
Vinst i välfärden
November 2016



3 av 4 stödjer vinstbegränsning i 
någon form

Det pågår en debatt om vinstutdelning inom skattefinansierad vård, 
skola och omsorg som bedrivs av privata företag. Markera det alternativ 

som ligger närmast din åsikt.

3 av 4 tillfrågade 
respondenter stödjer 
vinstbegränsning i någon 
form för privata aktörer inom 
skattefinansierad vård, skola 
och omsorg. Flest 
respondenter, 41%, samlas 
kring alternativet som tillåter 
en begränsad vinst. Endast 
knappt var fjärde respondent 
anser att företag ska som i 
dag själva bestämma om 
storleken på och 
förutsättningarna för 
vinstutdelning.
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Stödet för vinstbegränsning stabilt 
över tid  

Det pågår en debatt om vinstutdelning inom skattefinansierad vård, 
skola och omsorg som bedrivs av privata företag. Markera det alternativ 

som ligger närmast din åsikt.

Respondenternas respektive 
uppfattningar i denna fråga 
är relativt stabila över tid. 
Svarsfördelningen i den 
senaste mätningen som 
genomfördes i oktober -
november 2016 stämmer väl 
överens med resultatet från 
den undersökning som 
genomfördes i mars 2015. 
Samma fråga ställdes vid 
båda dessa tillfällen. Även i 
undersökningen från mars 
2015 så är 3 av 4 
respondenter för en 
vinstbegränsning i någon 
form.
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Undersökningarna är genomförda inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar 
svenska folket, 18 år och äldre. 

Den senaste mätningens resultat är baserat på 1027 intervjuer. Respondenterna tillfrågades via en 
webbenkät under perioden 31 oktober-3 november, 2016.

Om undersökningen




