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Research questions: 

- What function does profit have for private welfare companies in the 

school sector?  

- How will a restriction of the earnings before interest change the 

upcoming budget planning and development opportunities for private 

schools? 

- What influence will the law proposal have on the private school’s 

perception about continue operating in the welfare sector?  

 

Purpose:   This study aims at describing what changes the law proposal Good order in 

the welfare sector may generate for private schools in terms of profit, 

reinvestments, future developments and eventual liquidation of the 

company. 

 

Method:  The study is based on a deductive approach with a qualitative method. The 

empirical data is based on four semi structured interviews. The selection of 



 

 

respondents consisted of two for-profit private schools, one non-profit 

private school and one accountant. 

 

Conclusion:  Profit is important for private schools to have the possibility to reinvest in 

the company. In case the law proposal Good order in the welfare sector 

becomes reality, several private schools will choose to liquidate the 

company. For those companies who choose to continue to operate the 

budget planning should change because the companies would need to have 

better control of revenue and costs to meet the law proposals requirements. 

Companies would have to invest in products and services that they possibly 

don't need.  
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Frågeställningar: 

- Vilken funktion har vinst för privata välfärdsföretag inom skolsektorn? 

- Hur kommer en begränsning av rörelseresultatet förändra kommande 

budgetplanering och utvecklingsmöjligheter för privata skolor?  

- Vilket inflytande kommer lagförslaget ha på de privata skolornas 

uppfattning om ett fortsatt arbete inom välfärdssektorn? 

 

Syfte:  Studien syftar till att beskriva vilka förändringar lagförslaget Ordning och 

reda i välfärden skulle medföra, gällande privata skolornas rörelsevinst, 

återinvesteringar, framtida utvecklingsmöjligheter samt eventuell 

avveckling av verksamheten. 

 

Metod:   Undersökningen utgår från en deduktiv ansats med en kvalitativ metod. 

Studiens empiri baseras på fyra stycken semistrukturerade intervjuer. 



 

 

Urvalet av respondenter bestod av två vinstdrivande privata skolor, en 

idéburen skola samt en revisor. 

 

Slutsats:   Vinst är viktigt för privata skolor för att kunna återinvestera i verksamheten. 

Ifall lagen Ordning och reda i välfärden skulle träda i kraft skulle flertalet 

privata skolor välja att avveckla verksamheten. För de företag som väljer att 

fortsätta vara verksamma skulle budgeteringen förändras genom att 

skolverksamheterna skulle behöva ha bättre kontroll på intäkter och 

kostnader för att nå lagförslagets krav. Företagen skulle behöva investera i 

produkter och tjänster som de egentligen inte har nytta av. 
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1 Inledning 

I det inledande avsnittet redogörs en bakgrundsbeskrivning av de privata välfärdsföretagens framväxt 

med fokus på skolor samt vinster inom välfärden, som följs upp med en problematisering. Detta leder 

fram till studiens frågeställningar samt syfte. 

  

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle ökar privatiseringen av välfärdsföretag och i första hand verkar privata 

skolor, sjukhus och äldreomsorg under begreppet välfärdsföretag (SOU 2016:78; Burström, 

2015). År 1992 fick samtliga privata skolaktörer rätten att erhålla finansiella medel från 

kommunen och staten i samband med att de bedrev en skolverksamhet (SOU 2016:78). Staten 

skapade även möjligheter att köpa välfärdstjänster av privata utförare i början av 90-talet 

(Burström, 2015). Många landsting lät därmed privata vårdaktörer ta över utförandet av 

tjänsterna inom vården (Blomqvist, 2004). I och med förändringarna där privata aktörer fick 

större plats på välfärdsmarknaden övergick marknaden till en kvasi-marknad där både 

offentliga och privata aktörer verkar (Hartman, 2011).  

  

En kvasi-marknad definieras av att utbudet av välfärdstjänster regleras av staten men 

efterfrågan från utförare är oftast större, därför skapas stor konkurrens bland privata och 

offentliga verksamheter (Bartlett, Propper, Wilson & Le Grans, 1994). Företagen har ingen 

makt på välfärdsmarknaden då staten kontrollerar finansiering, budget och vilka utförare som 

får vara aktiva på marknaden (Hartman, 2011). Genom att underlätta för privata 

välfärdsföretag ville staten effektivisera och skapa konkurrens på marknaden (Dahlgren, 

2014). Staten ville även skapa mångfald i utbudet av tjänster på välfärdsmarknaden och öka 

valfriheten för invånarna i Sverige (SOU 2016:78).   

  

Konkurrens skapar ett tryck på marknaden om att effektiviseras och hitta nya förbättrade 

alternativ till lägre kostnader (Hartman, 2011). I Sverige syftar en stor andel av de privata 

välfärdsföretagen till att gå med vinst och de får idag ha en obegränsad storlek på sin vinst 

(SOU 2016:78). För att konkurrensen ska fortsätta i välfärdssektorn spelar vinst och 

vinstdrivande företag en betydelsefull roll (Sahlgren, 2011). De privata välfärdsföretagen 

förfogar helt över sina bidrag och inkomster och kan välja att göra en vinstutdelning (SOU 

2016:78). Tillåtelsen av vinster inom välfärdsföretag har under de senaste åren diskuterats 

flitigt om det gynnar den allmänna välfärden gällande effektivitet, kvalitet och konkurrens 
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(SOU 2016:78; Klenk & Pieper, 2013). Vinster i välfärden har jämförts med att “spola bort” 

landets skattemedel eftersom privata välfärdsföretag kan göra vinstutdelningar när ett 

överskott genereras istället för att använda de finansiella medlen, som i grunden erhållits av 

staten, i verksamheten (Dahlgren, 2014). 

  

Enligt Stolt, Blomqvist och Winblad (2011) har privata vårdföretag i Sverige lyckats 

effektivisera kostnaderna i sin verksamhet, samtidigt har det lett till sänkningar av kvaliteten. 

