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SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Ett nytt förslag till regelverk har tagits fram för att undersöka möjligheterna till en 

vinstbegränsning för privata aktörer på välfärdsmarknaden. Förslaget kan således ses som 

ett styrmedel som i folkmun kallas för ett ”vinsttak”. En av de marknader som innefattas 

av detta vinsttak är den svenska skolmarknaden där etablerade friskolors möjlighet till 

vinst skulle kraftigt begränsas om  detta vinsttak införs. Syftet med denna uppsats är att 

möta de för-och motargument för ett vinsttak för att kunna ge ett uttalande om vinsttaket 

bör implementeras på den svenska skolmarknaden. Där metoden kommer att vara en 

fallstudie samt en litteraturgenomgång, för att kunna ge en ökad förståelse av effekterna 

av vinsttaket, då datamaterial eller andra studier då ett vinsttak har implementerats i 

välfärden inte finns tillgängligt. Resultatet tyder på att vinsttaket ej lämpar sig för 

skolmarknaden dock behövs någon form av styrmedel då skolmarknaden karaktäriseras 

av asymmetrisk information.    

Nyckelord: Välfärd, Vinsttak, Vinstrestriktion, Styrmedel, Skolmarknad, Friskola 

  

I 



 

ABSTRACT 

 

 

A new law suggestion has been discussed among politicians to investigate the possibility 

to make a profit restriction for private companies on the Swedish welfare services. One 

of the markets that is targeted is the Swedish school market, where free schools’ 

possibilities to make profit would be restricted. The purpose of this study is to analyse 

the arguments for and against the profit restriction and make a statement if the new law 

should be implemented. The method used is a case study combined with a literature 

review to get the most knowledge as possible. There is no or little information about profit 

restrictions in welfare services and therefor the case study is used. The result indicates 

that the profit limitation should not be implemented but an intervention should be made 

by the Swedish government due to the fact of asymmetrical information is a problem on 

the school market.   

Keywords: Profit- restriction, Swedish school market, Free schools   
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KAPITEL 1 

INTRODUKTION 

 

 

 

 

I kapitel ett kommer en introduktion ges till vad ett vinsttak är för typ av styrmedel, varför 

det är ett aktuellt ämne och hur de kan komma att implementeras på välfärdstjänsterna i 

Sverige. Uppsatsens första kapitel behandlar de argument för ett vinsttak, hur reaktioner 

är från etablerade intresse-och arbetsorganisationer och hur dessa organisationer ställer 

sig till vinsttak som styrmedel på välfärdsmarknaden. Kapitlet avslutas med uppsatsens 

syfte och hur frågeställningen ska besvaras.  

 

1.1 Problemdiskussion  

Den 5:e mars 2015 beställdes utredningen Ordning och reda i välfärden av regeringen 

som att avsåg att undersöka möjligheterna för ett nytt regelverk. Det nya regelverkets 

avsikt var att undersöka hur de privata välfärdsföretagen blev finansierande av offentliga 

medel. Utredningen innefattar ett förslag att införa vad som i folkmun kallas för ett 

”vinsttak”. Vinsttaket som föreslås att implementeras kan definieras som ett styrmedel 

som fungerar som en vinstrestriktion för privata företag etablerade på välfärdsmarknaden 

i Sverige, alltså inom sektorerna skola, vård och omsorg (SOU 2016:78). Syftet med den 

beställda utredningen är att undersöka två huvuddelar för privata företag etablerade på 

välfärdsmarknaden. Dessa två huvuddelar är 1: De medel som är ämnade för offentlig 

verksamhet ska stanna där och tillgodose brukarnas1 behov. 2: Om det blir ett eventuellt 

överskott efter att välfärdsarbetet är utförd ska den stanna inom verksamheten (Dir 

2015:22).   

 

Enligt regeringen finns det en problematik med att de privata företagen som befinner sig 

på välfärdsmarknaden gör för höga vinster, vilket utredningen Ordning och reda i 

välfärden bekräftar. Utredningen kommer fram till tre specifika problem som kan 

härledas till vinster i välfärden. Dessa tre problem är 1: Det uppstår en läcka där 

skattepengarna försvinner ifrån sin huvudsakliga verksamhet. 2: Vinsterna enligt 

                                                 
1 Personer som konsumerar välfärdstjänster.  
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regeringen är för höga, vilket skapar en övervinst hos företagen på skattebetalarnas 

bekostan. 3: Dessa höga vinster gör att kvaliteten försämras hos de privata 

välfärdsföretagen genom kostnadsminimering (Jordahl & Sundén, 2016, s. 7; SOU 

2016:78). De tre problemen kan tolkas som att det sker vinster i välfärden genom 

kostnadsminimering hos de privata aktörerna på välfärdsmarknaden. 

Kostnadsminimeringen gör det därför möjligt för ägare och investerare att plocka ut 

pengar ur verksamheten när de egentligen är ämnade för välfärdsarbete som i sin tur gör 

att kvaliteten försämras inom välfärden. Utredningen menar på att de tre problem som 

tagits fram med vinster i välfärden skulle komma att elimineras då ett vinsttak införs som 

styrmedel på välfärdsmarknaden. (SOU 2016:78).  

 

Utredningen beskriver hur en ”rimlig” avkastning ska tillåtas med en begränsning, 

vinsttaket ska därför inte ses som ett vinstförbud. Restriktionen på vinsten bestäms utifrån 

hur rörelseresultatet förhåller sig till den marknadsmässiga kapitalkostnaden. Måttet på 

lönsamhet blir således att utgå från välfärdsföretagens räntabilitet och hur mycket 

investerat kapital som gjorts inom verksamheten. En riktlinje blir att den tillåtna vinsten 

ska vara 7 % på det grundinvesterade kapitalet (SOU 2016:78; Svenskt näringsliv, 2016). 

Enligt utredningen kommer detta förslag inte att påverka de företag som är etablerade på 

välfärdsmarknaden negativt då vinster fortfarande tillåts. Eftersom att vinsttaket 

bestämmer en gräns för hur mycket vinst som får plockas ut ur välfärdsverksamheten, 

begränsas de privata aktörerna till övervinst och det bör därför inte leda till 

kvalitetsförsämringar.  

 

Kritik har riktats mot denna utredningen från stora intresse-och arbetsorganisationer, 

exempelvis har Svenskt näringsliv och Riksrevisionen i ett flertal rapporter uttalat sig om 

hur utredningen Ordning och reda i välfärden missar vitala delar. Istället menar 

organisationerna som ifrågasätter utredningen, att med denna typ av reglering kan 

effekterna att slå hårt mot välfärdsmarknaden och de privata företag som är verksamma 

inom detta tjänstesegment. Det diskuteras även om olika utfall av ett implementerat 

vinsttak, där det finns risk att företag kan bli tvingade att gå i konkurs eller gå med förlust 

bara för att kunna fortsätta med sin verksamhet (Jordahl & Sundén, 2016; Riksrevisionen, 

2017).   
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Då det finns fler områden inom välfärdsmarknaden kommer denna uppsats att fokusera 

på den svenska skolmarknaden. Skolmarknaden har delar inom sig som kan 

karaktäriseras som ett marknadsmisslyckande vilket kräver offentligt ingripande, vilket 

leder in på frågeställningen om vinsttak som styrmedel är ett bra val.  

  

1.2 Frågeställning  

Denna uppsats kommer att fokusera på de argument som är för och emot ett vinsttak i den 

svenska välfärden, där uppsatsen kommer att koncentrera sig till den svenska 

skolmarknaden och redan etablerade friskolor. Fortsättningsvis kommer att uppsatsen 

skapa en diskussion om vinsttak som styrmedel på den svenska skolmarknaden. 

Uppsatsen kommer att ta upp information om vilka effekter friskolor har på 

skolmarknaden i Sverige. För att lättare förstå friskolors betydelse för den svenska 

skolmarknaden och om det finns effekter av konkurrens mellan skolor. Uppsatsen 

kommer beskrivna att hur ett vinsttak fungerar, hur det kan komma att implementeras 

samt vilka effekter det kan komma att medföra på den svenska skolmarknaden. Uppsatsen 

avser att besvara de två första frågorna först vilket kommer ge underlag för att besvara 

den sista frågeställningen:  

 

- Vad för effekter medför friskolor till skolmarknaden? 

- Hur påverkar vinsttaket attraktiviteten för privata aktörer verksamma på 

skolmarknaden? 

- Vilka effekter kan inträffa vid ett införande av ett vinsttak på den svenska 

skolmarknaden?  

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att möta de för-och motargument för ett vinsttak för att kunna ge 

ett uttalande om vinsttaket bör implementeras på den svenska skolmarknaden.    

 

1.4 Metod  

För att besvara syftet kommer denna uppsats kommer att ha en metodisk ansats, där en 

litteraturgenomgång samt en fallstudie genomförs. Metoden har utgångspunkt i 

ekonomiska teorier, som kan förklara de effekter som ett vinsttak kan medföra på 

marknaden,  de effekter av konkurrens mellan skolor samt de effekter som friskolor för 
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med sig på skolmarknaden. Litteraturgenomgången kommer att bidra med tidigare studier 

som gör fallstudien möjlig. Det material som denna uppsats kommer att tillgå är främst 

tidigare studier om konkurrens samt tidigare studier om friskolors effekt på 

skolmarknaden. Valet av metod grundas i att datamaterial för hur ett vinsttak påverkar en 

välfärdsmarknad är liten vilket begränsar uppsatsen till att enbart ställa hypoteser som 

kan förklara de effekter som kan inträffa vid ett införande av ett vinsttak i den svenska 

välfärden, hypoteserna kommer presenteras som fem punkter i teoridelen. Fallstudien kan 

därför bidra med en ökad förståelse för vad som kan inträffa vid ett eventuellt införande 

av ett vinsttak på den svenska skolmarknaden.  

