars 2008 och som hittills gett nära 
akutvård för cirka 85 000 medborgare i Järfälla och Upplands Bro 
kommuner.

3Skattepengar överförs till vinster åt privata företag. Alla som 
betalar skatt bidrar genom privatiseringar till vinster åt ett 
antal privatprofiterande företag och aktieägare vare sig vi vill 

det eller inte.

4 Kortsiktiga vinstkrav försämrar kvaliteten för medborgarna. 
Grundidén med privata företag är att verksamheten ska gå 
med vinst. Risken är uppenbar att vinstkravet går ut över 

kvalitet i verksamheter inom vård, skola och omsorg. 

5Kortsiktiga vinstkrav går ut över anställdas arbetsvillkor. 
Vinstmål gör att privata företag använder underbemanning 
som en medveten strategi för att minska kostnader. Stress 

och försämrade arbetsvillkor för personalen blir resultatet och 
drabbar främst kvinnor i offentlig sektor. 

6Demokrati och insyn minskar. Privata företags ledningar kan 
inte väljas. Folkvalda politiker och medborgarna får mins-
kad insyn i verksamheterna och kan varken kontrollera eller 

styra dem utifrån samhällsnytta. 

7Yttrande- och meddelarfriheten minskar. När offentligan-
ställda flyttas över till privata verksamheter minskar möj-
ligheten att öppet kritisera verksamheten då brister finns. 

Istället avkrävs de anställda “lojalitet” mot företagen.

8Administration och byråkrati sväller. När offentlig verksam-
het i kommunal-, landstings- eller statlig regi ska konkur-
rensutsättas sväller byråkratin och kostnaderna ökar för 

icke-produktiv verksamhet. Anbud ska jämföras, förhandlingar 
skötas, avtal skrivas och utvärderas. 

9 Ojämlikheten ökar. Privata företag har inget mål att öka vare 
sig jämlikhet eller jämställdhet. All internationell erfarenhet 
visar att privatiseringar innebär att resurserna fördelas mer 

orättvist och förstärker orättvisorna i samhället. Ett exempel är 
friskolorna som inte har uppdraget att vara öppna skolor för alla 
trots att de finansieras med skattemedel d v s allas pengar.

10Kompetens försvinner från offentlig sektor. När vård 
läggs ut på privata händer försvinner möjligheten att 
göra utredningar och bedömningar utifrån stora jäm-

förelsematerial då verksamheter splittras i offentligt och privat. 
Risken är att kompetens och kvalitet försämras i offentlig sektor.

11Otryggheten ökar. När gamla och sjuka hänvisas till 
nya monopol i form av privata hemtjänstföretag där 
personalen inte har tid att samtala eller ens uppfylla 

sin anmälningsplikt om den gamle/sjuke far illa, ökar de gamlas 
och sjukas otrygghet. Otryggheten gäller också elever i friskolor 
som startar och försätts i konkurs på löpande band. 

12Viljan att bidra till välfärden via skatten minskar. I takt 
med att privat vård och omsorg ökar och privata för-
säkringslösningar introduceras, ökar de välbeställdas 

– och kanske allas - ovilja att bidra till välfärden via skatten.

13Privatiseringar gynnar inte jämställdheten. I de flesta 
verksamheter som privatiserats inom vård, omsorg 
och skola är majoriteten av de anställda kvinnor. De 

kortsiktiga vinstkraven och jakten på kostnadsreduceringar slår 
hårt mot kvinnorna då stressen och arbetstempot ökar. 

14Privatiseringar gynnar inte ett hållbart samhälle. Priva-
ta företag har inte som mål att arbeta för en långsiktigt 
hållbar samhällsutveckling. Miljökrav blir svårare att 

ställa på privata verksamheter. 

15Privatiseringar minskar mångfalden och valfriheten. 
Med sina stordriftsfördelar och lägre personaltäthet 
vinner de riktigt stora företagen upphandlingsstrider-

na. Mindre aktörer som personaldrivna privata företag och min-
dre kooperativ konkurreras ut även om de erbjuder högre kvalitet. 
”Den nya mångfalden och valfriheten” blir nya privata monopol 
inom vård, omsorg och skola. 
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