
 

Frågor och svar om konfliktfondens storlek  

Här hittar du svar på några frågor när det gäller förslaget till konfliktfondens storlek. 

Vad är en konfliktfond? 

Konfliktfonden är en del i att Vårdförbundet är en stark avtalspart i förhandlingar. Det är 
pengar som är reserverade och finns bokförda på ett separat konto i balansräkningen. 
Dessa pengar kan endast användas vid en eventuell arbetsmarknadskonflikt. 
Konfliktfonden är en del av det egna kapitalet. 

Varför ska konfliktfondens storlek för hela kongressperioden 
beslutas nu? 

Enligt stadgan har kongressen som uppgift att besluta om konfliktfondens storlek för 
nästkommande kongressperiod. 

Vad är syftet med en konfliktfond?  

Förbundet ska ha resurser för att kunna driva krav i flera på varandra följande 
avtalsrörelser och i de fall de leder till strejk ska Vårdförbundet ha pengar för att 
finansiera detta. Det är därför viktigt att det finns pengar reserverade i en konfliktfond. 

Vad ska pengarna i en konfliktfond användas till? 

Pengarna i en konfliktfond ska användas till att ersätta medlemmar uttagna i konflikt för 
deras inkomstbortfall men även till kringkostnader (exempelvis informationsmaterial 
gällande konflikten). 

Vad händer om inte pengarna i konfliktfonden räcker vid en 
konflikt? 

Det beror på hur beslutet om konfliktfondens storlek utformas. Om beslut tas att enbart 
pengar i konfliktfonden får användas vid konflikt kan strejk pågå så länge pengarna 
räcker. Beslutet kan även utformas så att det finns möjlighet att även använda fritt eget 
kapital vid behov. Det är då förbundsstyrelsen som beslutar hur mycket av det fria egna 
kapitalet som kan användas till konfliktersättning utifrån utvecklingen av konflikten. 

Vad är eget kapital? 

Eget kapital är Vårdförbundets egna pengar. Vid ett givet tillfälle sätts ett värde på 
samtliga tillgångar och samtliga skulder och mellanskillnaden blir då det egna kapitalet. 
Förenklat kan man säga att om Vårdförbundet skulle sälja alla sina tillgångar (ex. 



 

fastighet, fonder, inventarier) och sen betala samtliga skulder (ex. skulder till 
leverantörer, skatteskulder, semesterlöneskulder till personal) är de pengar som 
återstår eget kapital.  

Ett eget kapital är sparade medel som byggts upp av tidigare års ekonomiska resultat 
och kommer förändras utifrån det framtida resultat som genereras i organisationen. Ett 
positivt ekonomiskt resultat ökar det egna kapitalet och ett negativt resultat minskar 
kapitalet.  

Eget kapital som är avsatt, till exempelvis konfliktfonden, benämns bundet eget kapital 
(kan även benämnas ändamålsbestämt) och det kapital som inte är avsatt till något 
bestämt ändamål benämns fritt eget kapital. 

Vad innebär det att pengar är avsatta? 

Pengar avsatta i konfliktfonden finns bokförda på ett särskilt konto i bokföringen och 
visas i Vårdförbundets årsredovisning under eget kapital. Dessa pengar kan inte 
användas till något annat än vid konflikt. 

Varför kan inte hela det egna kapitalet klassas som konfliktfond? 

För att organisationen ska ha handlingsfrihet kan inte hela kapitalet klassas som 
konfliktfond. En bedömning av rimlig nivå måste göras. Kapital som inte är klassat som 
konfliktfond kan exempelvis användas för framtida investeringar eller som förstärkning 
om något oförutsett inträffar. 

Vilka pengar avsätts till konfliktfonden?  

Om beslut tas att konfliktfonden ska höjas kommer det göras en omföring inom det 
egna kapitalet. Det innebär att det fria egna kapitalet minskar och det bundna dvs 
konfliktfonden höjs.  

Har Vårdförbundet varit ute i konflikt tidigare? 

Ja, de senaste 30 åren har det skett vid två tillfällen, år 1995/1996 samt år 2008. 

Vad kostar en konflikt? 

Det är svårt att svara på då det beror på antalet medlemmar som tas ut samt hur lång 
tid konflikten pågår.  
 
Konflikten 1995/1996 omfattade ca 7 000 medlemmar och varade i 7 veckor. Den 
kostade Vårdförbundet ca 38 miljoner kronor. Omräknat till dagens lönenivåer skulle 
kostnaden uppgå till ca 88 mkr. 
 



 

Konflikten år 2008 omfattade 10 000 medlemmar och pågick i 6 veckor. Kostnaden 
uppgick till 88,7 mkr. Omräknat till dagens lönenivåer skulle kostnaden uppgå till ca 
137 mkr. 

Hur stor är konfliktfonden idag? 

Kongressen 2018 beslöt att konfliktfonden under kongressperioden skulle uppgå till 
225 mkr och att fritt eget kapital kan användas om inte konfliktfonden skulle vara 
tillräcklig.  
 

Vad händer med konfliktfonden om Vårdförbundet går ut i 
konflikt? 
  
Om Vårdförbundet går ut i konflikt används pengarna som är avsatta i konfliktfonden till 
ersättning till de medlemmar som är uttagna i strejk. Efter konflikten görs en överföring 
från det fria egna kapitalet till konfliktfonden så att den uppgår på nytt till det belopp 
kongressen beslutat. Därefter behöver det fria egna kapitalet öka för att uppgå till det 
belopp som var tidigare och detta görs genom att Vårdförbundet går med ekonomiskt 
överskott under ett antal år. 