De menar att privata vårdföretag generellt sett har färre vårdpersonal, personal med lägre 

kompetens samt fler timanställda, till skillnad mot offentligt ägda vårdföretag. I och med detta 

menar forskarna att de privata vårdföretagen har lägre kostnader men samtidigt färre och mer 

outbildad personal då företagen kan prioritera intäkter framför kvalitet. Hartman (2011) 

menar att det visas, i en undersökning utförd av studieförbundet Näringsliv och Samhälle, att 

kostnadseffektiviteten i ett privatägt välfärdsföretag inte är högre än i ett offentligt ägt 

välfärdsföretag. Enligt Dahlgren (2014) kan resultatets utfall bero på att kommersialisering 

ofta leder till högre administrations- och kontrollkostnader. En annan undersökning, utförd av 

Klenk och Pieper (2013) i Tyskland, där forskarna anser att resultatet kan översättas till alla 

västländer, ville utreda för vilket syfte privata aktörer inom vården verkar och om de endast 

ser till sitt egenintresse. Undersökningens slutsats, utifrån studier av de fyra största privata 

sjukhusen i Tyskland, enligt forskarna är att ansvarstagande för patienter finns, samt att 

kvaliteten inte har försämrats vid privatisering utan den har snarare ökat. 

  

Ett privat äldreboende, Carema, uppmärksammades under 2011 på grund av deras ökade 

nettovinst och vinstutdelningar samtidigt som de minskade investeringarna i verksamheten 

och pressade ner kostnaderna (Lucas & Tottmar, 2011, 9 november). Efter att skandalen 

uppmärksammades avslutades avtalet med äldreboendet och kommunen övertog 

verksamheten (Dagens Nyheter, 2012, 11 oktober). Den uppmärksammade skandalen visar på 

hur långt de vinstdrivande företagen är villiga att gå för att uppnå vinster (Lloyd, Banerjee, 

Harrington, Jacobsen & Szebehely, 2014). Skandaler inom välfärden, främst i vårdsektorn där 

företag som Carema har undersökts noggrant (Lloyd et al., 2014), har medverkat till att staten 

vidtar åtgärder (Tottmar & Hökerberg, 2011, 11 oktober).  

  

Regeringen (2011) höll, i samband med Carema skandalen som inträffade 2011, en 

presskonferens med Sveriges finansminister samt Kristdemokraternas minister för 

äldreomsorgen, för att ge synpunkter på välfärdssektorn och vilka svagheter som finns. Lloyd 
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et al. (2014) menar att privata välfärdsföretag betraktas vara mer effektiva och har lägre 

kostnader än den offentliga sektorn. De menar att detta avspeglas i de privata företagens låga 

utbildningskrav på personal, minimering av utrustning i förhållande till patienter samt för få 

anställda.  

  

Förtroendet för välfärdsföretag har sedan början av 90-talet varit högt men börjar nu att 

sjunka (Burström, 2015). Svenska institutet för opinionsundersökningar gjorde år 2011 en 

undersökning för att få en uppfattning om svenskarnas förtroende för vården i Sverige, både 

offentliga och privata, 60 procent av de tillfrågade svarade att de hade ett högt förtroende 

(Dahlgren, 2014). År 2014 gjordes undersökningen på nytt där andelen svenskar med högt 

förtroende för vården hade minskat till 41 procent, framhåller Dahlgren (2014).  

  

I Sverige har även ett 50-tal privata skolor observerats under år 2013, gällande vilka personer 

de väljer att acceptera som elever på skolan (Lärarförbundet, 2013). Inom skolväsendet 

används kundvalsmodellen, som innebär att finansieringen privata skolor får av staten följer 

till den skola eleverna väljer att studera på (Petersen & Hjelmar, 2013). Observationen visar 

att många gånger har valet av elever utgått från etnicitet, betyg och kön vilket strider mot 

skollagen om att skolvalet ska vara fritt (Lärarförbundet, 2013). Meningen med det fria 

skolvalet var att öka konkurrensen men valet har istället ökat skillnader inom skolväsendet 

där de ambitiösa eleverna väljer samma skolor och lämnar mindre ambitiösa elever till andra 

skolor (Burström, 2015). Denna skolsegregation skapar skillnader i betyg mellan skolor såväl 

som etniska och socioekonomiska olikheter (SOU 2016:78).  

  

Sahlgren (2011) skriver att inom skolväsendet var det till en början ideella verksamheter som 

dominerade den privatiserade skolmarknaden, men under 90-talet ökade framväxten av 

privata skolor med vinstsyfte. Han menar att vinstdrivande skolor utvecklats i riktning mot att 

utöka sin verksamhet till nya kommuner medan ideella skolor, som inte har vinst som 

huvudsyfte, istället anses vara små men lokala verksamheter. I en utredning (SOU 2016:78) 

framkommer att genom att expandera och utöka sin verksamhet höjer företag inom 

skolsektorn värdet på verksamheten vilket ger en större avkastning till ägarna. Skatteverket 

(2016) fick av regeringen i uppdrag under år 2015, att genomföra en undersökning av 

skatteplanering inom välfärdssektorn. I undersökningen framgick att under år 2014 uppgick 

vinstutdelningar från fåmansbolag till fysiska personer till ungefär 2,6 miljarder kronor. 

Enligt Skatteverket (u.å.) kan ett fåmansbolag antingen vara ett aktiebolag eller en ekonomisk 



 

 

4 

 

förening där hälften av rösterna i bolaget ägs av fyra eller färre delägare. Enligt Skatteverket 

(2016) uppgick utdelning inom skolverksamheter till 146 miljoner kronor under år 2014. 

  

I Sverige har diskussionerna angående vinstdrivande företag där oärliga faktureringar, höga 

vinstutdelningar och sämre kvalitet i syfte att tjäna pengar påverkat politiker och deras 

inställning till ämnet (Dahlgren, 2014). Välfärden syftar till att upprätthålla och förbättra 

invånarnas välbefinnande (Sillanpää, 2011). Misslyckanden från aktörernas sida på 

välfärdsmarknaden påverkar därmed befolkningens hälsa, liv och landets funktionalitet (SOU 

2016:78). Det har även argumenterats bland Sveriges politiska partier för olika åtgärder som 

kan införas, där alternativen exempelvis är att skapa nya lagar om att återinvestering måste 

göras i verksamheten eller förbättra granskningen av de privata företagen (Dahlgren, 2014). 

Skandalerna inom vårdhem, äldreomsorg och skola har spelat en väsentlig roll i att det nu har 

tillkommit ett lagförslag (Tottmar & Hökerberg, 2011, 11 oktober). 

