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Rapporten syftar till att undersöka välfärdssektorn,
såväl marknaden i allmänhet som specifika bolag i
synnerhet. Här innefattas i första hand skola samt
vård och omsorg. Det finns idag starka politiska
motsättningar kring huruvida privata företag som är
verksamma inom den offentliga sektorn skall få göra
obegränsad vinst eller inte. Dessa företag är primärt
inriktade mot skola och vård/omsorg. Regeringen
kom i början av 2018 ut med ett lagförslag om ett
vinsttak för privata välfärdsföretag inom vård och
skola. Förslaget skulle kunna få stora konsekvenser
på berörda företag men förslaget väntas röstas ned i
riksdagen. Tänkbara utfall av lagförslaget diskuteras
utifrån ett investerarperspektiv, och den etiska
aspekten i frågan bortses därför ifrån.

Nedan presenteras en sammanfattning av argumenten från de olika politiska sidorna.

FÖR VINSTTAK
Regeringen lade i början av 2018 fram ett förslag om ett vinsttak för privata välfärdsföretag inom vård och skola.
Förslaget innebär bland annat att privata välfärdsföretag inte får ta ut mer än sju procent av operativt kapital* plus
statslåneräntan. Bakgrunden till detta är att regeringen anser att “Skattepengar ska gå till det är avsett för” och att
“Vinstjakten ska bort” (Civilminister Ardalan Shekarabi, S).1 En undersökning av SVT/Novus som riktade sig mot
befolkningen i allmänhet visade att 49 % av de tillfrågade tycker att vinster helt ska förbjudas, eller måste återinvesteras av
företagen.

EMOT VINSTTAK
Förslaget har dock påträffat stark kritik av oppositionen. Såväl Allianspartierna som Sverigedemokraterna motsätter sig
regeringens lagförslag. Moderaterna kallar förslaget för “dåligt” och Kristdemokraterna menar att det i praktiken kan
innebära att mindre aktörer som varit uppskattade kan få vara svårt att finnas kvar (Elisabeth Svatensson, Ebba Busch
Thor). 2

Även andra organisationer har uttryckt ett missnöje med förslaget. Svenskt Näringsliv har skrivit ett antal debattartiklar
där vinstförslaget till och med beskrivs som att “bryta mot grundlagen”. 3 Vidare kritiseras undersökningar liknande den
ovan nämnda för att vara alldeles för “ledande” i sina frågor och att allmänheten inte är tillräckligt informerade för att
kunna svara på frågorna.4

* Operativt kapital  definieras som: 𝐸𝑔𝑒𝑡	𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝑅ä𝑛𝑡𝑒𝑏ä𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒	𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟	 − 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 = 𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟	 −
𝑅ä𝑛𝑡𝑒𝑓𝑟𝑖𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟	 − 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟

1 SVT Nyheter: Lagförslag om vinster i välfärden färdigt 2018-01-18
2 Aftonbladet: Opposition sågar förslaget om vinstbegränsning 2018-01-19
3 Svenskt Näringsliv: Regeringens vinstförslag bryter mot svensk grundlag 2018-01-24
4 Svenskt Näringsliv: Allmänheten vill välja skola, vård och omsorg 2018-03-14

Mot vinsttak För vinsttakMot vinsttak
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POLITISK SITUATION
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Allmänt om det politiska läget. Välfärdsfrågan är såväl omtalad som diskuterad bland
politiker. Vissa partier, exempelvis vänsterpartiet, har gjort frågan till en av deras mer
framstående valfrågor. Regeringen lade fram ett förslag om att privata företag som verkar
inom den offentliga sektorn högst ta ut 7 % i vinst av operativt kapital. Förslagen har mött
sträng kritik och förväntas inte röstas igenom i riksdagen, till följd av icke-majoritet. Frågan är
dock beaktansvärd, den har diskuterats i decennier och först nu har ett konkret förslag
kommit fram. Beroende på hur höstens val faller ut kan förslaget komma att bli verklighet.

’

Effekterna av ett godkänt förslag kan drabba företagen hårt. I korthet går förslaget ut på
att företagen högst får ta ut 7 % vinst av det operativa kapitalet, vilket har lett till kritik då
förslaget anses vara för tekniskt och komplicerat. Vidare har tjänsteföretag generellt sett ett
lågt operativt kapital. Det innebär att eftersom procentsatsen sätts på ett redan lågt värde
tvingas företagen mot nollvinster, något som på sikt kan ge negativa konsekvenser för såväl
välfärden i allmänhet som bolagen i synnerhet.

Marknaden har inte prisat in risken för reglering. Sedan förslaget om begränsningar av
vinster i välfärden blev officiellt i höstas har media rapporterat vid ett antal tillfällen. Genom
att följa kursutvecklingen för välfärdsbolagen under dessa tillfällen går det att skapa sig en bild
över vad marknaden anser om riskerna. Det går dock inte att se några tendenser till reaktioner
från marknaden, varken positiva eller negativa, vilket tyder på att risken redan har prisats in
eller anses vara försumbar.

Möjliga utfall efter höstens val. Enligt SIFO:s väljarbarometer i mars där cirka 10 000
personer tillfrågas har alliansen och de rödgröna lika högt väljarstöd. Det är dock viktigt att
poängtera att såväl MP som KD ligger under 4 %, vilket innebär att de förlorar sin plats i
riksdagen om detta står sig under valet. 2014 tappade MP från 10,1 % (SIFO mars 2014) till
6,9 % i det faktiska valet. KD gick istället för 4,7 % i mars 2014 till 4,6 % i valet, vilket tyder
på att KD gjorde en bättre valrörelse än MP. En annan bidragande orsak till att KD lyckades
behålla röster är de stödröster som partiet kan ha fått i valet. Just stödröster är något som
sannolikt kan komma att upprepas i år, för såväl KD som MP, varför det är rimligt att tro att
båda partierna kommer klara gränsen på 4 %. Det ser dock inte ut som att varken alliansen
eller de rödgröna kommer få ensam majoritet, vilket innebär att SD ännu en gång behåller sin
vågmästarroll. Historiskt har SD hållit med alliansen i välfärdsfrågorna och kommer sannolikt
fortsätta göra det.1

Bolag
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1.https://www.kantarsifo.se/sites/default/files/reports/documents/vb_mars_2018_svd.pdf
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BRANSCHÖVERSIKT SKOLSEKTORN
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Skolan utgör den enskilt största kostnadsposten för privat välfärd bland kommuner och
landsting. Under 2017 köptes pedagogisk verksamhet in från privata aktörer för ca 43 mdSEK,
vilket är 35 % av de totalt 124 mdSEK som kommuner och landsting betalade för skola, vård och
omsorg, primärvård samt flyktingmottagandet (SCB). Det innebär en ökning med 2,5 % årligen
sedan 2010 (CAGR), då privata verksamheter kostade kommuner och landsting 37 mdSEK (SCB).

