
 

Pressmeddelande, 10 februari 2021 
 
 

Attendos bokslutskommuniké för 2020 – Fortsatt positiv utveckling 
i Finland och stabil utveckling i Skandinavien under utmanande 
kvartal. Attendo presenterar nya finansiella mål till 2023.  

Attendo redovisar fortsatt organisk tillväxt och ett stabilt resultat under det fjärde 
kvartalet 2020. Den finska verksamheten fortsätter att visa en positiv utveckling under 
pågående åtgärdsprogram och Skandinavien har sett en stabil utveckling trots en 
kraftig andra våg av pandemin. I samband med rapporten presenterar Attendo nya 
finansiella mål, att uppnå ett justerat resultat per aktie om minst 4 kronor 2023.    

Kommentarer av Martin Tivéus, VD och koncernchef  
” Under fjärde kvartalet fortsatte vi att belägga fler platser och kan redovisa en organisk 
tillväxt på fem procent. Åtgärdsprogrammet i Finland går enligt plan och vi har haft en stabil 
utveckling i Sverige trots en kraftig andra våg av pandemin. Under julhelgen påbörjade vi 
vaccination av kunder på äldreboenden, vilket är en förutsättning för normalisering av 
verksamheten. I Sverige som varit hårdast drabbat av pandemin är vaccinationen av kunder 
på äldreboenden till stora delar genomförd och vaccinering av medarbetare pågår. De 
kommande åren räknar vi med att fortsätta återta lönsamhet främst genom 
åtgärdsprogrammet i Finland, operationella förbättringar och organisk tillväxt. I samband med 
rapporten presenterar vi nya finansiella mål, att uppnå ett justerat resultat per aktie om minst 
4 kronor 2023.   
 
Åtgärdsprogrammet i Finland enligt plan 
Under fjärde kvartalet 2020 ser vi fortsatta positiva effekter av åtgärdsprogrammet i Finland 
med fler belagda platser och priseffekter för att kompensera för tidigare skärpta 
bemanningskrav. En planenligt låg öppningstakt i kombination med en god nyförsäljning gör 
att vi ökar beläggningen med en procentenhet till 82 procent jämfört med föregående kvartal. 
Corona-pandemin har haft begränsad påverkan på Attendo Finland under andra vågen. 
Nettoomsättningen i Attendo Finland ökade med cirka 9 procent i fjärde kvartalet jämfört med 
jämförelsekvartalet 2019. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick samtidigt till 48 Mkr, en 
förbättring med 68 Mkr i relation till motsvarande kvartal 2019.  
 
Under kvartalet har vi omförhandlat delar av våra ramavtal i Finland inför 2021. Den 
genomsnittliga prisjusteringen för dessa kontrakt uppgick till drygt 10 procent. För hela 
Attendo Finland innebär detta positiva priseffekter på drygt 3 procent av nettoomsättningen. 
Underliggande kostnadsinflation i kombination med kostnader kopplade till den nya 
bemanningslagen gör dock att nettoeffekten av prisjusteringen på marginalen väntas bli 
begränsad under 2021.  
 
Stabilt i Sverige trots andra vågen 
Den andra vågen av corona-pandemin har drabbat Sverige betydligt kraftigare än övriga 
Norden. Trots det har vi på de flesta platser lyckats hålla smittan borta och antalet avlidna 
kunder i covid-19 har varit signifikant lägre än under första vågen. Efterfrågan på 
äldreboendeplatser har varit fortsatt dämpad och den genomsnittliga beläggningen är klart 
lägre i inledningen av 2021 i jämförelse med första kvartalet 2020.  
 
Nettoomsättningen i Attendo Skandinavien minskade med 8 procent som en konsekvens av 
avyttringen av den norska verksamheten, lägre beläggning i relation till jämförelsekvartalet 
som en konsekvens av corona-situationen samt avvecklade hemtjänstverksamheter. 



 

Rörelseresultatet uppgick till 155 Mkr, 10 procent lägre än under fjärde kvartalet 2019. 
Positiva effekter av entreprenad och hemtjänst har motverkats av corona-relaterade effekter.  
 