 

1.5 Avgränsning  

Det kommer i denna uppsats göras avgränsningar inom välfärdsmarknaden samt en 

tidsmässig avgränsning. Denna uppsats kommer inom välfärdsmarknaden endast utgå 

från den svenska skolmarknaden och inte beröra andra områden inom välfärden. Valet av 

att studera skolmarknaden är att det kommer innefattas av det planerade vinsttaket på 

välfärdsmarknaden enligt utredningen Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) 

Valet av skolmarknaden beror på att det finns en problematik i form av asymmetrisk 

information vilket gör att ett styrmedel bör implementeras. Det kommer även att ske en 

tidsmässig avgränsning då uppsatsen inriktar sig från året 1992 till nutid. Anledningen 

till denna avgränsning är att 1992 var året då friskolereformen infördes i Sverige, vilket 

gjorde att det skedde en stor procentuell ökning av antalet friskolor (Ekonomifakta, 

2017a). Vid en granskning om utdelning sker på skolmarknaden kommer denna uppsats 

att begränsa sig till de sex största skolkoncernerna (Veckans affärer, 2014) Valet av dessa 

sex skolor beror på deras storlek och att de är verksamma inom olika typer av 

skolverksamhet, så som gymnasieskolor, grundskolor, förskolor och yrkesskolor, vilket 

leder till en spridning inom skolverksamheten.  

 

1.6 Disposition  

Uppsatsen kommer att ha följande upplägg för varje kapitel:  

 

Kapitel 2 – Bakgrund  
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I kapitel två kommer det behandlas grundläggande information om vilka reformer som 

har gjorts på den svenska skolmarknaden och vad det har fått för konsekvenser på 

skolmarknaden idag.  

 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram   

Kapitlet tar upp vilken typ av marknad som den svenska skolmarknaden är verksam på 

och varför marknaden har delar inom sig som kan ses som ett marknadsmisslyckande. 

Kapitlet kommer att inkludera de teoretiska effekterna av ett införande av ett vinsttak som 

styrmedel på skolmarknaden. Information kommer även att tillhandahållas om kriterier 

för hur konkurrens inom skolan i Sverige ska vara utformad för att ta reda på 

friskolereformens effekter .  

 

Kapitel 4 – Fallstudie  

Kapitel fyra innehåller en djupare granskning rörande de möjliga effekterna av ett 

implementerat vinsttak på den svenska skolmarknaden. Granskningen av utredningens 

tre punkter kommer även att genomföras med hjälp av fallstudien. Kapitlet avslutas med 

de effekter konkurrens har haft på den svenska skolmarknaden.  

 

Kapitel 5 – Diskussion  

I det femte kapitlet kommer det att föras en diskussion med att ha vinsttak på den svenska 

skolmarknaden som följs av en diskussion med att ha friskolor på skolmarknaden. 

Kapitlet avslutas med alternativa styrmedel till vinsttak och hur ett styrmedel på 

skolmarknaden i Sverige bör utformas.  

 

Kapitel 6 – Sammanfattning 

Det sista kapitlet i denna uppsats ger en sammanfattning av vad fallstudien kommit fram 

till; vinsttak som styrmedel på den svenska skolmarknaden, utredningens tre punkter samt 

konkurrens på skolmarknaden. Kapitlet avslutas med uppsatsens begränsningar samt 

fortsatt forskning. 
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KAPITEL 2 

BAKGRUND 

 

 

 

 

Det andra kapitlet innehåller grundläggande information om friskolereformen som har 

genomförts på den svenska skolmarknaden och vilka effekter reformen har medfört. 

Kapitlet fortsätter med hur Sveriges elever presterar i PISA-undersökningarna för att se 

utvecklingen av elevers resultat och kapitel kommer att avslutas med att behandla hur 

allmänheten ställer sig till en privatiserad välfärdsmarknad. 

 

2.1 Reformer i den svenska skolan   

År 1992 genomfördes friskoleformen i Sverige som medförde effekter på skolmarknaden 

då det procentuella antalet friskolor ökade i Sverige (Ekonomifakta, 2017a). 

Friskolereformen innebar att friskolor fick samma peng per elev (skolpeng) som tidigare 

endast tillfallit kommunala skolor. Reformens mål var att skapa konkurrens på 

skolmarknaden som i sin tur skulle leda till kostnadseffektivisering inom 

skolverksamheten (Prop. 1991/92:95). Tanken var att utöka alternativen för elever och 

föräldrar då friskolor skulle vara ett bra alternativ till kommunala skolor (Lärarnas 

Riksförbund, 2017). Krav sattes upp som innebar att friskolan skulle godkännas för att ta 

del av skolpengen (Skolinspektionen, 2017).  

 

Friskolereformen innebar en omstrukturering på den svenska skolmarknaden2 då det 

procentuella antalet friskolor ökade vilket fick effekten att andelen elever som utbildades 

inom en friskola ökade. Från läsåren 1995/1996 till 2016/2017 var följden av 

friskolereformen att antalet friskolor på grundskolenivå ökade från 4,8 % till 16,9 % och 

antalet friskolor på gymnasienivå ökade från 10,9 % till 32,6 % (Ekonomifakta, 2017a).  

Utbudet av skolor på marknaden ökade vilket ledde till en stor omfördelning av antalet 

elever som vände sig till en friskola i stället för en kommunal. Från läsåren 1992/1993 till 

2016/2017 utbildades antalet elever på grundskolenivå okade från 1,1 % till 14,6 %. Där 

                                                 
2 Ett samband om kausalitet går ej att bevisa, detta är en estimering av friskolereformen.  
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motsvarande siffra för antalet elever som utbildas inom en friskola på gymnasienivå 

ökade från 1,7 % till 25,5 % (Ekonomifakta, 2017b).  

 

 

Figur 1. Procentuell utveckling av antalet elever som utbildas i friskola, uppdelat på 

grund – och gymnasieskola   

Båda linjerna visar den procentuella utvecklingen av antalet elever som utbildar sig i en 

friskola i Sverige där den blåa linjen representerar utvecklingen av antalet elever på 

grundskolenivå och röda linjen representerar utvecklingen av antalet elever på 

gymnasienivå.  

Hämtad från: Ekonomifakta, Andel elever i friskola (Ekonomifakta, 2017b). 

 

 

 

Figur 2. Procentuell utveckling av antalet friskolor, uppdelat på grund –och 

gymnasieskola   

Båda linjerna presenterar den procentuella utvecklingen av antalet friskolor i Sverige. Där 

den blåa linjen representerar utvecklingen av antalet gymnasieskolor och röda linjen 

representerar utvecklingen av antalet grundskolor.  

Hämtad från: Ekonomifakta, Andel friskolor i landet (Ekonomifakta, 2017a). 
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2.2 Den svenska skolan idag efter friskolereformen 

Av alla nya friskolor i Sverige som startades kom även en stor del av dem att bedrivas i 

aktiebolagsform. År 2016 drevs 87 % av alla friskolor på gymnasienivå i bolagsformen 

aktiebolag och för grundskola var motsvarande siffra 61 % (Ekonomifakta, 2016a). I 

Gävleborg, Blekinge, Norrbotten, Dalarna, Västernorrland, Jämtland och Gotland var 

siffran högre då samtliga friskolor i de nämnda länen bedrevs i aktiebolagsform. Av 

antalet totala skolor inräknade (kommunala skolor + friskolor + privatskolor) är antalet 

friskolor som bedrivs i aktiebolagsform högst i Stockholm med 25,9 % och lägst i 

Värmland med 2 % (ibid). Dessa friskolor har möjlighet att göra en så kallad  

vinstutdelning vilket, betyder att de kan plocka ut pengar ur friskolan (Bolagsverket, 

2017), och är speciellt intressanta i utredningen Ordning och reda i välfärden eftersom 

att utredningen vill begränsa dessa friskolors möjlighet till vinstuttag (SOU 2016:78).  

 

Värt att tillägga är att friskolereformen inte lett till att kostnaderna har ökat för hela 

svenska skolverksamheten (Böhlmark & Lindahl, 2012). Den samlade skolsektorn hade 

år 2013 en rörelsemarginal på 4,5 % och en vinstmarginal på 5,5% (SCB, 2013). Dock 

kan det ge en missvisande bild då dessa siffor inkluderar alla skolor i Sverige och inte 

bara friskolor.  

 

Det skrivs ofta i medierna i Sverige när resultaten ifrån olika utbildningsundersökningar 

kommer och hur svenska elever presterar (Svenska dagbladet, 2015; Dagens industri, 

2016). I undersökningar framkommer det att svenska elever presterar sämre i exempelvis 

PISA-undersökningarna som startade att testa elevers kunskap från år 2000. PISA-

undersökningarna kontrollerar elevers kunskap i tre ämnesområden: matematik, 

naturvetenskap och läskunskap (Ekonomifakta 2016b). Därför  blir referenspunkten i hur 

utvecklingen skett för svenska elever från året 2000 till nutid. Mellan åren 2000-2015 har 

följande utveckling skett för svenska elever i PISA-undersökningarna:  

 

År 2000 var snittpoängen3 för de tre ämnesområdena 512 poäng4. Denna siffra 

försämrades och hade sin sämsta nivå år 2012 då snittvärdet var 482 poäng5. Resultatet 

                                                 
3 Beräknas genom att ta den samlande poängen från de tre områdena matematik, läsförståelse och 

naturvetenskap och dela dem med tre.  
4 Sverige hade poängen i följande områden: Naturvetenskap 512, läsförståelse 516 och matematik 510   
5 Sverige hade poängen i följande områden år 2012: Naturvetenskap 485, läsförståelse 483 och 

matematik 478   
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förbättrades år 2015 och resultatet var detta år ett snittvärde på 496 poäng6. Det kan 

således konstateras att det skett en förbättring mellan åren 2012 till 2015 men det svenska 

PISA-resultatet ligger inte på den högre nivån som det gjorde år 2000 (Ekonomifakta 

2016b). För att få en uppfattning om hur poängen som svenska elever har och hur dessa 

ställer sig internationellt kan en jämförelse göras med Japan. Japan har det bästa PISA-

resultaten av alla länder i världen då de år 2015 hade ett snittresultat på 527 poäng7 

(Ekonomifakta 2016b).   