Privata välfärdsbolag är även under ständig uppsyn och måste följa de strikta regelverken
som finns. Dessa kan även förändras till bolagens nackdel och i vissa fall fördel. Intäktskällan
utgörs av statliga bidrag, vilka är relativt trögrörliga. Detta innebär att det är svårt för
välfärdsbolagen att växa kraftigt organiskt, istället ökar intäkterna parallellt med exempelvis antalet
elever.

Branschen för friskolor är just nu fragmenterad samtidigt som bolag genomför relativt
många förvärv årligen, vilket tyder på en framtida potentiell konsolidering. Academedia
förvärvade under räkenskapsåret 15/16 20 skolor totalt och under 16/17 19 stycken förskolor.
Denna förvärvsintensitet kan ge bolagen inom branschen en fördel då de leder till ökade
marknadsandelar. Förvärvsdriven tillväxt kommer även, till följd av det ovan nämnda, bli allt mer
begränsad i framtiden, vilket innebär att bolag som ej utnyttjar fragmenteringen kommer att
missgynnas. Eftersom att de flesta skolor normalt sett har fulla klasser är förvärv av nya skolor den
enskilt viktigaste drivaren för bolagens tillväxt, då det är svårt att pressa det befintliga utrymmet
ytterligare.

Sverige har likt många andra lände genomgått en kraftig urbanisering under en längre tid,
något som påverkar skolbolagen. År 1990 bodde 20 % fler på glesbyggden och 10 % färre i
större städer, idag bor 85 % i tätorter (SCB). Omkring 70 % av befolkningsökningen i Sverige sker
i de tre storstadslänen (Sverige 2025). Enligt SCB:s prognoser förväntas befolkningen i Stockholms
län öka med ett genomsnitt om 30 000 personer årligen fram till 2040. Detta betyder att ägare av
friskolor måste anpassa sig efter detta och vara tillgänglig för elever i dessa tre län. De bolagen som
lyckas med att anpassa sig efter urbaniseringen kommer även gynnas i och med att de får statligt
bidrag per elev, vilket innebär ökade intäkter parallellt med att elevantalet ökar.

Skalfördelar kan kostnadseffektivisera om friskolorna är utplacerade för att vara
tillgängliga för fler elever. Anledningen till detta är att det blir mer kostnadseffektivt med fler
elever i en större skola än att sprida ut många små. Samtidigt kan det vara negativt om bolag
placerar ut för många skolor i ett försök att vara så tillgängliga som möjligt. En följd av detta skulle
kunna bli att friskolorna inte rekryterar nya elever, utan att eleverna endast byter från en skola till
en annan, som ägs av samma bolag. En annan konsekvens kan bli att friskolorna ej lyckas
rekrytera nog med elever för att fylla kapaciteten i skolorna, vilket blir kostnadsineffektivt. Allt fler
elever väljer friskolor framför kommunala skolor. Detta i kombination med att, som nämnt ovan,
invånarna i storstäder växer kraftigt innebär att friskolorna som är placerade omkring storstäderna
gynnas. Sammantaget kan dessa två faktorer tänkas stärka varandra.

Källa: SCB

Grafen visar 
befolkningsutvec
klingen för olika 
kommuntyper. 
Indexvärde om 
exempelvis 110 
betyder att 
befolkningen var 
10 % större än 
basåret 2011.
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SKOLA - DEMOGRAFI
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Förskola (1-5 års ålder). Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) förväntas antal barn i
förskoleåldern (1-5år) öka konstant de närmsta 10 åren. Historiskt har den årliga tillväxttakten i
antalet barn i friskolor varit mer än det dubbla, relativt kommunala skolor. I de tio största
kommunerna väntas antalet barn i grundskolor växa med 2,8 %, jämfört med motsvarande siffra
om 1,4 % för hela riket. Baserat på den historiska statistiken samt estimat från SCB förväntas
fristående aktörer inom förskola gynnas de närmsta åren.

Grundskola (6-15 års ålder). Under 2000-talet minskade antalet elever i grundskoleåldern, denna
trend har nu vänt sedan 2011. Fram till 2030-talet estimeras uppgången fortsätta och fram mot
2030 förväntas det finnas 400 000 fler barn i grundskoleåldern (6-15 år). Historiskt har de
fristående skolorna växt starkt relativt de kommunala. Mellan läsåret 07/08 har antalet elever i
friskolor växt med en CAGR om 6,7 %, medan tillväxten i de kommunala grundskolorna har varit
omkring 0,5 %. Inom de närmsta åren förväntas friskolor fortsätta att växa snabbare än de
kommunala, vilket kommer gynna aktörer inom denna bransch. Detta kan tänkas gynna aktörer
som driver friskolor framgent, samtidigt som det kan vara attraktivt för konkurrenter att etablera
sig, vilket är negativt för de redan befintliga friskolorna.