  

År 2016 arbetades ett lagförslag fram i Sverige, som kallas Ordning och reda i välfärden 

(SOU 2016:78). Lagförslaget ligger under remiss där utredningen lämnar ett slutbetänkande i 

maj 2017. Lagförslaget innebär att privata företag inom välfärden kan få en begränsning av 

sitt rörelseresultat. Förslaget innebär att det tillåtna rörelseresultatet ska beräknas som en 

avkastningsränta på operativt kapital vid utgången av föregående räkenskapsår. Med operativt 

kapital menas rörelsetillgångar minskat med rörelseskulder. Enligt lagförslaget ska 

avkastningsräntan begränsas till statslåneräntan vid föregående räkenskapsårets utgång med 

en ökning av sju procentenheter. Detta innebär att eventuella överskott som ett företag 

genererar ska återinvesteras i verksamheten. Genom lagförslaget vill regeringen säkerställa att 

offentliga medel som privata aktörer erhåller av staten ska användas i den verksamhet som de 

har uppstått i. Lagförslaget ska vidare öka möjligheterna att vinna kontrakt och lättare få 

finansiering för idéburna verksamheter, vars syfte är att inte gå med vinst. En idéburen 

verksamhet kännetecknas av att de är privatägda, har stadgar, har en styrelse samt inte får dela 

ut ett överskott till ägarna (Wijkström & Lundström, 2002). Utredarna har förstått att dessa 

verksamheter har svårare att finansiera sina verksamheter under en längre tid samt erhålla 

kapital till expandering eller uppstart (SOU 2016:78). 
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1.2 Problematisering 

Vinster i välfärdsföretag är ett omdebatterat ämne och fördelar och nackdelar diskuteras 

angående det nya lagförslaget (Eriksson & Olsson, 2016, 8 november). Lagförslaget kommer 

innebära att en vinstutdelning av belopp som överstiger avkastningsräntan inte längre kommer 

att vara möjlig (SOU 2016:78). Vinster används till investeringar, buffert och kompensation 

för ägarnas risk och utan vinstmöjligheter kan intresset för verksamhetens utveckling gå 

förlorad (Tillväxtverket, 2017). Det finns skillnader mellan privata och offentliga 

välfärdsföretag, om privata företag inte försöker konkurrera och utvecklas kommer de gå i 

konkurs vilket skiljer sig från de offentliga företagens logik och styrning (Petersen & 

Hjelmar, 2013). 

  

Initiativet som lagförslaget tagit fram har fått positiva responser av vissa instanser som 

exempelvis Coompanion (2017), Idéburna Skolors Riksförbund (2017), Arbetsförmedlingen 

(2017) och Föräldraalliansen Sverige (2017). Störst uppskattning ges till lagförslagets försök 

att hjälpa idéburna verksamheter i sin utveckling och plats på marknaden från bland annat 

Coompanion (2017) och Idéburna Skolornas Riksförbund (2017). Idéburna Skolornas 

Riksförbund (2017) anser att krav på återinvestering är ett bra sätt att kontrollera att de 

finansiella medlen används i sitt syfte och därmed säkerställa att resurser används för elevers 

utveckling i skolorna. De beskriver att det finns en oro att vinstsyfte hos privata skolor kan 

leda till  lägre engagemang i ledningen, som påverkar att variationer och förbättringar i 

undervisningen saknas. Enligt Lärarförbundet (2017) är det av största vikt att möjligheter till 

vinst inte ska vara viktigare än elevernas lärande, kvaliteten samt arbetsmiljön i skolan, därför 

är en reglering av stora vinstuttag av intresse. 

  

Lönegård (2017, 7 februari) menar att lagförslaget även har blivit kritiskt bemött i 

remissvaren som har inkommit för utredningen. Konkurrensverket (2017) betonar att de i 

lagförslaget inte kan utläsa att “övervinster” finns i de privata välfärdsföretagen och därmed 

anses det inte finnas något skäl att reglera vinsterna. I en remiss från Internationella Engelska 

Skolan (2017) påpekas att de har svårt att uppfatta ett problem som kommer att lösas av 

lagförslaget. Verksamheten menar att utan en möjlighet att skapa överskott hade de inte 

kunnat utvecklat verksamheten och visa god soliditet för sina intressenter. De tror vidare att 

en begränsning av rörelseresultatet kommer leda till avvecklingar av privata välfärdsföretag 

och då även privata skolor. Enligt ett remissvar från Friskolornas Riksförbund (2017) påpekas 
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att en begränsning av rörelseresultatet kommer leda till ett flertal konkurser för privata 

skolverksamheter, då en oförmåga att skapa en buffert kan uppstå. 

  

Utredaren av lagförslaget framhåller dock att en del ägare av privata skolverksamheter som 

har vinst som huvudsyfte kommer att sälja, men företagen kommer leva vidare med en ny 

ägare som har samma förhållningssätt som lagen kräver (Eriksson & Olsson, 2016, 8 

november). Skolsektorn är en del av välfärdsmarknaden och en viktig del av dagens samhälle 

(SOU 2016:78). Utbildning syftar till att ge ungdomar valfrihet i fråga om deras framtida 

sysselsättning och är en nödvändighet för att människor ska kunna utvecklas, lagförslaget kan 

förändra förutsättningarna på marknaden inom skolsektorn och valfriheten skulle kunna 

begränsas (Emilsson, 2017, 22 januari). Utifrån ovanstående beskrivning av lagförslaget och 

remissyttranden känns följande frågor relevanta att undersöka.  

  

1.3 Frågeställningar 

 Vilken funktion har vinst för privata välfärdsföretag inom skolsektorn? 

 Hur kommer en begränsning av rörelseresultatet förändra kommande budgetplanering 

och utvecklingsmöjligheter för privata skolor?  

 Vilket inflytande kommer lagförslaget ha på de privata skolornas uppfattning om ett 

fortsatt arbete inom välfärdssektorn? 