 

 

 

Figur 3. Utvecklingen av PISA-resultaten per ämnesområde för svenska elever  

Figuren visar utvecklingen av hur svenska elever presterar i PISA undersökningarna 

mellan åren 2000-2015 uppdelat per ämnesområde. Där man kan se hur nivån 

försämrades fram till år 2012, där det sedan efter förbättrades. Där den blåa linjen 

representerar ämnesområdet läsförståelse, gula linjen ämnesområdet naturvetenskap och 

den röda linjen ämnesområdet matematik.  

Hämtad från: Ekonomifakta, Provresultat per ämne, tidsserie (Ekonomifakta 2016b) 

 

                                                 
6 Sverige hade poängen i följande områden år 2015: Naturvetenskap 493, läsförståelse 500 och 

matematik 494   
7 Japan hade poängen i följande områden år 2015: Naturvetenskap 538, läsförståelse 516 och matematik 

532   



 

 
10 

 

 

Figur 4. PISA-resultaten för varje deltagande land 

Figuren visar hur olika länder presterar gentemot andra länder där de tre olika områdena 

speglar varje ämnesområde. Figuren visa att Sverige ligger i mitten samtidigt som de 

andra skandinaviska länderna hamnar högre upp.  

Hämtad från: Ekonomifakta, Resultat PISA-internationellt (Ekonomifakta, 2016b) 

 

Det kan följaktligen läsas ur Figur 4 att Sverige ligger över snitten för OECD-länderna 

men faller bakom de andra skandinaviska länderna (Ekonomifakta 2016b).  

 

Nedgången i PISA-resultaten skedde samtidigt som att medelbetygen bland svenska 

elever blivit allt bättre sedan friskolereformen infördes år 1992. Betyg kommer 

följaktligen bli ett verktyg att mäta hur friskolor och kommunala skolor skiljer sig från 

varandra. Skolresultaten visar på att elever som studerar på friskolor presterar bättre än 

elever som går på kommunala skolor då friskolornas elever har ett genomsnittligt bättre 

resultat än elever som utbildas vid en kommunala skola. Friskolornas elever har i 

genomsnitt ett bättre snittbetyg än den kommunala skolornas elever på 16,3 %  när 

eleverna avslutat grundskolan. Undersökningen visar också på att vinstdrivna skolor och 

icke- vinstdrivna friskolor presterar lika bra som varandra och att det inte finns någon 

statistisk skillnad mellan dessa två typer av regim inom friskolor i Sverige (Sahlgren, 

2011). Det kan argumenteras för att friskolereformen är orsaken till de fallande PISA-

resultaten men det finns inga belägg för ett sådant påstående. Istället visar det att 

kommuner med fler friskolor leder till att resultaten blir bättre för båda fri- och 
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kommunala skolor i PISA-undersökningarna och de kommuner med ett färre antal 

friskolor i presterar de kommunala skolorna sämre (Böhlmark & Lindahl, 2015).    

  

Betygsinflation är generellt sett ett problem bland friskolor och som skulle kunna förklara 

de högre betygen. Med betygsinflation menas att skolor sätter ett högre betyg bland elever 

än vad det egentligen elever har presterat (Wikström & Wikström, 2005). Vilket kan bero 

på att friskolor har ett incitament till att sätta ett högre betyg för att fler elever ska välja 

friskolorna med dokumenterat höga resultat hos eleverna. Tvetydighet finns dock då det 

finns studier på att  betygsskillnaderna inte kan förklaras enbart med betygsinflation utan 

att friskolor presterar bättre i förhållande till kommunala (Böhlmark & Lindahl, 2015; 

Böhlmark & Lindahl. 2012).  

 

2.5 Generell attityd mot privatisering  

Attityden mot privatisering kan hjälpa till att se hur allmänheten ställer sig till den 

omstruktureringen som skett inom de svenska välfärdstjänsterna och hur den generella 

attityden mot privatisering är. Det skulle således kunna legitimisterna utredningen om 

den problematik som tas upp med vinstdrivna aktörer på skolmarknaden. Den rådande 

attityden hos anställda inom offentlig verksamhet är att många är negativt inställda till 

privata aktörer på välfärdsmarknaden. (Dellgran & Hööjer, 2010).  

 

Således kan det ses som att utredningen Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) 

legitimeras då attityden bland anställda inom offentlig verksamhet har en negativ syn mot 

företag som har ett vinstintresse på välfärdsmarknaden. I en tillfrågad grupp var 56 % 

emot privata företag med vinstintresse och samma grupp hade en något mer positiv syn 

på privata företag som finns på välfärdsmarknaden utan vinstsyfte. I detta fall var det 

endast 17 % som var emot icke-vinstdrivande privata företag på välfärdsmarknaden 

(Kallio, Meeuwisse & Scaramuzzino, 2016).   

 

Allmänhetens attityd mot privatisering kommer med blandade känslor där faktorerna 

utbildning, politisk läggning och hur välställd personen är. Personer med högre utbildning 

har en mer positiv attityd mot privatisering än personer som inte har en högre utbildning. 

Personer som röstar på partier med en mer högerpolitik, anses även vara mer positiv 

inställd mot privatisering då höginkomsttagare generellt är mer positivt inställda till mer 
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privatisering. Vilket kan förklaras med att då personer med högre inkomstnivå 

förmodligen också har en högre utbildning. Undersökningen gällde personer och deras 

inställning mot en privatiserad sjukvård i Sverige (Palma & Salas, 2016).  Denna studie 

kan tillämpas på skolmarknaden eftersom att sjukvården och skolan tillhör samma 

välfärdsmarknad i Sverige, vilket kan innebära att dessa åsikter kan falla över 

skolmarknaden.   
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KAPITEL 3 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

 

 

 

I det tredje kapitlet kommer det att presenteras karakteristika av den svenska skolan, och 

fortsatt information om vilken marknad skolverksamheten är verksam på. Kapitlet 

fortsätter med att diskutera de teoretiska effekterna av ett vinsttak, argument från 

utredningen om varför ett vinsttak bör införas samt vad som krävs för att konkurrens ska 

vara lyckosam.  

 

3.1 Generell karakteristika av skolmarknaden  

För att förstå vinsttaket som styrmedel och hur det kan komma att påverka skolmarknaden 

är det viktigt att ta reda på den problematik som finns beskriven. Efter att 

friskolereformen infördes kan det konstateras att den svenska skolmarknaden 

karaktäriseras av ett flertal punkter enligt författarna Jordahl och Sundén (2016). Där det 

måste enligt författarna ställas grundläggande regler för att marknaden ska fungera, och 

med ett vinstintresse bland friskolorna kan det innebära en problematisk situation. Denna 

uppsats kommer främst diskutera utifrån problemet asymmetrisk information och att det 

kan ses som ett marknadsmisslyckande. 

 

Med asymmetrisk information menas att den information som skolor (vidare utövare) har, 

inte är den exakt samma information som elever (vidare brukare) som går i friskolor har 

(Nicholson & Snyder, 2005). Med asymmetrisk information medföljer det att utövarna 

har informationsfördelar som bekostar brukarna (Akerlof, 1970). Problematiken med 

vinster på skolmarknaden blir därför att vinstdrivna friskolor har incitament att hålla nere 

kostnaderna för att i sin tur ta ut en högre vinst. Vinstmarginal genererar högre utdelning 

till ägare och investerare vilket påverkar brukarnas utbildning i negativ riktning (Vlachos, 

2012). Det kan konstateras att skolmarknaden har minst en del inom sig som kan ses som 

ett marknadsmisslyckande, där det krävs åtgärder för att få bukt på de problem som finns. 
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3.2 En privatiserad marknad, introduktion till kvasimarknader  

Sverige är ett land som har gått från att staten förser skolmarknaden med undervisning 

till en framväxt av privata aktörer som förser skolmarknaden med utbildning (SCB, 

2000). Systemet har sin grund i nationalekonomen Milton Friedmans artikel ”The role of 

government in education” (Friedman, 1955). Marknadsformen kvasimarknad är en typ av 

marknad där en monopolistisk aktör ersätts av privata aktörer. Det kan tillämpas på den 

svenska skolmarknaden som fram till friskolereformen nästan enbart bestod av 

kommunala skolor. Resultatet av friskolereformen var som tidigare beskrivits en stor 

procentuell ökning av antalet friskolor i Sverige (Ekonomifakta 2017a).  

 

Kvasimarknad kan brytas ner till ”kvasi” där det menas att det skiljer sig mycket mellan 

utbud och efterfrågan jämfört med vanliga marknader (Kähkönen, 2004). För att en 

marknad ska kännetecknas av kvasimarknad finns ett flertal kriterier som måste vara 

uppfyllda (Bartlett & Le Grand, 1993; Kähkönen, 2004).   

 

• Kvasimarknader finns på grund av privata aktörer 

 

• Välfärdstjänster ska produceras så effektivt som möjligt 

 

• Den offentliga sektorn är den största köparen av de tjänster som bjuds ut på 

marknaden  

 

• Alla företag som är verksamma på marknaden strävar inte efter att vinstmaximera 

 

• Brukarna av samhällstjänsterna behöver inte alltid betala, utan betalningarna sker 

oftast mellan offentliga sektorn och de privata företagen 

 

För att en kvasimarknad ska fungera finns det kriterier som ska vara uppfyllda. Det första 

är effektivitet, en kvasimarknad måste vara mer effektiv än en marknad där den offentliga 

sektorn är verksam (Kähkönen, 2004). Fler kriterier diskuteras av Bartlett & Le Grand 

(1993) När det är den offentliga sektorn som är den största finansiären av de privata 

aktörerna på välfärdsmarknaden, ställs det krav på brukarnas välmående och att brukarna 
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själv ska få välja välfärdsaktör är högt prioriterat. Samtidigt ställs det krav på att de 

privata företagen måste ha finansiella motiv för att vilja bedriva sina verksamheter, annars 

kan de lämna marknaden. Dessa punkter måste följaktligen blir uppfyllda, för att om inte 

kommer en kvasimarknad inte att fungera (Kähkönen 2004; Bartlett & Le Grand,1993). 