Gymnasieskola (16-18 års ålder). I Sverige är det frivilligt att påbörja en gymnasieutbildning.
Ungefär 95 % av ungdomarna mellan 16 och 18 år fortsätter med en gymnasieutbildning. Enligt
SCBs prognoser förväntas antalet ungdomar i gymnasieåldrarna växa med ungefär 23 % fram till
2025. Samtidigt har elever i fristående skolor ökar med en CAGR om 2,9 % medan motsvarande
siffra för kommunala skolor var -2,5 %. Om denna tillväxt fortsätter kommer friskolorna att
kunna gynnas framgent.
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SKOLA - BOLAG
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Academedia är ett bolag verksamt inom såväl för-, grund-, och gymnasieskola samt
vuxenutbildning i form av allmän vuxenutbildning (t.ex. Komvux) och Svenska För Invandrare
(SFI). De är främst verksamma i Sverige men har även skolor i Norge och Tyskland. Bolaget har
en betydande marknadsandel i Norden och har goda möjligheter att växa såväl organiskt som
genom förvärv. Academedia beskriver själva att det finns goda möjligheter till fortsatt stabil tillväxt
genom bland annat förvärv på den idag högst fragmenterade marknaden. Bolaget har dock en
nettoskuld/EBITDA om 2,6x vilket är högt relativt Engelska Skolan (-0,73x) och Atvexa (-0,35x).
Detta kan potentiellt begränsa bolagets möjligheter till förvärvsdriven tillväxt.

Antalet gymnasister har minskat de senaste åren. Detta beror på små födelsekullar i slutet av 90-
talet i förhållande till de stora kullarna från början av samma decennium. Framtiden ser dock ljus
ut när antalet blivande gymnasister, återigen av demografiska skäl, vänder uppåt. Koncernen har
fokuserat på storstäder och tätbefolkade regioner som gynnas av en ökad urbanisering. Eftersom
ökningen av barn förväntas vara högre i dessa områden till följd av just urbaniseringen innebär det
att bolaget har en bra positionering inför framtiden och till och med kan förväntas öka snabbare
än marknaden som helhet.

Academedia har hög exponering mot för- och grundskola som utgör 36 % av omsättningen, men
Bolaget är även exponerade mot gymnasieskolor som utgör 30 %. Detta innebär att Academedia
har potential att fortsätta växa i och med att dessa marknader, som utgör majoriteten av
omsättningen, estimeras fortsätta växa fram mot 2020E. Bolaget har en omsättning per elev om ca
144 tSEK vilket är nästan 40 % över både Engelska Skolan och Atvexa. Detta visar på hög
effektivitet inom Bolaget, vilket betyder att ett ökat antal elever bidrar till mer intäkter än
konkurrenter. Detta ger mer incitament till Academedia att expandera och ta en större del av
marknaden, samtidigt som att det är mer gynnsamt.

Som visas i grafen nedan är Academedia det bolag som befinner sig närmst det förslagna vinsttaket
på operativt kapital om 7 %. Följaktligen är Bolaget minst känslig vid en potentiell reglering vilket
är gynnsamt. Vid en fortsatt oreglerad marknad är Academedias position något sämre
marginalmässigt. Detta då Bolagets låga marginaler (vinstmarginal om 4,5 %) begränsar den
potentiella utdelningen som investerare kan förvänta sig.

Academedia introducerades 2016 till ett pris om 40 k/aktie och aktien ökade snabbt till 54 kr,
vilket är ungefär det pris de handlas till idag. Det innebär att bolaget handlas till P/E 12,3x (R12)
vilket är den lägsta värderingen av de tre jämförda bolagen. Givet Academedias storlek, höga
omsättning per elev, diversifiering mellan de olika segmenten, den starka förväntade
marknadstillväxten och förväntad vinsttillväxt om 19 % (Reuters) motiveras en högre värdering.

Academedia 2017 (tSEK)
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Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och driver idag primärt grundskolor i Sverige
men även ett fåtal gymnasieskolor. Engelska Skolan finns även i England och äger 50 % av tre
spanska skolor. Drygt hälften av Bolagets skolor finns i Stockholmsområdet. I och med att 70 %
av befolkningsökningen i Sverige förväntas ta plats i storstäderna har bolaget en attraktiv position
då majoriteten av deras skolor utplacerade kring Malmö och Stockholm. Efterfrågan på bolagets
utbildningar är hög där det under 2017 var ungefär 161 000 elever i kö.

Engelska Skolan har idag en vinst på operativt kapital om 19,2 % vilket innebär att Bolaget är
utsatt för en risk vid ett potentiellt vinsttak om 7 %. Även om sannolikheten för detta är relativt
låg är riskprofilen högre i Engelska Skolan än exempelvis Academedia som idag har en marginal
om 7%. Det positiva är att Bolaget har högst vinstmarginal mellan dessa tre bolag om 6,4 % vilket
innebär att deras position utan vinsttak är starkast i detta hänseende.

De regulatoriska riskerna utgör en stor del av riskerna välfärdsbolag är exponerade mot. En risk
för Bolaget är att de historiskt har fått avslag på ansökningar om att öppna nya skolor. Detta kan,
ifall det inträffar i framtiden, hämma tillväxtpotentialen och leda till att elever väljer bort Engelska
Skolan på grund av för långa kötider. Bolaget fick även avslag för bidrag gällande läxhjälp nyligen
(2018-02-15). Enligt tidningen Privata Affärer beror det avslag som kom i mitten av 2017 på ett
antal olika brister under Skolinspektionens ordinarie tillsyn av Engelska Skolan.

Bolaget värderas idag till EV/EBIT om 14,4 vilket är den högsta värderingen relativt Academedia
(12,0) och Atvexa (10,5). Enligt konsensus (Bloomberg) väntas Engelska Skolan växa
omsättningen med 11,5 % samt EBIT om 15 % 2019E. Detta skulle resultera i en EV/EBIT om
11,8. Som visas i grafen nedan har analytikernas estimat ökat från en EV/EBIT om ca 11,5x till att
idag befinnas sig kring 14x EBIT. Detta kan delvis hänföras till att marknaden, potentiellt, ser
mindre politisk risk i Bolaget. Dagens premievärdering relativt Academedia och Atvexa kan
härledas dels till deras nisch på marknaden, dels till högre lönsamhet inom bolaget.
Premievärderingen på 2019 års resultat relativt Atvexa kan förklaras med att Engelska Skolan,
bland annat, är ett större bolag, har fler skolor/enheter och även har en större geografisk
spridning.
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Atvexa är den minsta koncernen sett till börsvärde bland de tre omnämnda bolagen. Bolaget
driver primärt förskolor (74st) men äger även 16 skolor och en särskola. Atvexa börsnoterades i
slutet av 2017 med avsikten att använda det tillförda kapitalet för ytterligare tillväxt, både organiskt
men även via förvärv.