Sammantaget ett stabilt resultat för koncernen 
Sammantaget lyckas vi, trots pågående pandemi och ett dämpat kundinflöde i Skandinavien, 
leverera ett stabilt resultat. Den organiska tillväxten uppgick till 4,8 procent under kvartalet, 
framförallt drivet av högre kundinflöde  i Finland och positiva priseffekter. Rörelseresultatet 
(EBITA) för fjärde kvartalet uppgick till 193 Mkr, en tydlig förbättring jämfört med föregående 
år. Resultatet i Finland återhämtade sig på grund av ökad beläggning och prisjusteringar 
medan vi rapporterade ett något lägre resultat i Skandinavien. Attendo har haft betydande 
negativ finansiell påverkan av corona-pandemin under fjärde kvartalet, men detta har för 
kvartalet fullt ut uppvägts av offentlig kompensation för merkostnader som uppkommit 
tidigare under året. För helåret 2020 uppskattas pandemin ha belastat resultatet med cirka -
120 Mkr inklusive offentliga lättnadsåtgärder.  
 
Inför 2021 räknar vi med en fortsatt påverkan på försäljningstakten under första kvartalet och 
vi  går in i året med en låg beläggning i den svenska verksamheten. I takt med att 
vaccinationsprogrammet slutförs förväntar vi oss att inflödet av nya kunder gradvis 
normaliseras under året. Extraordinära kostnader för skyddsmaterial och andra direkta 
kostnader kopplade till pandemin väntas täckas av offentliga stödåtgärder.  
 
Modell för värdeskapande och nya finansiella mål 
Attendos modell för värdeskapande bygger på tre grundprinciper: en skalbar plattform med 
gemensamma verktyg, en operativ modell för bästa arbetssätt på lokal nivå samt en 
värderingsstyrd kultur bland chefer och medarbetare. Under 2020 har vi utvecklat vår 
operativa modell som vi kallar för ”Attendo Way” som är ett stöd för verksamheterna att 
säkerställa en omsorg med hög kvalitet och som samtidigt uppmuntrar till lokalt 
engagemang. Som en del av ”Attendo Way” har vi lanserat en rad digitala verktyg för att 
stärka intern kommunikation, planering och uppföljning och dialog med närstående. Med 
detta på plats har vi stärkt bolagets förutsättningar att öka nöjdhet, kvalitet och beläggning. 
 
Kommande år blir en period av resultattillväxt kopplat till omställningen i Finland, en 
förbättrad operativ modell, organisk tillväxt inom befintlig och planerad kapacitet samt mindre 
förvärv. Målet är ett justerat resultat per aktie som uppgår till minst 4 kr år 2023.  
 
Vår största tillgång 
Nöjda och engagerade medarbetare är vår största tillgång och under pandemiåret 2020 har 
det varit extra viktigt att visa våra medarbetare uppskattning och att förstärka arbetet med 
ledarskap, värderingar och intern kommunikation. Som en del av detta arbete lyfter vi fram 
duktiga medarbetare i Attendo som gör skillnad. I fjärde kvartalet korade vi Attendos 
omsorgshjälte och lanserade ett magasin där vi lyfter fram extraordinära insatser under 
pandemin. Som ett resultat har medarbetarnöjdheten och engagemanget ökat markant under 
2020. Störst förbättring syns i hur många som rekommenderar Attendo som arbetsgivare. 
Det är också glädjande att se att vi trots pandemin har ökat kundnöjdheten på alla våra 
marknader.  
 
Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till våra medarbetare och kunder. Jag är stolt över de 
insatser som alla medarbetare gör under pandemin för att ge en bra och trygg omsorg till 
våra kunder och sprida glädje. Jag vill även rikta ett stort tack för det stöd och förståelse som 
kunder och närstående visat under en utmanande tid.” 
 