  

1.4 Syfte 

Studien syftar till att beskriva vilka förändringar lagförslaget Ordning och reda i välfärden 

kan medföra, gällande privata skolornas rörelsevinst, återinvesteringar, framtida 

utvecklingsmöjligheter samt eventuell avveckling av verksamheten. 
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2 Metodologiska utgångspunkter 

Detta avsnitt beskriver hur studien har genomförts och inleds med motiveringar till val av ämne, 

forskningsmetod och forskningsansats samt insamling av sekundärdata. Därefter följer motivering för 

val av respondenter samt redogörelse för insamling av empiriskt material. Avslutningsvis framgår det 

hur insamlat material analyserats samt källkritik. 

  

2.1 Val av ämne 

I bakgrunden tas information upp om skola, äldreomsorg samt hälso- och sjukvård och 

skandaler som har uppstått inom de olika sektorerna. Dessa skandaler har spelat en väsentlig 

roll i att lagförslaget har tillkommit (Tottmar & Hökerberg, 2011, 11 oktober). Detta skapade 

ett intresse i att undersöka andra välfärdsföretag, utöver privata skolor, för att få insikt om 

varför lagförslaget har skapats. Ifall lagförslaget träder i kraft kommer det att påverka privata 

företag inom välfärdssektorn och hur utbudet av tjänsterna ser ut på marknaden (SOU 

2016:78). För att förstå orsakerna till det nya lagförslaget är det av vikt att i referensramen ge 

en generell bild av välfärdssektorn som helhet. Även en förklaring kring hur 

välfärdsmarknaden är uppbyggd och vilka verksamheter som verkar på välfärdsmarknaden 

idag var viktigt för att öka förståelsen kring marknaden och sedan gå vidare i hur skolsektorn 

ser ut år 2017 och kan komma att påverkas. 

  

I beskrivningen av lagförslaget Ordning och reda i välfärden (kap. 3.3) används en generell 

beskrivning av välfärdsmarknaden på grund av att utredningen inte endast ser till en sektor, 

lagförslaget kommer att påverka alla delar av välfärdsmarknaden i fall lagen träder i kraft. 

Syftet med denna studie att undersöka hur privata skolor kommer att påverkas av det 

eventuella lagförslaget, vilket ger upphov till grundligare analyser inom skolsektorn där 

fokuset ligger. Att valet föll på att fokusera på privata skolor grundas i att de är en sektor som 

kan komma att påverkas av lagförslaget, vilket även kan leda till att elever kan påverkas.  

  

2.2 Utformning av frågeställningar 

De centrala begreppen i denna studie är rörelsevinst, återinvestering, utveckling samt 

avveckling av företag och har skapat studiens syfte och frågeställningar. Begreppen har 

framkommit genom att de har varit de mest framträdande begreppen i referensramen. Den 

första frågeställningen vilken funktion har vinst för privata välfärdsföretag inom skolsektorn? 
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har skapats utifrån begreppet vinst och återinvestering. Med funktion avses vad verksamheten 

anser att vinst har för betydelse och vad vinsten används till. 

  

Den andra frågeställningen hur kommer en begränsning av rörelseresultatet förändra 

kommande budgetplanering och utvecklingsmöjligheter för privata skolor? har skapats utifrån 

begreppet utveckling. Studien vill undersöka hur de privata skolorna uppskattar att framtidens 

utvecklingsmöjligheter ser ut för verksamheten och om de kommer behöva förändra sin 

budget. 

  

Den tredje frågeställningen vilket inflytande kommer lagförslaget ha på de privata skolornas 

uppfattning om ett fortsatt arbete inom välfärdssektorn? har skapats utifrån begreppet 

avveckling av företag. Med inflytande avses om verksamheten kommer att påverkas i något 

avseende av lagförslaget. Om lagförslaget förändrar förutsättningarna och hotar 

verksamhetens motiv för att upprätthålla skolan kan det leda till att de vill avveckla 

verksamheten (Emilsson, 2017, 22 januari). 

  

2.3 Deduktiv forskningsansats och kvalitativ forskningsmetod 

Studien baseras på en deduktiv ansats. En deduktiv ansats utgår från befintliga teorier som 

sedan sätts i förhållande till verkligheten, till skillnad mot en induktiv ansats som utgår från 

verkligheten (Watt Boolsen, 2007). Lagförslaget Ordning och reda i välfärden var 

utgångspunkten i denna undersökning. Genom att lagförslaget ännu inte är en verklighet utan 

endast en teori om hur framtiden kan se ut gällande skolverksamheter, lämpade sig en 

deduktiv ansats. I referensramen kompletterades lagförslaget med vetenskapliga artiklar och 

utifrån referensramen skapades centrala begrepp. De centrala begreppen låg sedan till grund 

för det material som samlats in genom intervjuer.  

  

Widerberg (2002) menar att en kvalitativ metod tar sin grund i egenskaper och kvalitet. 

Genom syftet där studien ska beskriva vilka förändringar lagförslaget kan medföra för privata 

välfärdsföretag inom skolsektorn lämpar sig en kvalitativ metod. Enligt Bryman och Bell 

(2013) vill forskaren med hjälp av en kvalitativ metod få en förståelse av den sociala 

verkligheten, där de medverkande i undersökningen hjälper till att ge en bild av verkligheten. 

Eftersom lagförslaget ligger under remiss är den inte ett faktum än, därför kan studien ge en 

fingervisning av hur verkligheten kan se ut och uppfattas utifrån de privata 
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skolverksamheternas perspektiv. Studien syftade inte till att få en stor bredd av ytliga åsikter 

utan ville gå på djupet gällande vad verksamheter anser om det nya lagförslaget, vilket 

Bryman och Bell (2013) framhåller att en kvalitativ metod ger. 

  

En målsättning med kvalitativ metod är att identifiera ännu okända händelser i verkligheten 

(Starrin & Svensson, 1994). Valet av kvalitativ metod ger undersökningen en chans att förstå 

hur verksamma företag inom skolsektorn förhåller sig till de eventuella förändringarna till 

följd av lagförslaget och ger en mer djupgående förståelse om skolornas uppfattning. Större 

vikt vid vad som framförs vid kommunikation fås genom kvalitativ metod till skillnad mot 

kvantitativ metod där fokus ligger på siffror och kvantitet (Bryman & Bell, 2013). Att studien 

valde en blandning av kvalitativ metod och deduktiv ansats beror på att studien utgår från 

lagförslaget och de centrala begreppen, de ligger till grund för vad som ska undersökas och 

hur frågeställningarna är uppbyggda. Vid en kvalitativ undersökning går det bland annat att 

använda intervjuer, observationer, video eller film för att samla in primärdata (Watt Boolsen, 

2007).  