Atvexa fokuserar främst på att bedriva sin verksamhet i kommuner inom Storstockholm. Baserat
på läget gällande urbanisering kan detta vara till Bolagets fördel. I och med att bolaget utger sig för
att fokusera på att förvärva i denna bransch som för närvarande är fragmenterad kan Bolagets
tillväxt samt marginaler gynnas. Historiska förvärv har även visat sig vara smidigt integrerade enligt
Atvexa, vilket talar för ett lyckat utfall.

Marknadstillväxten estimeras vara lägst inom förskola, relativt grundskola och gymnasieskola och
har även varit det historiskt. Detta missgynnar Atvexa då Bolaget har högst exponering mot denna
marknad.

Bolaget har precis som Engelska Skolan en relativt hög vinst på operativt kapital (18,0 %).
Följaktligen exponeras Atvexa mot en politisk risk vid ett potentiellt vinsttak, då de måste minska
vinsten till 7 %. Atvexa har även den lägsta vinstmarginalen (3,8 %) av de tre jämförda bolagen
vilket gör skolbolaget till den minst attraktiva investeringen, baserat de två ovan nämnda
faktorerna.

Bolaget är idag en relativt liten aktör och har därmed inte samma riskspridning som större aktörer
med fler skolor. Detta kan missgynna Bolaget då varje förskola/skola står för större del av
intäkterna, alltså har varje enhet större inverkan på Atvexas finansiella prestationer. Vid en
potentiell konsolidering av marknaden har Bolaget en missgynnsam position relativt större aktörer
som har mer finansiella tillgångar för att genomföra exempelvis förvärv.

Bolaget har växt med en CAGR om 15 % de senaste tre åren och omsätter idag cirka 900 MSEK
och har en rörelsemarginal om 5 %. Atvexa värderas till P/E 14,9x vilket innebär en rabatt om 23
% relativt Engelska Skolan och en premie om 21 % relativt Academedia. Anledningen till
värderingsrabatten relativt Engelska Skolan skulle delvis kunna härledas till de lägre
vinstmarginalerna. Academedia och Atvexa har mer liknande vinstmarginaler som visas i tabellen
nedan. Trots detta handlas Atvexa till en premie relativt Academedia där marknaden potentiellt
kan se styrka i Atvexas nisch inom förskolor och låga kostnader per anställd, som visar på
potential för skalfördelar. Givet detta motiveras en del av den höga värderingen men till följd av
att Atvexa är en relativt liten aktör med kort historik och låga marginaler är det svårt att försvara
en premievärdering relativt peers.

Sammanfattningsvis baserat på redogörelserna ovan,är Academedia det mest attraktiva bolaget
att investera i. En diversifierad portfölj av varumärken och skolor exponerad mot flertalet skolor,
hög omsättning per elev och okänslig mot politiska förändringar i form av vinsttak. Bolaget är idag
lägst värderad sett till P/E (12,3x) och estimeras generera en vinst om 510 MSEK 2018E, vilket
leder till P/E om 10,3x. Baserat på de ovan nämnda faktorerna motiveras Academedia att handlas
till en högre multipel.

Atvexa 2017 (tSEK)

Omsättning 854 916

Antal Elever 7,9

Anställda 1,5

Vinst på 
operativt
kapital

18,0 %

P/E 14,9

tSEK Omsättning Totalt Antal 
Elever

Personal-
kostnader Anställda Omsättning/ 

Elev
Kostnad/ 
Anställd

Vinst på 
operativt 
kapital

Vinstmarginal P/E

Academedia 9 520 000 66,0 5 811 000 10,6 144,1 550,1 7,3 % 4,5 % 12,3

Engelska 
Skolan 2 043 300 21,4 1 118 800 2,1 95,5 525,5 19,2 % 6,4 % 19,3

Atvexa 854 916 7,9 585 387 1,5 108,2 390,3 18,0 % 3,8 % 14,9
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Sjukvårdsmarknaden är tydligt segmenterad och omfattar allt från akutsjukhus till gruppboenden
för ålderspensionärer. I rapporten avgränsas marknaden till att så långt som möjligt handla om
tjänsteföretag med direktkontakt mot slutpatienten. Det innebär exempelvis att bolag som
tillverkar sjukvårdsmateriel eller framställer läkemedel inte utgör en betydande del av rapporten.
För att tydliggöra vilka branscher och bolag som behandlas har dessa delats in i två grupper:

• Hälsa och sjukvård
• Vård och omsorg

Hälsa- och sjukvårdssektorn leds av förvärvsintensiva bolag med fokus på effektivisering
av vården. Privata vårdbolag utgör fortfarande en liten del av den totala sjukvårdsmarknaden
(omkring 12 procent i Sverige), men växer snabbare än den totala marknaden idag (CAGR), vilket
förväntas fortsätta framgent (SCB). Vidare har befolkningen i världen i allmänhet och i Sverige i
synnerhet blivit äldre och kostnaderna för sjukvård ökar i förhållande till BNP. Enligt källor som
OECD och Världsbanken förväntas både ökningen av antalet äldre samt stigande kostnader för
sjukvård i förhållande till BNP fortsätta att öka på både kort och lång sikt, vilket talar för att bolag
verksamma inom sektorn möter en ljus framtid.