 

Det finns för- och motargument när det kommer till denna typ av marknadsmodell. Det 

kan argumenteras för kvasimarknader utifrån två perspektiv för en individ, val och nytta. 

Som tidigare nämnts är en kvasimarknad en konkurrensmarknad där företag tävlar mot 

varandra för att bil valda, antingen via offentliga upphandlingar eller via skolval. Ur ett 

liberalt perspektiv så är friheten att göra sina egna val mycket viktigt. Argumentet kan 

kopplas mot kvasimarknader, om individer väljer en skola, antingen kommunal eller 

friskola, som man inte är nöjd med går det alltid att byta till en annan aktör. Vilket leder 

vidare till att individerna nyttomaximerar sin tillvaro. För att en viss aktör ska bli vald 

finns det incitament till att utveckla konkurrensfördelar och dessa konkurrensfördelar 

leder till att friskolorna får bättre kvalitet och bättre effektivitet (Le Grand, 2011).  

 

Det finns i huvudsak två huvudargument mot en kvasimarknad. Det första är att de som 

arbetar i och driver kommunala skolor inom offentlig verksamhet har etiska motiv att 

hjälpa till, vilket kan vara tvärtemot en friskola som driver en skola enbart för att de vill 

tjäna pengar. Denna oegennytta är således mer moraliskt rätt än att ha ett egenintresse (Le 

Grand, 2011). Det diskuteras även att de föräldrar som gör skolvalen åt sina barn inte 

alltid har de rätta kunskaperna för att göra det allra bästa valet för sina barn på grund av 

den asymmetriska informationen som finns på skolmarknaden. Vilket gör att föräldrar 

och barn kan bli lurade att tro att en skola är det bästa valet, vilket det inte alltid måste 

vara. 

 

3.4 Grunderna för ett vinsttak 

Det huvudargument som tas fram mot att ha vinstdrivna aktörer på välfärdsmarknaden är 

något som denna uppsats haft som genomgående tema. Utredningen Ordning och reda i 

välfärden har således som utgångspunkt att med vinsttak som styrmedel försvinner de tre 

problem utredningen presenterat, vilket är:  

 

1: Det är en läcka där skattepengarna försvinner ifrån sin huvudsakliga verksamhet. 

Således att pengar som friskolorna får genom anslagsfinansiering försvinner från 
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välfärdssektorn till investerare och friskolors ägare genom utdelning (SOU 2016:78).  

Eftersom att majoriteten av alla friskolor på skolmarknaden är aktiebolag (Ekonomifakta, 

2016a) finns det alltså möjlighet för dessa friskolor att göra utdelning vilket således gör 

att skattepengar som friskolor får genom anslagsfinansiering istället går till utdelning till 

ägare och investerare.   

 

2: Vinsterna är för höga, alltså sker en övervinst. Utredningen menar på att 

välfärdssektorn har högre vinstmarginaler än andra typer av verksamheter, det blir även 

omoraliskt enligt utredningen att skattepengar ska finansiera friskolor där vinst plockas 

ut (SOU 2016:78). Eftersom vinst tillåts på skolmarknaden är det ett argument till att 

övervinster existerar.  

 

3: Dessa höga vinster gör att kvaliteten försämras hos de privata välfärdsföretagen. 

Således är ett av huvudargumenten enligt utredningen och hävdar att kvaliteten hos de 

företag som har vinstintresse medför att dessa företag drar ner på kvaliteten för att senare 

kunna ta ut högre vinster (SOU 2016:78). Resonemanget styrks av Vlachos (2012) som 

menar på att vinstdrivna skolor har incitament att dra ner på kostnader för  att ta ut en 

högre vinst, som påverkar friskolors utbildning negativt.  

För att utförligt kunna se om punkterna stämmer kommer dessa granskas djupare i 

fallstudien i nästa kapitel. Om de punkterna stämmer kan det vara ett argument att införa 

ett vinsttak på skolmarknaden och om de tre punkterna inte stämmer kan det göra 

vinsttaket till ett felaktigt styrmedel på den svenska skolan.   

 

3.5 Möjliga effekter vid ett införande av ett vinsttak på skolmarknaden 

Vinsttak är ett typ av styrmedel och dess effekter vid ett införande på den svenska 

skolmarknaden är något som diskuteras av Jordahl och Sundén (2016). Författarna 

presenterar fem stycken utfall som de tror kan inträffa vid ett införande på den svenska 

välfärdsmarknaden:  

 

1. Kostnaderna för välfärdstjänster kan komma att öka  

2. Nyinvesteringarna kan komma att minska 

3.  Kvaliteten kan försämras 

4.  Vinsttaket är ett hot mot valfriheten  
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5.  Vinsttaket blir ett felaktigt styrmedel då det kommer slå olika för alla 

välfärdstjänser  

 

Dessa fem punkter kommer  tolkas som hypoteser i denna uppsats och kommer 

undersökas djupare i fallstudien där de kommer appliceras på den svenska skolmarknaden 

på följande sätt:  

 

1: Vid ett införande av ett vinsttak menar författarna Jordahl & Sundén (2016) på att 

kostnaderna för skolan kan komma att öka. Argumentationen för att kostnaderna kan 

komma att öka beror på att privata företag har mer incitament att vara kostnadseffektiva 

i förhållande till kommunala skolor. Förklaringen kommer av Domberg & Jensen (1997) 

som att när privata företag tar över kommunala verksamheter så sjunker de totala 

kostnaderna för verksamheter. Följaktligen kan det argumenteras för att om vinsttaket 

införs kan incitamenten att stanna kvar på marknaden vara för liten om inte tillräcklig 

vinst tillåts (Bartlett & Le Grand, 1993), vilket leder till att kostnaderna kan komma att 

öka då de kommunala skolorna behöver ta över friskolornas verksamhet.   

 

2: Den andra punkten är gällande nyinvesteringar, vilket kan komma att påverkas negativt 

då friskolor begränsas av vinsttaket (Jordahl & Sundén, 2016). I räkneexemplet i 

nästkommande kapitlet illustreras hur vinsttaket kraftigt minskar möjligheten till vinst 

vilket i sin tur kan medföra att möjligheten till nyinvesteringar minskar.  

 

3: Den tredje punkten har som utgångspunkt att kvaliteten kan komma att minska (Jordahl 

& Sundén 2016). Då friskolorna inte kan göra de investeringar inom verksamheter som 

behövs för att bevara kvaliteten, vilken är nödvändig för att konkurrera med andra skolor. 

Det kan kopplas till den föregående punkten gällande nyinvesteringar, som begränsas 

med vinsttaket. 

 

4: Den fjärde punkten som författarna Jordahl och Sundén (2016) beskriver är att 

valfriheten att få välja kommer begränsas. Eftersom att författarna menar att vid ett 

eventuellt vinsttak kan många små friskolor bli tvingade att lämna marknaden eller bli 

uppköpta av större aktörer. Vlachos (2012) diskuterat kring att större skolor har bättre 

konstandsstruktur vilket gör det möjligt att större skolor köper upp mindre skolor vilket 

således gör det möjligt med ett färre antal friskolor. Bartlett & Le Grand (1993) styrker 
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detta argument. Då de menar på att aktörer på en kvasimarknad måste ha finansiella motiv 

för att vilja bedriva sin verksamhet. Ett vinsttak skulle således kunna ta bort incitamenten 

att stanna kvar på marknaden.  

 

5: Den sista och femte punkten handlar om att vinsttaket är ett felaktigt styrmedel, och 

det innebär att vinsttaket inte kommer få samma effekt på alla delar inom 

välfärdsmarknaden.  Resonemanget grundas på att välfärdstjänsterna har sina likheter och 

olikheter. Alltså att skolmarknaden inte har samma struktur som de andra 

välfärdstjänsterna och att följderna av vinsttaket kan få oväntade konsekvenser som inte 

utredningen räknat med (Jordahl & Sundén, 2016). Eftersom att olika delar inom 

välfärden sysslar med olika saker och får in pengar på olika sätt är det således möjligt att 

kostnadsstrukturen ser olika ut och möjligheten till vinst.  

 

3.6 Konkurrens  

För att ta reda på hur friskolor förhåller sig till och om de tillför några positiva aspekter 

på skolmarknaden är konkurrens viktigt att analysera. Varför detta välja att undersökas 

ligger till grund för om friskolor medför konkurrensfördelar till skolmarknaden.  För att 

konkurrens ska vara lyckosam inom skola är det i huvudsak tre punkter som analyseras 

enligt författaren Hartman (2011). Dessa tre punkter är: 

 

1. Kvalitet 

2. Effektivitet   

3. Fördelning  

 

För att konkurrens på välfärdsmarknaden skall vara lyckosam bör såldes dessa tre punkter 

vara uppfyllda och kunna appliceras på hela skolmarknaden i Sverige enligt Hartman 

(2011).  

 

1: För att kvaliteten ska bli bättre av konkurrens är det enligt Hartman (2011) viktigt att 

se om det finns skillnader mellan de privata alternativen och den offentliga aktören. Det 

kan således tolkas som att om friskolor för med sig mer kvalitativa egenskaper på 

skolmarknaden innebär det inte att kvaliteten blivit sämre av friskolor. Om denna punkt 

är uppfylld blir det en motsägelse till vad utredningen Ordning och reda i välfärden säger 
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då utredningen menar att vinstdrivna friskolor drar ner på kvaliteten på marknaden genom 

utdelning.   