  

2.4 Insamling av sekundärdata – Litteraturstudie 

Litteraturstudien inleddes med sökningar efter vetenskapliga artiklar inom begreppen welfare 

samt profit in welfare. Det ledde in på ämnet och gav en förståelse för hur välfärdsmarknaden 

är konstruerad och vad som tidigare skrivits inom området. För att få ytterligare förståelse 

över den inriktning som denna studie har, var det en nödvändighet att läsa utredningen 

Ordning och reda i välfärden för att ha kunskap om vad lagförslaget syftar till. Följaktligen 

gav det en bredare syn på ämnet och vidare insamling av sekundärdata kunde inledas. Enligt 

Bryman och Bell (2013) innebär sekundärdata information som har samlats in av andra 

forskare i deras studier. Vetenskapliga artiklar har samlats in från databaser tillgängliga på 

Mälardalens Högskolas hemsida, i form av Primo och ABI/Inform Global. Sökord för 

artiklarna har varit welfare sector, scandinavian welfare sector, profit in private welfare, 

reinvestments, private schools, profit controls samt privatization vilket har lett vidare till 

relevanta artiklar inom området. De mest centrala var artiklar där undersökningar gjorts i 

Sverige eller närliggande områden som Finland eller Tyskland där fakta kan jämföras med 

den svenska välfärdssektorn. Den vetenskapliga artikeln som har arbetats fram i Tyskland går 

att överföra till Sverige i och med att både Tyskland och Sverige har offentliga såväl som 

privata företag inom välfärden. I lagförslaget (SOU 2016:78) jämförs Sverige med Finland 
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samt att Finland har ett skolsystem som är uppbyggt med att staten finansierar 

skolverksamheterna, likt det som finns i Sverige. 

  

Eftersom lagförslaget Ordning och reda i välfärden är under utredning har ett flertal 

remissvar inkommit till regeringen (Regeringen, 2017). En del av dessa har tagits upp i denna 

studie och undersökts i fråga om vad remissinstanserna anser om lagförslaget. Detta för att få 

en bredare bild av verksamheternas uppfattning av lagförslaget och de konsekvenser som de 

anser kan uppstå. De remisser som har använts har varit från Idéburna Skolornas Riksförbund, 

Konkurrensverket, Svenskt Näringsliv, Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen, Coompanion, 

Friskolornas Riksförbund, Företagarna, Föräldraalliansen Sverige samt Lärarförbundet. Valet 

av remisser påverkades av försök att hitta både positiva och negativa aspekter för att skapa en 

objektiv bild av lagförslaget samt för att ta del av remisser från instanser som direkt arbetar 

inom skolsektorn eller välfärdsmarknaden. Även remisser från Internationella Engelska 

Skolan och JENSEN Education har undersökts fastän de inte var officiella remissinstanser för 

att direkt se vad privata skolor anser om lagförslaget och sitt fortsatta arbete inom 

skolsektorn.  

  

Sju debattartiklar har använts från Dagens Nyheter, Dagens Industri, Svenska Dagbladet samt 

Dagens Samhälle. För att få en beskrivning av enskilda ord som exempelvis vinst, 

rörelseresultat, räntabilitet och välfärd har internetkällor som E-conomic och 

Nationalencyklopedin använts samt litteraturen Externredovisning i icke-noterade svenska 

företag och Företagsekonomi 100. Allt insamlat material har kompletterats med ytterligare 

litteratur där böckerna Konkurrensens Konsekvenser, som beskriver konkurrensen på 

välfärdsmarknaden samt Företagsekonomiska Forskningsmetoder, som tar upp hur en 

undersökning ska genomföras, har varit mest framträdande. Vetenskapliga artiklar, litteratur 

samt internetsidor inom valda områden har sedan sammanställts till en referensram där 

välfärdssektorn är utgångspunkt och mer specifikt privata skolverksamheter. 

  

2.5 Urval av skolföretag och respondenter 

Urvalet av respondenter utgick från att urskilja privata utförare av välfärdsföretag mot 

offentliga välfärdsföretag inom skolsektorn. Urvalet skedde utifrån ett målstyrt urval, kontakt 

togs med lämpliga personer från 28 stycken privata skolverksamheter och revisionsbyråer. 

Målstyrt urval innebär att respondenter väljs ut strategiskt för att få kontakt med centrala 
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personer som har relevant kunskap (Bryman & Bell, 2013). De som togs kontakt med var 

rektorer, ekonomichefer, verkställande direktörer och utvecklingschefer för privata 

skolverksamheter samt auktoriserade revisorer. Mail skickades till valda respondenter med 

information om studien och dess syfte samt om personen var villig att medverka som 

respondent (se bilaga 1). Genom mail kunde kontakt tas med flera potentiella respondenter 

under en kortare tid i syfte att effektivisera arbetsgången. Fokus riktades mot företag i 

Södermanland och Västmanland för möjlighet till personlig kontakt. 

  

Av de 28 utskicken svarade 11 personer att arbetsbelastningen var stor i deras verksamhet för 

tillfället medan 13 stycken inte svarade alls på förfrågan. Totalt var fyra stycken villiga att 

ställa upp i studien där information samlades in genom två telefonintervjuer samt två 

personliga intervjuer. I kommande avsnitt ges en förklaring till varför respondenterna anses 

vara relevanta för undersökningen.    

  

Tabell 1. Presentation av respondenter  

Nr Verksamhet Namn Tjänst Intervjumetod Tid Intervjudatum 

1 Privat 

verksamhet 

inom 

skolsektorn 

Anonym Utvecklingschef Telefonintervju 15 

min 

18 april 2017 

2 Privat 

verksamhet 

inom 

skolsektorn 

Anonym Biträdande 

Rektor 

Telefonintervju 20 

min 

2 maj 2017 

3 KPMG Lars 

Kjellström 

Auktoriserad 

Revisor 

Personlig 

intervju 

30 

min 

25 april 2017 

4 Grillska 

gymnasium 

Stefan 

Remne 

Rektor Personlig 

intervju 

30 

min 

20 april 2017 

Källa: Egenkonstruerad tabell 

  

Respondent 1: Respondenten var relevant för undersökningen eftersom hen har inblick i 

lagförslaget samt arbetar för en vinstdrivande skolverksamhet. Respondenten som är 

utvecklingschef har en betydelsefull insyn och kunskap inom företaget samt har erfarenhet 
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inom skolsektorn. Därför var det lämpligt att få information om verksamhetens uppfattning 

till ett fortsatt arbete ifall lagförslaget träder i kraft. 