Vård och Omsorg är en fragmenterad bransch med många förvärvsmöjligheter. Med en
åldrande och ökande befolkning utgör vård och omsorgsbolagen en viktig del inom välfärden.
Antalet 100 åringar och äldre förväntas öka exponentiellt framgent samtidigt som att andelen
underskott av platser i särskilda boenden är ungefär 43 %. Branschen är även idag fragmenterad
och under 2017 gjorde bland annat Attendo 27 stycken förvärv, vilket tyder på att branschen blir
mer och mer konsoliderad.
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Sjukvården i Europa i allmänhet och Sverige i synnerhet står inför ständiga förändringar. Detta
gäller såväl demografi och ekonomi ur ett makroperspektiv, teknikutveckling och
organisationssystem ur ett mer operativt perspektiv. Ur ett demografiskt perspektiv ökar antalet
äldre kraftigt, framför allt hänförligt höga födelsetal efter andra världskriget. Vidare har sjukvården
blivit bättre på att förebygga och behandla sjukdomar, vilket samtidigt bidrar till en ökande
livslängd. En högre andel äldre innebär en ökad sjukvårdskostnad för länderna samtidigt som den
andel av befolkningen som finansierar sjukvården förväntas minska, vilket innebär att det kan vara
svårt att få ihop de offentliga budgetarna för sjukhus.

För att kunna möta den ökade efterfrågan har sjukvårdssystemen anpassats så att de ska ha bättre
förutsättningar för privata vårdgivare. De privata vårdgivarna gynnar både systemet som helhet
samt patienterna vilka får fler valmöjligheter och kortare väntetider. Ytterligare argument för
privata vårdgivare är att konkurrensen som uppstår bidrar till ökat patientinflytande, då
incitamenten för att förbättra vården ökar, samt lägre kostnader för varje vårdtillfälle tack vare de
konkurrensutsatta upphandlingar som föregår privata vårdavtal.

I takt med att teknik- och organisationsutvecklingen har ökat har medelvårdtiden minskat. En
naturlig följd när nya metoder för behandling och nya läkemedel införs är att patienterna
återhämtar sig snabbare. Kortare vårdtider innebär även att fler kan få vård. För att öka
incitamenten till detta ytterligare har ersättningsmodellerna förändrats. Från att tidigare baserats i
första hand på antal vårddagar till att en större andel av inkomsterna idag är bygger på ett fast
belopp per patient. Detta har initialt inneburit minskade intäkter för vårdbolagen men förväntas på
sikt bidra till såväl ökade intäkter som en friskare befolkning tack vare effektivitetsförbättringar.

Naturligtvis påverkas även marknaden för hälsa och sjukvård av den stundande digitaliseringen.
Bland annat har appar skapats där patienter kan genomföra ett helt vårdbesök genom videosamtal
med en läkare. Ett exempel på detta är appen “Kry”. Deras affärsidé bygger på att kunna ställa
enkla diagnoser direkt genom en mobil enhet eller surfplatta. Om en sjukdomsdiagnos ställs kan
läkaren även skriva ut medicin direkt via appen som går att hämta i närmaste apotek alternativt få
hemskickat. Fördelen för patienten är att kunna få snabb hjälp oavsett var man befinner sig.

Ett fysiskt möte med en patient kostar 2-3x så mycket som ett digitalt.1 Det är därför viktigt för
staten att satsa på dessa typer av lösningar. För företagen som är verksamma är digitaliseringen
såväl en möjlighet att vara geografiskt centraliserade som en möjlighet att ansluta läkare från
mindre orter ute i landet där lönerna är lägre, allt för att hålla nere kostnaderna. Historiskt sett har
tillgänglighet varit en viktig intäktsdrivare bland bolagen, innebärandes att finnas på många platser
för att kunna möta många patienter. Men genom att vara aktiv i digitaliseringsprocessen öppnas
det upp för en ny typ av intäkter.

Slutligen innebär digitaliseringen att möjligheten att dela information mellan vårdgivare och -tagare
samt mellan olika vårdgivare ökar, exempelvis i form av sjukjournaler. Detta underlättar såväl
arbetet samt insynen för alla inblandade och kan vara en positiv faktor i sjukhusens strävande mot
kortare vårdtider. Digitaliseringen bidrar även till en ökad tillgänglighet bland bolaget inom hälsa
och sjukvård för vårdtagare. Detta innebär att vårdbolag kan nå ut till fler patienter på ett mer
kostnadseffektivt sätt, vilket gynnar intäkts- och kostnadsdelarna i bolagen.

1https://skl.se/download/18.5160ef2615dce50798080be4/1502871873449/SKL-17-02367-11-Meddelande-fr%C3%A5n-styrelsen-
Utomlansers%C3%A4ttning-for-digitala-vardtjanster-i-primarvarden.pdf

Befolkningspyramider 
EU-28, 2001, 2016 och 
prognos 2080.
Källa: Eurostat
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Capio
Capio är ett av de ledande privata sjukvårdsbolagen i Europa med över 13 miljarder i intäkter, ca
13 000 anställda och fyra miljoner patienter per år. Bolaget driver 40 sjukhus, 50 specialistkliniker
och 85 primärvårdscentraler. I Sverige har Capio 130 enheter, i Norge 10, i Frankrike 25 och i
Tyskland 20. De huvudsakliga drivarna för bolaget är den åldrande befolkningen i kombination
med en kortare vårdtid per patient vilket leder till högre effektivitet och möjlighet att ta emot fler
patienter.

Bolagets gedigna historik samt deras förmåga att växa genom såväl organisk tillväxt som förvärv
gör att de antas bibehålla sin marknadsposition som en av branschens största privata aktörer. I en
tid där vården konsolideras anses storleken vara en viktig faktor, dels för att besitta en
balansräkning som kan klara en expansiv tillväxt, men även för att klara av att bibehålla sina
marginaler genom skalbarhet. Att kunna ta emot fler patienter anses som tidigare nämnt vara mer
lönsamt i och med den prisförändring per patient som har skett och kommer att fortsätta. Capio
har anpassat sin verksamhet efter de kortare patienttiderna och upplevs därför vara väl rustade
inför framtiden.

Capio har sedan juni 2015 då de noterades på Stockholmsbörsen, tappat 20 % av sitt
marknadsvärde i en relativt jämn takt. Men sedan årsskiftet har konsensus kring deras förväntade
EV/EBIT sjunkit kraftigt från 19 till att nu ligga runt 15. Det ser med andra ord billigt ut att köpa
Capio. Den billiga multipeln i kombination med deras väl positionerade strategi för de nya
patienttiderna gör att bolaget ser intressant ut ur ett investeringsperspektiv.