 

2: För att effektivitet ska vara uppfyllt måste således marknaden vara mer effektiv än med 

bara en aktör (Hartman, 2011). Med detta menas att om friskolor medför 

effektivitetsfördelar på skolmarknaden jämfört med kommunala skolor, innebär det att 

friskolor förser marknaden med bättre effektivitet. 

 

3: Den sista punkten är fördelning vilket ställer frågan om friskolor lett till ökad 

segregation (Hartman, 2011). Om friskolereformen inte lett till ökad segregation kan det 

således konstateras att fördelningen inte blivit sämre vilket gör att den sista punkten inte 

skulle vara uppfylld.  

 

3.7 Summerande diskussion  

Det som kan tas med ifrån det teoretiska kapitlet är att det finns en problematik på 

skolmarknaden så som asymmetrisk information vilket kräver marknadsingrepp. 

Grunderna till varför utredningen vill införa ett vinsttak lades fram vilket möttes av 

motargument i form av fem hypoteser som författarna Jordahl och Sundén (2016) menar 

kan inträffa vid ett införande. Ställningstaget blir således att genom den kommande 

fallstudien att analysera dessa för och motargument.  
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KAPITEL 4 

FALLSTUDIE AV DEN SVENSKA SKOLMARKNADEN 

 

 

 

 

I kapitel fyra kommer den problematik som presenterades i det föregående teorikapitlet 

besvaras, vilket kommer att hjälpa att ge svar på uppsatsens frågeställning. Den valda 

metoden, en fallstudie, kommer användas som grund för att svara på problematiken. 

Eftersom att dataunderlag eller observerbara studier gällande ett vinsttak på 

skolmarknaden inte finns att tillgå. Fallstudien kommer således ha som mål att ge ett mer 

detaljerat svar kring den problematik som utredningen Ordning och reda i välfärden 

anger med vinster i välfärden och till att granska Jordahl och Sundéns (2016)  fem 

punkter angående hur vinsttak är som styrmedel på svenska skolmarknaden.   

  

4.1 Räkneexempel på vinsttak  

Det vinsttak som utredningen Ordning och reda i välfärden (2016:78) föreslår att införa 

baseras på välfärdsföretagens räntabilitet, vilket är ett lönsamhetsmått. Grundregeln med 

vinsttaket som styrmedel är att förhindra verksamheten från att ta ut mer vinst i 

förhållande till investerat kapital (SOU 2016:78). Det vinsttak som utredningen föreslår 

förstås enklast med ett räkneexempel som Svenskt näringsliv (2016) tagit fram för att 

underlätta problematiken hur vinsttaket är utformat.   

 

Exemplet lyder: Om en friskola startas som ett aktiebolag krävs en grundinvestering på 

50 000 kr för aktiekapital. Fortsatta investeringen sker löpande med hjälp av ett överskott 

till en sammanlagd investering på 1 000 000 kr inom friskolan. Vid ett införande av 

vinsttak kommer den maximala vinsten som ägarna får ta ut att vara 3 500 kr, vilket 

motsvarar 7 % av det grundinvesterade aktiekapitalet på 50 000 kr (Svenskt näringsliv, 

2016). Det innebär att om friskolans ägare räknar ut vinsten genom att ta intäkter minus 

kostnader och resultatet överskrider vinsttaket (som räknas ut genom 7 % på investerat 

kapital) kommer alltså vinsten vara för hög och otillåten. Vilket kan jämföras om man tar 

en industriverksamhet som startas som ett aktiebolag vilket kräver en grundinvestering 

på 50 000 kr i aktiekapital, investeringar av överskottet görs till en total investering på 1 

000 000 kr, om vinsttaket skulle gälla för industriverksamheten skulle den maximala 
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vinsten vara 70 000 kr, 7 % på den totala investeringen på 1 000 000 kr. Följaktligen kan 

det konstateras att det är en stor skillnad beroende på vilket typ av verksamhet som blir 

tillämpade av vinsttaket. Den huvudförklarade skillnaden till att friskolan har en hårdare 

restriktion är på grund av att friskolan är verksam på välfärdsmarknaden vilket 

industriverksamheten inte är i detta fall (Svenskt näringsliv, 2016).   

 

Vinsttaket påverkar välfärdsföretags möjlighet att ta ur pengar ut ur företagen i form av 

vinst, vilket utredningen anser vara ett problem. Dock påverkar detta välfärdsföretagen 

negativt då det medför mindre investeringsmöjligheter. 

 

4.2 Problematik med vinsttak, Jordahl och Sundéns fem punkter  

Fallstudien avser att djupare undersöka problematiken som Jordahl och Sundén (2016) 

antyder kan inträffa vid ett införande av ett vinsttak på den svenska välfärdsmarknaden. 

Eftersom denna uppsats fokuserar på att undersöka den svenska skolmarknaden kommer 

fallstudien endast att undersöka denna del av välfärdsmarknaden. 

 

1: Det första argumentet mot vinsttak som styrmedel på den svenska välfärdsmarknaden 

är att kostnaderna kan komma att öka (Jordahl & Sundén, 2016). Författarna anser alltså 

att ett vinsttak på den svenska skolmarknaden kan innebära att kostnaderna för skolan 

ökar. Ett av huvudargumenten för att genomföra friskolereformen var att det skulle ske 

en kostnadseffektivisering på skolmarknaden (Prop, 1991/92: 95). 

Kostnadseffektiviseringen sker då vinstdrivna friskolor har incitament att producera 

skoltjänster till lägsta möjliga kostnad, vilket leder till att friskolor har möjlighet till att ta 

ut en vinst. Det är alltså mellanskillnaden till vad friskolorna får in per elev genom 

anslagsfinansiering och vad de spenderar i sin verksamhet. Kostnadseffektivisering leder 

därför till effektivitet på marknaden (Averch & Johnson, 1962). Enligt Christoffersson 

(u.a.) är kostnadseffektivisering ett kriterium för en effektiv skola. För att effektiva skolor 

ska producera sin verksamhet till lägsta möjliga kostnad. Effektivisering visar sig vara ett 

nyckelbegrepp inom skolverksamheten då det konstateras att både för att en 

kvasimarknad ska vara fungerade samt att konkurrens vara lyckosam ska effektivitet vara 

uppfyllt enligt de punkter som presenterades tidigare om konkurrens (Bartlett & Le 

Graand, 1993; Hartman, 2011). Kostnadseffektiviseringen kan gå förlorad för friskolor 

då vinsttaket inte gör det lönsamt att hålla produktionskostnaderna nere eftersom att det 

förbjuds att ta ut mer i vinst än vad vinsttaket tillåter. De vinstdrivna friskolorna kan även 
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bli tvungna att öka sina kostnader genom att ta på sig ”onödiga” utgifter för att undvika 

vinsttaket, som är 7 % på det grundinvesterade kapitalet (Svenskt näringsliv, 2016). 

Följaktligen kan den svenska skolan komma att kosta mer då anslaget som friskolor får 

kan komma att öka då kostnaderna ökar, alternativt att kostnaderna kan öka ifall offentlig 

verksamhet behöver ta över de friskolor som lämnar marknaden.  

 

2: Med ett vinsttak menar författarna på att nyinvesteringarna inom skolverksamheten 

kan komma att minska (Jordahl & Sundén, 2016). Nyinvesteringar är ett sätt för företag 

och friskolor att sätta upp konkurrensfördelar för att locka till sig elever och lärare till 

friskolan. Med nyinvesteringar kan friskolor investera i lokaler, nya skolböcker och andra 

materiel som gör att friskolan får konkurrensfördelar gentemot andra friskolor. Med en 

begränsning i hur mycket friskolor får ta ut i vinst kan det således göra att nyinvesteringar 

som är nödvändiga för utvecklandet av konkurrensfördelar kan komma att bli bortvalda. 

Dessa kan bli ersatt av att skolverksamheterna fokuserar på att undvika vinsttaket istället 

för att utveckla sin kvalitet och effektivitet. Innovationstryck är således något som inte 

kommer att bli lika utvecklat eller prioriterat vid ett införande av vinsttak på 

skolmarknaden (Landström, 2016).  Det kan argumenteras att friskolor som innefattas av 

vinsttaket kan ta på sig kvalitetsökande kostnader för att undgå vinsttaket. Viktigt att 

pointera är att svenska skola ska vara kostnadseffektiv vilket var ett av huvudargumenten 

för att genomföra friskolereformen (Prop. 1991/92:95). 

 

3: Att kvaliteten är hotad kommer från det faktum att med minskade nyinvesteringar och 

mindre konkurrens så kommer det leda till kvalitetssänkningar på den svenska 

skolmarknaden. Vilket kommer att bli mer utförligt diskuterat i del 4.4 Konkurrens 

inom friskolan.  

 

4: Att vinsttaket är ett hot mot valfriheten kommer ifrån resonemanget om att vid 

otillräcklig lönsamhet väljer företag att lämna marknaden (Jordahl & Sundén, 2016). 

Följaktligen kan det leda till att friskolor som inte längre ser en potentiell vinst eller 

lönsamhet kommer därmed att lämna marknaden som i sin tur leder till att friheten för 

allmänheten kommer att begränsas. Vilket kan medföra att stora etablerade friskolor 

försvinner från marknaden lika väl som att de små friskolorna inte klarar av 

vinstrestriktionen. Resonemang styrks av Bartlett & Le Grand (1993) som hävdar att 

företag behöver finansiella motiv för att vilja bedriva sin välfärdsverksamhet och således 



 

 
23 

kan komma att lämna marknaden om möjligheten till vinst tas bort. Alternativa utfall 

diskuteras av Vlachos (2012) för att större skolor har bättre kostnadsstruktur vilket 

medför att de kan köpa upp de mindre skolorna, vilket i sin tur skulle leda till att det 

endast finns ett fåtal stora skolkoncerner. Vinsttaket som styrmedel tar således inte 

hänsyn till om skolan har bra resultat och är omtyckt eller om skolan är en oseriös aktör 

utan fokuserar endast på det resultat som skolan gör. 