  

Respondent 2: Respondenten arbetar som biträdande rektor på en privat vinstdrivande skola. 

Respondenten var relevant för undersökningen för att personen har inblick i skolans 

verksamhet och som näst högsta ansvarig är insatt i verksamhetens beslut som fattas. 

Respondenten kunde ge upplysningar om verksamhetens inställning samt kommande 

planering och utvecklingsmöjligheter om lagförslaget skulle bli verklighet. 

  

Lars Kjellström: Lars arbetar som revisor på redovisning- och revisionsbyrån KPMG. Han har 

många års erfarenhet inom revision och har arbetat med välfärdsföretag och arbetar ständigt 

med revision. På dessa grunder kunde respondenten ge upplysningar om hur en begränsning 

av rörelseresultat kan komma att påverka de privata vinstdrivande skolorna gällande arbete 

och framtida planering av budget ifall lagen skulle träda i kraft. 

  

Stefan Remne: Stefan jobbar som rektor på en idéburen skola och har stor kunskap om och 

kontroll av verksamheten. Han har tidigare arbetat för en kommunal skola och en 

vinstdrivande privat skola vilket ger honom insyn i hur skillnaderna ser ut mellan de olika 

verksamheterna. Respondenten var relevant för undersökningen för att få en uppfattning om 

hur en idéburen skola arbetar med budgetering samt hur de arbetar för att vara verksamma på 

välfärdsmarknaden utan vinstsyfte. 

  

2.6 Insamling av primärdata - Intervjuer   

Metoden för datainsamling som använts i denna studie är intervjuer, personliga samt per 

telefon. Syftet med intervjuer är att genom samtal få fram respondentens förståelse, 

resonemang och uppfattningar (Widerberg, 2002). Att valet föll på metoden intervjuer 

berodde på en vilja att få en bredare förståelse och utförligare beskrivningar. Alla intervjuer 

utfördes med en respondent åt gången så att utredarnas fulla uppmärksamhet kunde läggas på 

den enskilda respondenten. Vid de personliga intervjuerna fick respondenterna välja plats för 

att öka deras bekvämlighet och trygghet, där valet föll på deras privata konto. Vid val av 

intervjuplats är det viktigt att tänka på att hitta en lugn och ostörd plats för att kunna 

genomföra intervjun på bästa sätt (Bryman & Bell, 2013).  
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Inför intervjuerna beskrevs syftet med studien för respondenten, vilket Bryman och Bell 

(2013) menar är viktigt. Respondenterna fick även information om de etiska reglerna som 

finns inför en intervju. Enligt Bryman och Bell (2013) innebär de etiska reglerna möjligheten 

att avbryta sitt deltagande när som helst, rätten att vara anonym samt få information om att 

allt material som samlas in endast kommer användas till studiens syfte. En förfrågan om att 

spela in intervjuerna delgavs även respondenterna. Detta i syfte att öka säkerheten om att den 

information som framkommit under samtalen beskrivs korrekt i undersökningen. Alla 

förutom Respondent 2 godkände förfrågan om att spela in intervjuerna. Vid intervjun med 

Respondent 2 fördes anteckningar under samtalet. Inför de personliga intervjuerna skickades 

intervjufrågorna i förväg för att låta respondenterna läsa igenom frågorna som skulle ställas 

för att kunna förbereda sig på bästa sätt, vilket Bryman och Bell (2013) anser styrker 

tillförlitligheten. 

  

Innan intervjuerna skulle genomföras utformades intervjufrågor till hjälp för utredarna. Enligt 

Bryman och Bell (2013) ska frågorna som ställs under en kvalitativ intervju ge forskarna en 

tydlig bild över respondenternas omvärldsbeskrivning men inte hindra intervjuns flexibilitet. 

Intervjufrågorna var utformade som en rad frågor till respondenterna (se tabell 2), de utgick 

från de centrala begreppen rörelsevinst, återinvestering, utveckling och avveckling av företag. 

Intervjufrågorna förändrades även i viss omfattning inför de olika intervjuerna då 

respondenterna arbetade i olika verksamheter. Det fanns förutbestämda frågor som skulle 

ställas men de kompletterades med följdfrågor under intervjuernas gång där intressanta 

upplysningar fördjupades, vilket Bryman och Bell (2013) definierar som en semistrukturerad 

intervju. På detta sätt blev intervjuerna flexibla samt att frågor och svar anpassades efter 

respondentens förutsättningar att besvara. Efter intervjun gavs en förfrågan om respondenten 

ville läsa utkastet från intervjun men ingen respondent kände ett behov av att läsa sitt utkast 

då de kände sig trygga i vad de hade berättat. 

  

2.6.1 Operationalisering 

Enligt Bryman och Bell (2013) innebär operationalisering att göra en utformning av de 

centrala begreppen som är basen för en undersökning. De utvalda begreppen ska användas för 

att ge en allmän bild av vad som ska undersökas. De centrala begreppen i denna studie är 

rörelsevinst, återinvestering, utveckling samt avveckling av företag, vilka 

operationaliseringen baseras på. Enligt Bryman och Bell (2013) krävs en operationalisering 
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för att kunna mäta begreppen och fungera som hjälp för att få information till den empiriska 

undersökningen. 