En risk, som förvisso inte enbart gäller Capio utan samtliga sjukvårdsbolag, är den ökade
efterfrågan på privat vård. Detta kan tolkas som motsägelsefullt, då en ökad efterfrågan innebär
större intäkter. Men en ökad efterfrågan innebär även ökad efterfrågan på personal, vilket är en av
Capios största kostnadsposter. Detta riskerar alltså sätta press på bolagets marginaler då
sjukvårdspersonal, framför allt sjuksköterskor vilket hänger väl ihop med dagens åldrande
befolkning, idag är något av en bristvara.1 Capios EBIT-marginal har historiskt sett korrelerat med
Bolagets värdering. Detta tyder dels på att bolaget kan komma upp något i pris på kort sikt,
eftersom dess marginaler har förbättrats det senaste kvartalet, men även på att om bolagets
marginaler pressas på längre sikt, så kommer värderingen idag att bibehållas eller till och med
riskera att sjunka.
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GHP Speciality Care
Bolaget är ett sjukvårdsbolag som arbetar med en specialisering av vården. De driver såväl öppen-
som sluten vård där fokus för varje klinik ligger på en enskild patientgrupp, tex ortopedi eller
specialisttandvård. Bolaget är verksamt i Norden (89 % av intäkterna) och i Förenade
Arabemiraten samt Danmark och har sin verksamhet fördelad på 23 kliniker med ett totalt
medelantal anställda om 544 personer. GHP anser sig ha en konkurrensfördel mot marknaden
genom att kunna erbjuda en tydlig specialisering vilket ska leda till en mer effektiv vård. Just denna
specialistvård anses kunna vara effektiv framgent, då intäktsmodellen som tidigare nämnt bygger
på en mer effektiv vård med kortare patienttider. Bolaget kommer från ett tufft år ekonomiskt där
de tvingats till såväl avyttringar som nedläggning av stora projekt. Avyttringarna har gjorts ur ett
rent vinstsyfte, då det rör sig om olönsamma kliniker, och nedläggningen beror i första hand på
osäkerhet i Dubai-regionen. Bolag som är verksamma i det området löper en relativt hög risk att
bli av med sina projekt under oklara omständigheter, varför det är viktigt att ta höjd för detta och
vara diversifierad i sin geografiska positionering.

Dessa händelser ägde dock i första hand rum under det första halvåret 2017 och Bolaget har nu
lyckats vända den negativa trenden, vilket märks då marginalerna har förbättrats avsevärt sedan
den dåliga perioden. Vidare anses det positivt att GHP fortsatt vara fokuserade och att de
genomfört strategiska förvärv under sina svagare kvartal. Detta tyder på ledningen har erfarenhet
att klara av tyngre perioder. Om Bolaget kan undvika fler nedlagda projekt samtidigt som de
fortsätter sin förvärvstaktik finns ingen anledning till att marginalerna skulle sjunka till tidigare
nivåer, utan snarare en möjlighet till förbättring.

Precis som för Capio så har GHPs aktie handlats ned till relativt låga nivåer, även om kursen har
stigit cirka 10 % sedan notering. Bolaget har dock starkare marginaler nu, samt en bra position för
2018, vilket gör att höjningen kan anses motiverad. Sannolikt har GHP lärt sig av sina misstag ifjol
och med sin relativt unika lösning på specialistvård finns möjligheter till en bra utveckling
framgent.

Det finns dock en del risker kring bolaget, både historiska i och med expansionssvårigheterna i
vissa av deras geografiska områden, men även framgent i och med möjliga regleringar. Det finns
en risk att GHP väljer att prioritera på befintliga nordiska marknaden istället för att nå ut globalt
via Förenade Arabemiraten, med tanke på de nedlagda projekten ifjol, vilket i sin tur kan leda till
en något trubbigare tillväxt även om den sannolikt blir mer stabil. Regleringsmässigt finns det
naturligtvis risker med att ha en hög exponering mot endast ett eller ett par länder, men då detta
gäller flera av bolagen i sektorn samtidigt som risken inte anses vara särskilt betydande så anses
denna risk vara av sekundär karaktär.

Sammanfattningsvis har bolaget en god möjlighet att fortsätta med sin specialistvård och lyckas
generera tillväxt både organiskt men framför allt via nordiska förvärv. Priset på bolaget har stigit
efter ett dåligt 2017 och det är svårt att veta om nivån aktien ligger på nu är korrekt eller inte
varför viss grad av försiktighet bör uppmärksammas vid ett eventuellt investeringsbeslut.
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Medicover
Bolaget är verksamma inom såväl sjukvård som diagnostik, med en verksamhet som i första hand
är förlagd i Östeuropa. Sjukvårdsdelen står för 38 % av EBITDA medan diagnostikdelen utgör de
resterande 62 %. Det innebär att diagnostikdelen är mer lönsam, då endast 52 % av de totala
intäkter kommer från detta segment. Medicover genomför, precis som Capio, många förvärv och
har ständigt utökat sin geografiska expansion, exempelvis har de precis köpt ett sjukvårdsbolag i
Indien. Förvärvsintensiteten anses vara positiv ur ett riskspridningsperspektiv då politiska och
regulatoriska risker inte utgör samma typ av hot när ett bolag finns verksamma i flera länder.
Eftersom Medicover i första hand verkar i de östra delarna av Europa där regleringarna ännu inte
är särskilt omfattande, innebär det att förvärv i dessa områden kan bidra positivt på kort- och
medelfristig sikt men även där kommer verkligheten att komma ifatt. Det är dock viktigt att
poängtera att hela 71 % av Bolagets nettointäkter kommer från Tyskland och Polen, länder som
får anses vara välutvecklade sett till hur långt de kommit på ett regulatoriskt plan jämfört med
övriga marknader..