 

5: Att vinsttaket skulle lämpa sig som ett styrmedel som passar in på alla 

välfärdsmarknader är ett argument som inte grundar sig i realiteten. Som tidigare 

beskrivits baseras vinsttaket som föreslås i utredningen Ordning och reda i välfärden på 

en vinstrestriktion för privata aktörer på välfärdsmarknaden (SOU 2016:78). Vinsttaket 

kan bli ett felaktigt styrmedel då olika välfärdstjänster har olika lönsamheter och 

kostnadsstrukturer. En jämförelse kan göras mellan utbildningssektorn och den sektor 

inom välfärden som har högst lönsamhet, vilket är hälso- och sjukvården. Hälso- och 

sjukvården har en rörelsemarginal på 6,6 % och en vinstmarginal på 7,8 %, vilket kan 

jämföras med utbildningssektorn som har en rörelsemarginal på 4,5 % och en 

vinstmarginal på 5,5 % (SCB, 2013). Vid en jämförelse mellan dessa två sektorer kommer 

således ett vinsttak få olika konsekvenser då de olika sektorerna inte har samma 

kostnadsstruktur, ett och samma vinsttak kan komma att påverka företagen på olika sätt. 

 

4.3 Utredningens tre punkter  

Utredningen Ordning och reda i välfärden tar upp tre punkter som anger problem med 

vinster i välfärden. Dessa punkter blir intressanta att undersöka på friskolor i Sverige 

eftersom att utredningen legitimeras om punkterna stämmer. Nedan kommer de tre 

punkterna som utredningen behandlar att diskuteras 

 

1: Att skattepengar försvinner ifrån sin huvudsakliga verksamhet med avseende på 

skolväsendet i Sverige är tvivelaktigt. Förklaringen till detta är att de sex största 

skolkoncernerna i Sverige inte tagit ut utdelningar till investerare under de senaste åren8 

(Academedia, 2016; Internationella Engelska Skolan, 2016; Kunskapsskolan, 2015; 

Jensen Education, 2015; Thorengruppen, 2016; Praktiska Sverige, 2015). De skolor som 

undersökts är de sex största skolorna till antalet elever. Dessa är Academedia med antalet 

                                                 
8 Denna uppsats har ej tagit hänsyn till om dessa sex skolor använder sig av holdingbolag eller 

ränteutbetalningar för att dölja utplock av pengar.  
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83 000 elever, Internationella Engelska Skolan med antalet 15 500 elever,  

Kunskapsskolan med antalet 10 800 elever, Jensen Education med antalet 8 500 elever, 

Thorengruppen med antalet 5 352 elever, Praktiska Sverige med antalet 4 650 elever 

(Veckans affärer, 2014). Det kan följaktligen ske en missuppfattning om att vinsterna 

som dessa friskolor gör går till utdelning till aktieägarna och investerare men i själva 

verket stannar det i många fall kvar inom verksamheten och går till nyinvesteringar. Ett 

exempel på detta är Internationella Engelska Skolan som under de senaste 5 åren betalat 

in 118 000 000 kr i bolagsskatt till den svenska staten, gjort nyinvesteringar i sin skola på 

269 000 000 kr samtidigt som utdelningen till aktieägarna varit 0 kr (Internationella 

Engelska Skolan, 2016). 

 

2: Att vinsterna är för höga kan diskuterats, då det sker en stor missuppfattning om hur 

stor rörelsemarginalen är jämfört med vad allmänheten har för uppfattning. Det har 

tidigare konstaterats att den faktiska rörelsemarginalen inom utbildningssektorn är 4,5 %, 

och att den sammanslagna rörelsemarginalen av alla välfärdssektorer är 5,7 % (SCB, 

2013). Jämförelsevis estimerar allmänheten rörelsemarginalen för alla välfärdssektorer 

till 26 %, vilket är mycket högre än vad den faktiska rörelsemarginalen är (Eklund, 2015). 

Vilket skulle kunna förklara attityden mot för allmänheten ställer sig mot vinster i 

välfärden och den negativa syn som finns bland allmänheten till privata företag på 

välfärdsmarknaden (Palma & Salas, 2016).   

 

För att ta reda på informationen om storleken av det faktiska rörelseresultatet skulle 

påverka attityden till ett vinsttak gjordes en undersökning av Jordahl (2015) där två 

grupper ställdes mot varandra. Den ena gruppen fick förklarat för sig hur stor 

rörelsemarginalen är bland välfärdsbolagen, alltså 5,7 % och inte 26 %, samt mer 

detaljerade uppgifter med räkneexempel med hur vinsttaket fungerar. I den andra gruppen 

gavs ingen information om rörelsemarginalen och dess storlek, och inget räkneexempel 

visades. Resultatet visade på att den grupp som var bättre informerad fick en bättre attityd 

gentemot vinster i välfärden än den grupp som inte blev lika informerad (Jordahl, 2015).     
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Figur 5.  Hur information påverkar attityden av en vinstrestriktion 

Figeuren visa två olika grupper, en behandlingsgrupp och en kontrollgrupp. 

Behnadlingsgruppen blev mer informerad gällande hur stor den faktiska 

rörelsemarginalen är för välfärdsföretag, samt räkneexempel på hur en vinstrestriktion 

påverkar välfärdsföretagen. Sedan ställdes frågan till båda grupperna om hur de ställde 

sig till en vinstrestriktion för privata aktörer på välfärdsmarknaden. I figuren kan det 

avläsas att desto mer informerad individer var desto mindre positiva ställde de sig till en 

vinstrestiktion på välfärdsmarknaden.  

Hämtad från: Swedish Economic Forum Report 2015. sida 68 (Jordahl, 2015) 

 

3: Att kvaliteten är hotad är den sista punkten som utredningen Ordning och reda i 

välfärden tar upp och detta grundas i att utdelning leder till brister i kvaliténen bland 

välfärdssektorer. Som tidigare nämnts i de två föregående punkterna finns det belägg för 

att det inte sker någon så kallad ”övervinst” på skolmarknaden. Detta för att 

rörelsemarginalen endast är 5,7 % och vinstmarginalen 4,5 % (SCB, 2013), och att de sex 

största skolkoncernerna i Sverige (Veckans affärer, 2014) inte plockar ut utdelning ur 

företagen. Således finner denna uppsats inga belägg för att det är ett problem med en 

hotad kvalitet på grund av att vinstdrivna friskolor finns på marknaden. 

 

4.4 Konkurrens inom friskolan  

En viktig del för att förstå friskolors roll på skolmarknaden och de effekter som tillförs 

skolmarknaden där är konkurrens viktigt att undersöka. För att konkurrens inom 

skolmarknaden ska vara lyckosam är det tre punkter som Hartman (2011) presenterade 

ska vara uppfyllda.  
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För att ta reda på om det skett kvalitetsförbättringar då etableringen av friskolor skedde 

riktas blickarna till Philadelphia, USA, där en undersökning gjordes av författarna 

Peterson & Chingos (2009). Problematiken var att skolresultaten i områden kring 

Philadelphia var mycket dåliga vilket ledde fram till framväxten av friskolor som ersatte 

många av de kommunala skolorna. De nya etablerade friskolorna finansierades genom ett 

liknande skolpengssystem som finns i Sverige, vilket innebar att skolorna fick en fast 

ersättning per elev, alltså anslagsfinansiering. Resultatet visade att efter de vinstdrivna 

friskolorna blev etablerade ledde det till en kraftig förbättring av skolresultaten. Det var 

framförallt inom matematik som de kunde se en förbättring och de skolor som övergick i 

privat regi fick bättre resultat än de som stannade kvar som kommunala skolor. I 

Philadelphia har det således haft en positiv inverkan att låta vinstdrivna aktörer vara 

verksamma, vilket ger ett incitament att låta aktörerna vara kvar. Författarna Peterson och 

Chingos (2009) menar att detta är för att det uppstår positiva effekter på marknaden när 

man låter vinstdrivna aktörer vara verksamma på skolmarknaden. 

 

Undersökningar har gjorts även i Sverige för att se om det finns fler positiva 

kvalitetsförbättringar tack vare att friskolor finns. En undersökning visade att införandet 

av friskolereformen har lett till ökade kunskaper inom ämnesområdet matematik (Ahlin, 

2003), vilket var samma ämne som förbättrades mest i USA. Fler positiva 

kvalitetsförbättringar har undersökts med ett ökat antal friskolor i Sverige. Det visar sig 

att när fler friskolor ökar med 10 % i antal i en kommun ökar det genomsnittliga betyget 

i grundskolan med 2 %, detta trots genom att kritiskt granska betygsinflation som ett 

potentiellt hot. Det finns fler positiva effekter av en ökning på 10 % av friskolor, vilket 

är en 2 % ökning av andelen som söker till högskoleförberedande program, 2 % högre 

chans till att elever läser på universitet och fyra veckors längre utbildningstid (Böhlmark 

& Lindahl, 2012). Kvalitetsförbättringar kan även utläsas från att PISA-resultaten 

förbättras när det finns en större andel friskolor i en kommun. (Böhlmark & Lindahl, 

2015).  

 

Kvalitetsförbättringar kan även förklaras av att den svenska skolmarknaden är mer 

produktiv och effektiv jämfört med innan friskolereformen infördes. Troligen kommer 

detta utifrån hur Sveriges skolsystem är uppbyggt, där de svenska skolorna inte får välja 

de elever som de vill ha i sin skola utifrån kriterier så som intelligens med mera 

(Skolverket, 2016). Således måste skolor tävla mellan varandra för att bli valda av 
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brukare. En skillnad kan vara att titta på Chile som tidigare haft samma typ av system 

som i Sverige då finansiering sker med anslagsfinansiering. Största skillnaden är att 

skolor i Chile har möjligheten att välja de elever de vill ha vilket som konstaterats ovan 

är förbjudet i Sverige. Således har den svenska skolan blivit tvungna att utveckla 

produktionsfördelar som i sin tur leder till högre utbildningsresultat utan att kostnaderna 

för skolan har ökat (Böhlmark & Lindahl, 2012).   