  



 

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2020 
 
 Nettoomsättningen uppgick till 3 065 Mkr (3 054). Justerat för valutaeffekter ökade 

nettoomsättningen med 2 procent. Avyttringen av den norska verksamheten har minskat 
omsättningen med cirka 100 Mkr. Den organiska tillväxten uppgick till 5 procent.  

 Rörelseresultatet (EBITA)* uppgick till 193 Mkr (139), vilket motsvarar en rörelsemarginal 
på 6,3 procent (4,6). Den finansiella effekten på rörelseresultatet av corona-situationen 
uppskattas i kvartalet till cirka +/- 0 Mkr.  

 Justerat rörelseresultat (EBITA)*, det vill säga EBITA enligt tidigare 
redovisningsstandard, uppgick till 87 Mkr (35), vilket motsvarar en justerad 
rörelsemarginal på 2,8 procent (1,1).  

 Periodens resultat uppgick till 4 Mkr (-40). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 
0,02 kr (-0,25). Justerat resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,31 kr (0,04).  

 Fritt kassaflöde uppgick till 132 Mkr (141). 

 Det totala antalet platser i drift i Attendos egen regi-boenden uppgick till 17 668 (16 618), 
en ökning med 6 procent. Beläggningen i egen regi-boendena uppgick till 80 procent 
(80). 

 Attendo presenterar uppdaterade finansiella mål där tillväxt och marginalmål ersätts med 
ett mål där det justerade resultatet per aktie under 2023 ska uppgå till minst 4 kronor, 
drivet av operationella förbättringar och organisk tillväxt.  

Sammanfattning av januari - december 2020 
 
 Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 12 288 Mkr (11 935). Justerat för 

valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 4 procent. Avyttringen av den norska 
verksamheten har minskat omsättningen med cirka 200 Mkr. 

 Rörelseresultatet (EBITA)* uppgick till 797 Mkr (812), vilket motsvarar en rörelsemarginal 
på 6,5 procent (6,8). Den finansiella effekten på rörelseresultatet av corona-situationen 
beräknas till -120 Mkr.  

 Justerat rörelseresultat (EBITA)*, det vill säga EBITA enligt tidigare 
redovisningsstandard, uppgick till 375 Mkr (441), vilket motsvarar en justerad 
rörelsemarginal på 3,1 procent (3,7). 

 Periodens resultat uppgick till -904 Mkr (81). I andra kvartalet genomfördes nedskrivning 
av goodwill samt av nyttjanderättstillgångar, vilket belastat periodens resultat med -955 
Mkr. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -5,63 kr (0,51). Justerat resultat per 
aktie efter utspädning uppgick till 1,43 kr (1,71). 

 Fritt kassaflöde uppgick till 428 Mkr (196). 

 Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2020.  

* Exklusive jämförelsestörande poster 

Inbjudan till telefonkonferens 
Analytiker, investerare och journalister inbjuds att delta vid en telefonkonferens kl 10:00 
(CET) under ledning av Attendos vd och koncernchef Martin Tivéus samt Attendos ekonomi- 
och finansdirektör Fredrik Lagercrantz. För att delta i konferensen, vänligen ring in på något 
av nedanstående nummer: 
 



 

SE:  +46 8 505 583 51  
FI: +358 9 817 105 21 
UK: +44 3 333 009 271 
 
Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:  
https://tv.streamfabriken.com/attendo-q4-2020 
 
Rapporten samt övrigt informationsmaterial kommer att göras tillgängligt på: 
https://www.attendo.com/  
 
Attendo AB (publ) 
 
 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo  
Telefon: +46 705 09 77 61 
E-post: andreas.koch@attendo.com  
 
Stefan Svanström, chef Samhällskommunikation Attendo 
Telefon: +46 708 67 38 07 
E-post: stefan.svanstrom@attendo.com 
 
 
 
 
Denna information är sådan som Attendo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för 
offentliggörande den 10 februari 2021 kl. 08.00 CET. 
 

Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag 
Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Företaget 
grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder 
Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring  
25 000 medarbetare och är lokalt förankrat med fler än 700 verksamheter i runt 300 kommuner i Sverige, Finland 
och Danmark. www.attendo.com  
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