  

Frågorna som har utformats till intervjutillfällena bestod av öppna frågor. Enligt Bryman och 

Bell (2013) används öppna frågor för att låta respondenten använda sina egna ord och att låta 

respondenten visa sin kunskapsnivå inom ämnet som undersöks. Intervjufrågorna har arbetats 

fram till att vara objektiva för att inte styra respondentens svar. I utformandet av 

intervjufrågor har de centrala begreppen beaktats och operationaliserats för att kunna 

besvaras. Eftersom respondenterna har haft skilda verksamheter i form av vinstdrivande 

företag, idéburen verksamhet samt en revisions- och redovisningsbyrå har en del frågor 

anpassats till den valda respondenten, men en del frågor har haft en betydande roll genom alla 

intervjuer som framkommer av tabell 2. I tabell 2 visas de intervjufrågor som arbetats fram 

samt det centrala begrepp som frågan har utgått från. I tabell 2 framhålls även vilka frågor 

som ställts under vilken intervju, intervju 1, 2, 3 eller 4. Intervjuerna har genomförts i samma 

ordning som respondenterna presenterades i kapitel 2.3. 

  

En genomgående intervjufråga till alla respondenter var vilka åsikter de hade om det nya 

lagförslaget (se tabell 2). Detta för att få en bild av respondenternas tankar och idéer för vad 

lagförslaget vill skapa. Även frågan om vilka konsekvenser respondenterna tror att 

lagförslaget kan leda till ifall lagen träder i kraft ställdes till samtliga respondenter. Syftet var 

att undersöka ifall respondenterna tror att det kommer ske förändringar för verksamheterna i 

form av ändrad planering av budget eller möjlighet till utveckling. Avsikten var även att 

undersöka om respondenterna ansåg att lagförslaget kan leda till avvecklingar av 

verksamheter inom skolsektorn, vilket utredaren av lagförslaget såg som en påföljd. För att 

undersöka närmare huruvida ett fortsatt arbete var möjlig för den aktuella respondentens 

verksamhet ställdes en fråga om hur uppfattningen inför fortsatt arbete i skolsektorn såg ut. 

Genom att undersöka ifall verksamheten kommer avvecklas när lagen träder i kraft, om de ser 

några utvecklingsmöjligheter samt vilket syftet med deras verksamhet är gav det även en 

indikation på hur viktigt vinst var för företaget och vilken funktion den hade för 

verksamhetens existens och utveckling.  

  

För att få en insyn i hur kommande budgetplanering och utveckling kan se ut för 

verksamheterna ställdes frågan vilka utvecklingsmöjligheter som finns ifall lagen träder i 

kraft samt vad som kommer förändras i skolverksamheternas syn på ett fortsatt arbete och 
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utveckling inom välfärdssektorn. Till de vinstdrivande företagen (intervju 1 och 2) ställdes 

även frågor om hur stort deras rörelseresultat är i dagsläget och hur det skulle förändras ifall 

lagförslagets krav på hur stort rörelseresultat som är tillåtet skulle följas. Detta gav en 

indikation på hur stor avvikelse som skulle skapas för företaget samt om de behöver vidta 

några åtgärder för att möta lagförslagets krav. Även frågor där överskottet var i fokus ställdes. 

Syftet med frågorna var att undersöka vinstens funktion i verksamheten och ifall företagen 

väljer att spara, återinvestera eller göra vinstutdelningar. Frågornas syfte var även att visa 

vilka skillnader som kan skapas i och med lagförslaget, i form av planering av budget och 

utveckling av företaget men även i vad som kommer vara prioriterat att investera i. 

  

Till den idéburna verksamheten (intervju 4) behövde intervjufrågorna modifieras för att passa 

deras typ av verksamhet (se tabell 2). Där frågades bland annat vad de ansåg om att 

skolverksamheter idag får gå med vinst och hur idéburna företag arbetar i motsats till 

vinstdrivande företag. Frågor om nuvarande planering av budget från år till år ställdes även. 

Syftet var att få förståelse hur företag kan arbeta för att inte skapa stora överskott samt vilken 

budgetplanering och tankesätt som används i idéburna företag. Även en fråga till revisorn 

(intervju 3), där det undersöktes vad han hade för förslag till ett fortsatt arbete för 

vinstdrivande företag, ger en antydan på hur de vinstdrivande företagen kan arbeta och hur 

begränsningen kan förändra deras planering och utveckling.  

  

Tabell 2. Presentation av intervjufrågor 

Intervjufrågor, intervju 1, 2 och 4 Centrala begrepp 

Vad är dina åsikter om lagförslaget Ordning och reda i 

välfärden som är under remiss för tillfället? 

Rörelsevinst, Utveckling, 

Avveckling av företag 

Vilka påföljder tror du kommer skapas för privata skolor 

om lagen träder i kraft? 

Rörelsevinst, Utveckling, 

Avveckling av företag 

Hur påverkar en begränsning av rörelseresultatet ert 

fortsatta arbete inom välfärdssektorn? 

Rörelsevinst, Utveckling, 

Avveckling av företag 

Vilka påföljder tror du kommer skapas för eran verksamhet 

om lagen träder i kraft? 

Utveckling, Avveckling av 

företag 
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Vilka förändringar behöver genomföras i planering av 

budget?   

Rörelsevinst, Utveckling, 

Återinvestering 

Vilka utvecklingsmöjligheter tror du är möjliga för en 

verksamhet inom skolsektorn ifall lagen träder i kraft? 

Utveckling 

Finansieras er verksamhet endast av bidrag från staten eller 

har ni även andra bidrag/intäkter? 

Rörelsevinst, Utveckling 

Vad används eventuella överskott till i eran verksamhet 

idag? 

Rörelsevinst, 

Återinvestering, Utveckling 

Intervjufrågor, intervju 1 och 2 Centrala begrepp 

Hur stor procentuell andel är er rörelsemarginal av 

omsättningen i dagsläget och hur har det sett ut historiskt? 

Rörelsevinst 

Hur stor procentuell andel skulle rörelsemarginalen av 

omsättningen vara ifall lagförslagets krav skulle följas? 

Rörelsevinst 

Hur kommer er verksamhet hantera en eventuell 

begränsning av rörelseresultatet? 

Rörelsevinst, 

Återinvestering, Utveckling 

Om lagen träder i kraft, vad kommer eran verksamhet 

prioritera att återinvestera ett överskott på? 

Återinvestering 

Intervjufrågor, intervju 3 Centrala begrepp 

Hur ser du på att privata skolor idag får gå med vinst? Rörelsevinst 

Vad är dina åsikter om lagförslaget Ordning och reda i 

välfärden? 