 

Effektivitet är den andra punkten för att konkurrens ska vara lyckosam. Effektivitet på 

marknaden kan mätas genom att granska hur friskolor förhåller sig på skolmarknaden. 

Det visar sig att friskolor generellt sett är mer effektiva i hur kostnadsstrukturen ser ut 

inom friskolorna. Detta för att friskolor som tidigare nämnts har incitament att bedriva 

sina skolor så effektivt som möjligt då det en högre vinst möjliggörs. Det kan således ses 

som att man ska låta vinstdrivna friskolor bedriva sin verksamhet då Domberg & Jensen 

(1997) hävdar att kostnaderna för att låta privata företag ta över de offentliga, kan leda 

till att de totala kostnaderna kan minska. Viktigt att säga är att bara för effektiviteten är 

hög behöver det inte innebära att kvaliteten är bra (Hanspers & Mörk, 2011), då dessa 

begrepp är skilda från varandra. Detta kan exempelvis kopplas mot problematiken med 

att vinstdrivna friskolor kan ha incitament att dra ner på kostnaderna, leverera bristfällig 

undervisning för att enbart plocka ut högre vinster (Shleifer, 1998).  

 

Den sista punkten som behövs uppfyllas för att konkurrens ska vara lyckosam är att 

fördelningen av skolans tjänster ska vara jämn över hela Sverige. Den tanke bakom 

friskolereformen som var att få bort gränserna mellan kommuner har gett resultat. 

Friskolor har rätt att öppna en skola vart de vill och i vilken kommun de vill medan 

kommunallagen gör det omöjligt för kommunala skolor att öppna en skola i en annan 

kommun, vilket har gett möjligheten för stora skolkoncerners framväxt. De tre största 

skolkoncernerna i Sverige har således etablerat skolor i hela landet och sett till antalet 

elever har Academedia 83 000 elever, Internationella Engelska Skolan 15 500 elever och 

Kunskapsskolan 10 800 elever (Veckans affärer, 2014) Dessa skolor har etablerat skolor 

i hela landet och bidragit till möjligheten till valfrihet för elever att välja skola.   

 

Dessa skolkoncerner har tillsammans skolor runt om i hela landet. Det kan diskuteras är 

att med slopade gränser kommer privatpersoner ges möjlighet att välja vilken skola man 

vill gå i, således ska fler friskolor hjälpa personer i utsatta områden att välja en annan 
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skola. I segregerade områden ska det innebära att med fler friskolor bör prestationen bli 

bättre då konkurrensen ska göra att elever söker sig till skolor som satsar mer på eleverna. 

Efter friskolereformen har segregationen dock istället ökat mellan socioekonomiska 

förhållanden samt mellan etnicitet (Söderström & Uusitalo, 2010). Alltså kan det 

konstateras att friskolereformen har lett till att personer som har invandrarbakgrund eller 

har det sämre socioekonomiskt sett blivit mer segregerade (Östh, Andersson & 

Malmberg, 2013) 
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KAPITEL 5 

DISKUSSION 

 

 

 

 

Kapitel fem innehåller en diskussion om vinsttak som styrmedel vilket följs av en 

diskussion med hur ett styrmedel bör utformas för att kunna implementeras på den 

svenska skolmarknaden. Vilket hoppas leda till en ökad förståelse om hur vinsttaket är 

som styrmedel inom den svenska skolan och hur det kan ses som ett felaktigt styrmedel. 

Kapitlet avslutas med en diskussion om att ha vinstdrivna friskolor på skolmarknaden 

och en sammanfattning av diskussionen.  

 

5.1 Diskussion om vinsttak som styrmedel på skolmarknaden 

Vinsttaket som utredningen föreslår att införa på den svenska välfärdsmarknaden är ett 

styrmedel som ska se till att skattemedel stannar inom välfärdsverksamheten, då det enligt 

utredningen stora uttag sker från välfärdsmarknaden vilket påverkar kvaliteten negativt 

(SOU 2016:78). För att applicera detta på skolmarknaden ska skolpengen per elev som 

friskolor får genom anslagsfinansiering stanna inom verksamheten och inte försvinna 

genom utdelning till ägare. Utredningen förespråkar att de friskolor som är primärt 

intresserade av att driva utbildningsverksamhet kommer att stanna kvar på marknaden 

om en liten utdelning tillåts, samtidigt som de oseriösa aktörerna kommer att lämna 

marknaden (Vlachos, 2012). De oseriösa aktörerna kan ha incitament till att dra ner på 

kostnaderna vilket kan få negativa effekter på kvaliteten (Shleifer, 1998). Vilket 

möjliggörs av den asymmetriska informationen (Nicholson & Snyder, 2005). Oseriösa 

aktörer kan därför ses som ett hot mot skolmarknaden då de inte förser marknaden med 

en tillräcklig utbildningskvalitet som motsvarar det friskolan får i skolpeng av den 

svenska staten. 

 

Le Grand (2011) menar även på att det finns en omoral att tjäna pengar inom 

skolverksamheten då det är obligatorisk9 att gå i skolan i Sverige. Fortsatt hävdar Le 

Grand (2011) att de personer som jobbar inom offentlig sektor har mer incitament att 

                                                 
9 I Sverige är grundskolan obligatorisk, inte gymnasiestudier.  
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utföra sitt jobb på ett bättre sätt då det inte finns något egenintresse. Egenintresse kan 

kopplas mot incitament att dra ner på kostnaderna då de privata välfärdsföretagen gör 

högre vinster vilket bekostar brukarna. Ett egenintresse kan således skada marknaden 

med bristfällig undervisning då de vinstdrivna friskolorna hellre gör vinst än att leverera 

bra kvalitet. Vinsttaket som styrmedel skulle därför kunna komma åt denna problematik 

som presenterats och se till att skattepengar används på det sätt som leder till önskad 

kvalitet för svenska utbildningar.  

 

För att undersöka effekterna av implementeringen av ett vinsttak på den svenska 

skolmarknaden granskades Jordahl & Sundéns (2016) fem punkter som ställs som 

hypoteser i denna uppsats. Troliga effekter av vinsttaket är att skolan kan komma att kosta 

mer då effektivitet går förlorad på marknaden (Averch & Johnsson, 1962), minskade 

konkurrensfördelar samt att kvaliteten inte kommer vara lika bra på grund av minskade 

nyinvesteringarna (Landström, 2016). Därför kan vinsttaket ses som ett trubbigt 

styrmedel som kan få konsekvenser som utredningen inte räknar med. Fortsättningsvis 

kan det vara svårt att säga om den gräns som utredningen satt med en vinst på 7 % är 

tillräcklig för att även de seriösa aktörerna ska vilja stanna kvar. Kopplingen mot 

kvasimarknader är att det tidigare konstaterats att utövare måste ha finansiella motiv för 

att vilja bedriva sin verksamhet (Kähkönen, 2004).  

 

Den problematik som utredningen tar fram gällande vinstdrivna aktörer på 

skolmarknaden är något som denna uppsats inte hittar några stöd för. Vinsttaket kan ses 

som ett felaktigt styrmedel på den svenska skolmarknaden då beläggen för vinsttaket inte 

uppfylls samt att finns negativa konsekvenser på hela skolmarknaden vid ett eventuellt 

införande. Vinsttaket vill få bort oseriösa aktörer men till en kostnad som påverkar hela 

marknaden. Vid ett antagande om att de oseriösa aktörerna försvinner vid införande av 

ett vinsttak uppstår trots detta en problematisk situation för de seriösa aktörerna, vars 

kostnader kan komma att öka och kvaliteten minska. 

 

5.2 Alternativa styrmedel till vinsttak  

Det undgås inte att ett styrmedel behövs på den svenska skolmarknaden med tanke på att 

marknaden har delar inom sig som kan ses som ett marknadsmisslyckande (Nicholson & 

Snyder, 2005). Uppsatsen fokuserar specifikt på asymmetrisk information vilket djupare 

diskuterades i teoridelen. 
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I regel finns det två krav på när ett styrmedel ska tillämpas och dessa två är 

kostnadseffektivt och måluppfyllelse (Lundmark, 2014). Styrmedlet ska göra så att 

skolans tjänster produceras till lägsta möjliga kostnad med avseende på att den 

asymmetriska informationen ska försvinna. Den asymmetriska informationen ska således 

därför försvinna samtidigt som detta sker så kostnadseffektivt som möjligt, då har 

styrmedlet lyckats med de två målen och styrmedlet kan ses som framgångsrikt. 

 

Tidigare undersökningar rörande hur vinstdrivna aktörer förhåller sig på 

välfärdsmarknaden är liten, därför menar författaren Eklund (2015) på att en jämförelse 

med finansmarknaden kan vara nödvändig för att förstå informationsasymmetrin bättre 

och hur ett styrmedel bör utformas. Till en början menar författaren på att 

välfärdsföretagen ska regleras lika oavsett om det är en privat eller offentlig verksamhet. 

Sammanfattningsvis ska regleringarna utföras på följande punkter:  

 

• Den bästa möjliga informationen Från utövarna tillhandahållas brukarna 

 

• Kvalitetsgolv måste upprätthållas, annars kan verksamheten bli tvingad att lämna  

marknaden  

 

• Sanktioner mot utövarna kan utföras ifall de missköter sig.  

 

Enligt Eklund (2015) kan dessa punkter på ett effektivt sätt lösa de problem som finns på 

skolmarknaden och komma åt den problematik som finns gällande asymmetrisk 

information. Då kommer det leda till en mer effektiv marknad. Vidare utvecklar 

Strömberg (2014) dessa punkter till att om regleringen inte uppnår effektivitet så krävs 

det att välfärdsmarknaden ska bestå av antingen en offentlig aktör eller ideella aktörer då 

privata alternativ inte passar marknaden.    