Medicovers tillväxt är bland de bästa i branschen och består både av organisk tillväxt samt
förvärvsbunden tillväxt. Bara under 2017 växte de 15 % top line, 2016 cirka 20 % och konsensus
bland analytikerkåren tyder på att den starka tillväxten kommer att fortsätta. Detta samtidigt som
EBIT-marginalen har gått från cirka 8 % 2016 till cirka 19 % 2017 är klart övertygande siffror.
Tillväxten organiskt förväntas främst ske genom diagnostiksegmentet, framför allt då arbetsgivare
idag gärna investerar i att hålla sin personal frisk via preventiva åtgärder, vilket även estimaten
visar. Klarar Medicover att hålla uppe resultatet genom sin hittills lyckade förvärvsstrategi samt sin
organiska tillväxt inom framför allt diagnostikområdet så finns goda skäl till att investera i bolaget.

Bolaget är relativt ungt på börsen, även om de varit noterade tidigare också. 2006 köpte de största
ägarna ut Medicover och valde att genomföra en IPO för ungefär ett år sedan för att möjliggöra
ytterligare tillväxt. Därefter har kursutveckling varit relativt volatil med en positiv avkastning om
cirka 25 %. Bolaget handlas idag till ett P/E-tal om cirka 40x och en EV/EBIT om ungefär 30x.
Det är dyrt relativt exempelvis Capio även om det är ungefär i linje med GHP, men då Medicover
ser ut att kunna upprätthålla sin tillväxt både top-line och på EBIT-nivå är det rimligt att tro att
värderingen är rimlig eller till och med i underkant.

Bolag Sjukhus Specialist-
kliniker

Primärvårds-
enheter

Sluten-
vård Övrigt Länder Börsvärde Omsättning EBIT EBIT-

Marginal Vinst Vinst-
marginal

Capio X X X Swe, Nor, 
Fra, Tys 5 441 15 327 552 3,6 % 372 2,4 %

GHP X X X X Swe, UAE 681 991 16 1,6 % 9 0,9 %

Medicover X X X Diag-
nostik

Pol, Tys, 
Rum, Ukr 9 707 580 29 5,0 % 20 3,4 %
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Dedicare
Bolaget är ett renodlat bemanningsföretag som hyr ut läkare, sjuksköterskor, socionomer och
pedagoger. Verksamheten finns i Sverige och Norge och under 2017 hyrde de ut 555 personer
omräknat i antalet heltidsanställda. Förutom personalen som hyrs ut finns en administrations- och
säljstyrka på 77 personer och kunderna består av alla Sveriges 20 landsting, 4 stora regioner i
Norge samt 150 kommuner i såväl Sverige som Norge men även privata företag. Dedicare har en
tydlig produkt och besitter många års rutin och erfarenhet inom sitt område. De tydliga drivarna
hänförs från privatiseringen av vården och att det börjar bli mer populärt för vårdpersonal att
arbeta inom bemanningsföretagen. Bolagets EBIT-marginal har pressats från 10,7 % till 9,9 % på
grund av marginalpress till följd av den ökade efterfrågan av personal inom området, vilket är
samma typ av utmaning som flera andra bolag i branschen, bland annat GHP tampas med. Den
ökade efterfrågan ses som positivt på längre sikt men leder till ökade kostnader som pressar
marginalerna på kort sikt. Detta märks tydligt i grafen nedan, och även om marginalen nu ökat
något, så får detta ses som en varningsklocka även framgent. Om Dedicare ska lyckas vända sin
svagare period kommer en genomgående kostnadseffektivisering att krävas. Detta är något bolaget
kommer få hjälp med eftersom den andelen privat vård förväntas öka enligt tidigare redovisat
diagram. Det är dock en segdragen process och riskerna med vidare regleringar och en minskad
andel vårdpersonal som utexamineras samtidigt som många går i pension är skäl nog att vara
försiktig vid en eventuell investering då marginalerna riskerar att fortsätta pressas.

Brighter
Brighter utvecklar produkter och tjänster inom den digitala delen av hälsovården. Det primära
fokuset ligger på diabetesprodukter där Brighter har tagit fram ett molnbaserat ekosystem som
möjliggör för samtliga intressenter inom vården att få tillgång till rätt typ av data. Vidare kan
tjänsten kopplas till den enskilda patienten och hjälpa till med mätning av blodsocker, dosering av
läkemedlet och även själva injektionen av det samt föra loggar och statistik. Diabetes är en av de
snabbast växande folksjukdomarna.1 Det, i kombination med den ökade medvetenheten kring
digitalisering, gör att Brighter kan upplevas välpositionerade inför framtiden. Bolaget är
fortfarande i ett tidigt stadie, 90 % av 2017 års intäkter var aktiverade kostnader och såväl EBIT
som resultat var kraftigt negativt i förhållande till intäkterna, men har kommit relativt långt med
flertalet godkända patent i såväl EU som USA och har utökat sitt nätverk och skrivit avtal med
bolag i Asien. Om tjänsten når marknaden 2018, vilket Bolaget själva framhäver, finns det absolut
möjlighet för Brighter att lyckas med hjälp av det antal patent och kontaktnät som finns. Men, med
tanke på de hittills uteblivna intäkterna, är det svårt att sia om hur detta kommer att slå på 2018 års
resultat, vilket gör att försiktighet bör visas kring en eventuell investering. Vidare är värderingen
skyhög, till viss del beroende på de låga intäktstalen, med P/S på 425x och EV/S om 415x.
1 https://www.diabetesresearchclinicalpractice.com/article/S0168-8227(17)30375-3/pdf

Bolag Verksamhet Market Cap Omsättning EBIT EBIT-Marginal Vinst Vinstmarginal

Dedicare Bemanning 557,8 785,2 77,5 9,8 % 60,1 7,7 %

Brighter Diabetesteknik 628,6 32,8 -20,0 N/A -27,3 N/A
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Till följd av att äldreomsorg, sjukvård och tillhörande tekniska hjälpmedel förbättras förväntas
även människor i leva längre. Enligt SCB kommer antalet personer, både män och kvinnor, mellan
åldrarna 65 och 100+ öka nästan konstant i framtiden. Antalet personer som blir 100 år eller äldre
förväntas ha en näst intill exponentiell utveckling fram till 2060 (se graf nedan). Detta innebär att
Vård och Omsorg blir fortsatt viktigt och att bolagen inom denna sektor måste erbjuda kvalitativa
tjänster för att kunna konkurrera inom denna fragmenterade bransch. Fyra svenska bolag som är
verksamma inom denna sektor är Attendo, Ambea, Handicare och Humana. Handicare skiljer sig
något från de övriga då det är ett bolag som producerar exempelvis liftar för handikappade.