 

Det kan konstateras att dessa punkter inte liknar vinsttaket vilket därför innebär att den 

problematik som finns med vinsttak inte kommer att bli tillämpbara på det alternativa 

styrmedlet. Det kan således ses som en förbättring kring att de punkter som togs upp av 

Jordahl och Sundén (2016) inte kommer att inträffa då vinsttaket föreslogs av utredningen 

som styrmedel.  
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5.3  Diskussion om friskolor på skolmarknaden i Sverige 

Utredningen Ordningen och reda i välfärden bekräftar att det finns storskalig forskning 

om friskolors inverkan på skolmarknaden i Sverige (SOU 2016:78. s. 256). Enligt 

utredningen är det en problematik i att det finns en skillnad mellan hur friskolor förhåller 

sig på skolmarknaden i förhållande till de kommunala skolorna. Skillnader som utspelas 

på skolmarknaden är exempelvis betygsinflation och att nationella prov rättas snällare, 

jämfört med kommunala skolor (Vlachos, 2012). Det argumenteras alltså i utredningen 

för att friskolor är ojämna i hur de förhåller sig på skolmarknaden.  

 

Forskning tyder dock på att ett ökat antal friskolor medförs positiva aspekter på 

marknaden i Sverige. Dessa positiva effekter som finns grundas i att friskolor har bättre 

resultat än de kommunala skolorna, med beaktan av betygsinflation som en inräknad 

variabel (Sahlgren, 2011). Ahlin (2003) visar på att det efter friskolereformen skett 

kunskapsförbättringar i ämnesområdet matematik i Sverige vilket var samma 

ämnesområde som förbättrades mest efter att friskolor tog över skolmarknaden i 

Philadelphia, USA (Peterson & Chingos, 2009). Fler positiva effekter finns med friskolor, 

så som att i en kommun med fler friskolor leder det till att lett till att PISA-resultaten är 

bättre. Med 10 % fler friskolor är det 2 % ökning i betyg bland alla elever och 2 % större 

chans att elever söker sig till högskoleförberedande program (Böhlmark & Lindahl, 2015; 

Böhlmark & Lindahl, 2012). Le Grand (2011) kompletterar med teorin om 

kvasimarknader att aktörer måste konkurrera mellan varandra för att bli valda vilket i sin 

tur ska leda till ökade konkurrensfördelar.   

 

Genom att komplettera detta har Strömberg (2014) gjort undersökningar för att konkret 

kunna uttala sig om hur vinstdrivna friskolor förhåller sig på skolmarknaden. Enligt 

Strömberg (2014) finns det inga konkreta bevis på att friskolor skulle ha sämre kvalitet 

än de kommunala skolorna, vilket alltså motsäger det utredningen kom fram till. 

 

5.4 Sammanfattande av diskussionen 

Det kan konstateras att ett typ av styrmedel behövs på den svenska skolmarknaden då 

marknaden har asymmetrisk information, vilket kan ses som ett marknadsmisslyckande. 

Den verkliga frågeställningen är gällande om vinsttaket är det rätta styrmedlet på den 

svenska skolmarknaden. Problematiken med vinsttak som styrmedel är att de specifika 

anledningarna som i utredningen motiverar införandet av ett vinsttak, är något som denna 
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uppsats inte finner några belägg för att de ska existera. Vinsttaket kan således ses som ett 

felaktigt styrmedel på den svenska skolmarknaden och det alternativ som presenterades i 

del 5.2 Alternativa styrmedel till vinsttak kan ses som ett mer dynamiskt styrmedel än 

det presenterade vinsttaket från utredningen. 
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KAPITEL 6 

SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

I det sista kapitlet i denna uppsats kommer en sammanfattning av fallstudien presenteras. 

Där en kontenta kommer att presenteras av vinsttak som styrmedel, följt av en 

sammanfattning av vad fallstudien kommer fram till angående utredningens tre punkter 

och hur konkurrens har påverkat skolmarknaden. Kapitlet avslutas med fortsatt forskning 

och de begränsningar som gjorts i denna uppsats.  

  

6.1 Sammanfattning av vinsttak som styrmedel  

Denna uppsats främsta granskningsområde har varit att undersöka hur effektivt ett 

vinsttak som styrmedel är på skolmarknaden. Denna uppsats har kommit fram till att det 

finns en problematik på skolmarknaden som kräver ett ingripande, vilket är i linje med 

det utredningen Ordning och reda i välfärden fastslagit. Vinsttaket som styrmedel 

kommer i från utredningens resonemang på skolmarknaden att välfärdsaktörer tar ur 

pengar ur skolverksamhet genom utdelning vilket får en negativ inverkan på 

utbildningsnivån bland friskolor (SOU 2016:78). Utformningen av vinsttaket som inte 

utformas efter enskilda marknader utan appliceras som helhet på välfärdsmarknaden kan 

göra att vinsttaket kan ses som ett trubbigt styrmedel. Resonemanget bakom detta är att 

de olika delarna inom välfärdsmarknaden har olika förutsättningar till vinst eftersom att 

kostnadsstrukturen ser olika ut (SCB, 2013). I fallstudien presenteras fem punkter av 

Jordahl & Sundén (2016) som rör möjliga effekter av ett implementerat vinsttak, något 

som utredningen inte tar hänsyn till. Sammanfattningsvis finner denna uppsats stöd för 

att de punkter som författarna tar upp kan inträffa, dock behövs mer storskalig forskning 

för att konstatera att de kommer inträffa. Troliga utfall om vinsttaket implementeras är 

att kostnaderna för skolverksamheten kan öka samt att nyinvesteringar kan minskas inom 

friskolor, vilket får en negativ effekt på kvaliteten.  

 

6.2 Sammanfattning av utredningens tre punkter  

Utredningen Ordning och reda i välfärden kommer fram till tre punkter som anger att det 

är ett problem med vinstdrivna aktörer på skolmarknaden (SOU 2016:78). Dessa tre 
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punkter undersöktes mer djupgående i fallstudien. För att summera dessa tre punkter kan 

det konstateras att när fallstudien granskar de sex största skolkoncernerna (Veckans 

affärer, 2014) finner fallstudien inga belägg för att de har tagit ut en utdelning de senaste 

åren (Academedia, 2016; Internationella Engelska Skolan, 2016; Kunskapsskolan, 2015; 

Jensen Education, 2015; Thorengruppen, 2016; Praktiska Sverige, 2015). Fallstudien 

finner belägg för att skolkoncerner gör återinvesteringar vilket främst framkommer när 

Internationella Engelska Skolan granskas (Internationella Engelska Skolan, 2016). 

Vidare finner fallstudien att det sker en stor missuppfattning gällande uppskattningen om 

rörelsemarginalens storlek i jämförelse med den egentliga storleken. Det är en ungefärlig 

skillnad på 21,5 %. (26 % som allmänheten tror att rörelsemarginalen är vilket att jämföra 

med 4,5% som är den faktiska rörelsemarginalen på skolmarknaden (SCB, 2013; Eklund, 

2015). Vidare finns inga belägg för att vinsterna som friskolor gör påverkar skolkvaliteten 

negativt (Strömberg, 2014). 

 

6.3 Sammanfattning konkurrens  

För att konkurrens ska vara lyckosam är det enligt Hartman (2011) tre punkter som måste 

vara uppfyllda, denna uppsats finner belägg för att två av dessa tre punkter är lyckade. 

Det konstateras att det finns kvalitetsökande effekter av att låta friskolor och kommunala 

skolor konkurrera med varandra. Möjligheten att välja skola anser exempelvis Le Grand 

(2011) vara mycket viktigt, då skolor måste tävla mot varandra för att bli valda. 

Argumentet styrks av Böhlmark & Lindahl (2012) Som menar att kvalitetshöjande 

egenskaper på skolmarknaden fås av att skolor i Sverige inte får välja sina elever. 

Anledningen till att friskolereformen infördes var för att höja kostnadseffektiviteten på 

marknaden (Prop. 1991/92:95) vilket fått konsekvenser. Friskolor är kostnadseffektivare 

jämfört med kommunala skolor då friskolor har ett incitament att producera sina tjänster 

mer effektivt för att kunna plocka ut en vinst. Denna uppsats finner dock belägg för att 

fördelningen av skolmarknadens tjänster inte gynnats efter att friskolereformen infördes 

då forskning visar på att segregationen har ökat (Söderström & Uusitalo, 2010).     

 

6.4 Begränsningar och fortsatt forskning   

Det finns begränsningar i denna uppsats då ett vinsttak ännu inte genomförts under tiden 

denna uppsats skrivits. Därför saknas en exakt dokumenterad effekt av vad införandet av 
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ett vinsttak får för påverkan på den svenska skolmarknaden. Uppsats beskriver således 

bara teoretiska effekter vilket innebär vad som troligen kan inträffa ifall vinsttaket införs.  

 

Det undgås inte att säga att det saknas storskaliga forskningsunderlag med empiriska 

bevis för att kunna vara helt säker på vilka effekter ett vinsttak på välfärdsmarknaden 

kommer att bidra till. Denna uppsats tillför därför material för diskussion om vilka 

effekter ett vinsttak kan medföra. Värt att nämna är också att dessa argument inte är någon 

garanti för att de kommer inträffa vid införandet av ett vinsttak. 

 

Fortsatt forskning kan vara att granska om de fem punkterna som Jordahl och Sundén 

(2016) ställt upp kommer att inträffa eller inte vid ett eventuellt införande av ett vinsttak. 

Det kan också vara att ställa dessa fem punkter som hypoteser som går att bepröva. Vilket 

skulle således ge en klarhet, då denna uppsats endast ställer upp hypotetiska svar kring 

dessa fem punkter. I tillägg till detta kan mer forskning bedrivas kring de andra 

välfärdsområdena vård och omsorg för att se hur vinsttaket kan drabba dessa två områden. 

Då denna uppsats endast haft den svenska skolan som huvudfokus. 
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