Tjänster inom Vård och Omsorg behövs över hela landet. Bolag som kan, på ett kostnadseffektivt
sätt, vara tillgänglig för så många som möjligt har därav en stark strategisk fördel. Detta till följd av
att vårdtagare väljer de alternativen som är nära och tillgängliga. En vårdtagare som bor i
Stockholm skulle troligtvis inte åka till Malmö för att få tillgång till vård. Boverket uppskattar att
43 % av alla kommuner i Sverige har underskott på boendeplatser inom äldreomsorgen. Detta
innebär att det finns områden där tillgängligheten kan förbättras, och därmed öka intäkterna för de
bolagen som expanderar. De bolagen som finns där vårdtagarna är kommer gynnas i och med att
intäkterna ökar.

En fragmenterad bransch öppnar upp för förvärvsmöjligheter hos bolagen. Under 2017
förvärvades totalt 38 bolag bland dessa fyra omsorgsbolag. Detta tyder på att branschen är
fragmenterad och potentiellt går mot att bli mer konsoliderad. Idag finns det ca 14 000 företag
inom vård och omsorg.1 För att dessa förvärv ska vara möjliga i framtiden krävs det även att
skuldsättningen behålls på en hälsosam nivå, samtidigt som storleken på Goodwill-posten inte får
vara för omfattande. Som visas i grafen nedan har bolagen Goodwill-poster motsvarande upp till
1,7 gånger det egna kapitalet. Detta för att bolagen ofta vill begränsa deras andel Goodwill och
skuldsättning där de flesta vårdbolagen har tydliga riktlinjer angående detta. De bolagen som är
finansiellt starka och kan förvärva kommer kunna växa kraftigt, inorganiskt, i framtiden. Samtliga
bolag som nämnts ovan har en ungefärlig nettoskuld/EBITDA om 3,9x vilket anses vara relativt
högt, dock är det inte ovanligt i denna bransch. Goodwill-posten är även den relativt hög.
Goodwill bland dessa bolag utgör mellan 1,3 och 1,7x det egna kapitalet där Handicare är det
bolaget som baserat på denna multipel, har bäst ställning (GW/EK om 1,3x). Det bolag som har
bäst möjlighet för förvärv är, baserat på kassan som andel av balansomslutningen, Humana där
bolagets kassa utgör 11,5 % av balansomslutningen.

När det kommer till vinst på operativt kapital så är spridningen relativt stor mellan bolagen.
Intervallet sträcker sig mellan 5,5 - 17 %. Det bolag som har högst nyckeltal är Ambea vilket
innebär att en större andel investeringar i exempelvis anläggningar krävs vid potentiell reglering.
Humana är även riskexponerad till följd av bolagets storlek. För att minska det operativa kapitalet
är en av de mest effektiva metoderna att investera i anläggningstillgångar, alternativt att köpa upp
lokaler som bolagen idag hyr. Detta kan bli svårt som en mindre aktör då tillgångarna som
används för investeringar oftast är lägre än för större bolag. Därav anses Attendo vara mest
lämpligt positionerad vid en eventuell reglering.

Idag handlas Humana till 13,7x P/E vilket är den lägsta värderingen bland de jämförda bolagen.
Det innebär en rabatt om 25 % jämfört med dessa peers. Baserat på de ovan nämnda faktorerna
bör samtidigt Humana handlas till en lägre värdering. Humana sticker dock ut från peers i och med
att de har den största kassan, vilket kan användas till förvärv.
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1.	Vårdföretagarna:	Privat	Vårdfakta	2017

ND/EBITDA GW/EK Kassa/Totalt Kapital Antal förvärv 2017 P/E

Attendo 3,9 1,7 3,7% 27 18,6

Ambea 3,9 1,7 1,6% 7 18,1

Handicare 3,9 1,3 3,9% 0 Neg.

Humana 3,8 1,5 11,5% 4 13,7
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Ansvarsbegränsning
Analyser, dokument och all annan information som härrör från LINC Research & Analysis (LINC 
R&A) är framställt i informationssyfte och är inte avsett att vara rådgivande. LINC är en ideell
organisation (organisationsnummer 845002-2259) och analyser eller annan information som härrör från
LINC R&A ska inte betraktas som investeringsrekommendationer. 

Informationen i analysen är baserad på källor, uppgifter och personer som LINC R&A bedömer som
tillförlitliga, men LINC R&A kan aldrig garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande
informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid är osäkra och
därför bör användas försiktigt. LINC R&A kan aldrig garantera att prognoser och framåtblickande
estimat kommer att bli uppfyllda. Om ett investeringsbeslut baseras på information från LINC R&A 
eller person med koppling till LINC R&A, så fattas dessa alltid självständigt av investeraren. LINC 
R&A frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det än må vara som
grundar sig på användandet av analyser, dokument och all annan information som härrör från LINC 
R&A. 

Intressekonflikter och opartiskhet
För att säkerställa LINC R&A’s oberoende har LINC R&A inrättat interna regler, utöver detta så är alla
studenter som skriver för LINC R&A skyldiga att redovisa alla eventuella intressekonflikter. Dessa har
utformats för att säkerställa att Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 
investeringsrekommendationer riktade till allmänheten samt hantering av intressekonflikter (FFFS 
2005:9) efterlevs. Material från LINC R&A ska aldrig betraktas som investeringsrekommendationer. 

Om skribent har ett innehav där en intressekonflikt kan anses föreligga, redovisas detta i
informationsmaterialet. 

Övrigt
LINC R&A har ej mottagit betalning eller annan ersättning för att göra analysen. 

Upphovsrätt
Denna analys är upphovsrättsskyddad enligt lag och är LINC R&A’s egendom (© LINC R&A 2017).