Rörelsevinst, Utveckling, 

Avveckling av företag 

Vilka påföljder tror du kan skapas om lagen träder i kraft? Rörelsevinst, Utveckling, 

Avveckling av företag 

Hur tror du att lagförslaget kommer påverka företagens syn 

till ett fortsatt arbete inom skolsektorn? 

Rörelsevinst, Utveckling, 

Avveckling av företag 

Vilka förändringar tror du behöver genomföras i planering 

av budget för företagen? 

Rörelsevinst, Utveckling 
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Vilka utvecklingsmöjligheter ser du för privata skolor ifall 

lagen träder i kraft? 

Utveckling 

Vilka förslag skulle du ge till företagen för att inte få ett 

rörelseresultat som överstiger det tillåtna värdet ifall lagen 

träder i kraft? 

Rörelsevinst, 

Återinvestering, Utveckling 

Intervjufrågor, intervju 4 Centrala begrepp 

Hur arbetar eran verksamhet som idéburen verksamhet? Rörelsevinst, Utveckling 

Har ni några svårigheter idag som lagförslaget kan hjälpa er 

med? 

Utveckling 

Tror ni möjligheterna för idéburna verksamheter kommer 

öka i och med lagförslaget? 

Utveckling 

Hur ser eran planering av budget ut? Utveckling 

Hur arbetar eran verksamhet för att inte ha ett stort 

överskott? 

Rörelsevinst, Utveckling 

Hur ser du på att skolor idag får gå med vinst? Rörelsevinst 

Hur tror du att lagförslaget kommer påverka de privata 

skolornas syn på ett fortsatt arbete inom välfärdssektorn? 

Rörelsevinst, Utveckling, 

Avveckling av företag 

Källa: Egenkonstruerad tabell 

 

2.7 Analysmetod  

Från de personliga intervjuerna och en telefonintervju utfördes transkriberingar av samtalen. 

Enligt Bryman och Bell (2013) innebär en transkribering att inspelade intervjuer ordagrant 

skrivs ner på papper. Transkribering utfördes för att få en bättre helhetsbild av vad som 

framkommit under intervjuerna samt att en tolkning och jämförelse gjordes av materialet. 

Enligt Starrin och Svensson (1994) är det viktigt att dokumentera allt insamlat material, för att 

få möjlighet att se i vilket sammanhang en mening uttrycktes. Eftersom att studien har antagit 

en kvalitativ metod ligger huvudfokuset på respondenternas egna tolkningar och förståelser av 

ämnet. Från en av telefonintervjuerna fick informationen dokumenteras direkt av forskarna i 

samband med intervjutillfället vilket resulterade i att allt som respondenten framhåll inte hann 

skrivas ner ordagrant.  
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Efter insamling av data analyserades innehållet med hjälp av metoden innehållsanalys. Enligt 

Bryman och Bell (2013) innebär innehållsanalys att systematiskt dela in materialet i på förväg 

bestämda kategorier. Kategorierna i denna studie är de fyra centrala begreppen, rörelsevinst, 

återinvestering, utveckling och avveckling av företag, som ska ge svar på de frågeställningar 

som ställts inledningsvis. Bryman och Bell (2013) menar att frågeställning och syfte måste 

vara bestämt och konkret utformat för att kunna skapa de kategorier som det insamlade 

materialet kodas efter. Efter transkribering utfördes en systematisk sökning efter relevanta 

delar i det insamlade materialet för att finna de viktigaste delarna som berörde de centrala 

begreppen. Watt Boolsen (2009) menar att material kan kodas för att klassificeras och dela 

upp materialet i mindre och mer översiktliga delar. Kodning av materialet genomfördes med 

hjälp av de centrala begreppen i studien för att erhålla en helhetssyn över det insamlade 

materialet och skapa en tydlig struktur. Jämförelser och tolkningar av det insamlade 

materialet gav en bild av respondenternas verklighet och uppfattning av lagförslaget. Det 

insamlade materialet sammanställdes sedan med referensramen för att se de förändringar som 

kan medföras av lagförslaget för att kunna komma fram till en slutsats som uppfyllde studiens 

syfte. 

  

2.8 Källkritik och trovärdighet 

Enligt Bryman och Bell (2013) utgörs trovärdighet av fyra delpunkter; tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering eller bekräftelse. För att öka trovärdigheten i 

denna studie har därmed alla punkter beaktats och diskuterats. Enligt Bryman och Bell (2013) 

kan tillförlitlighet och överförbarhet jämföras med validitet. De menar att validitet innebär att 

resultatet i studien kan generaliseras och tillämpas till andra situationer och områden. De 

anser vidare att med en kvalitativ metod uppstår vanligtvis problem gällande generalisering 

eftersom att urvalet är relativt litet för att istället fokusera på fördjupad information från 

respondenterna. I denna studie har fokus legat på att få mer djupgående information från de 

utvalda respondenterna och därför har arbetet inte eftersträvat att få en större omfattning av 

respondenter. Detta gör att studien är svår att applicera i andra sammanhang vilket minskar 

validiteten då överförbarheten minskar. Studien är ändå relevant eftersom att den bidrar med 

olika perspektiv på det nya lagförslaget. 
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Enligt Bryman och Bell (2013) avser validitet även att forskarnas insamlade material stämmer 

överens med teorin. I och med att studien har haft som inriktning att få mer detaljerade 

upplysningar har mycket arbete kretsat kring att utforma intervjufrågor som stämmer överens 

med de centrala begreppen som har framkommit i referensramen. Detta för att i så stor 

utsträckning som möjligt undersöka det som studien avser och för att uppnå en högre 

validitet. För att öka tillförlitligheten har respondenterna noggrant valts ut efter kompetens för 

att kunna ge så trovärdiga svar som möjligt, främst om sin verksamhet, vilket underställda 

personer inte har lika stor insyn i.  

  

Konfirmering eller bekräftelse tar sin grund i att forskaren ska utföra studien med objektivitet, 

personliga åsikter ska inte påverka intervjuer eller slutsats (Bryman & Bell, 2013). Studien 

har genomgående strävat efter att vara objektiv genom att undersöka både positiva och 

negativa aspekter av studiens ämne samt låtit respondenten tala fritt under intervjuerna där 

dennes åsikter har varit i fokus. Intervjufrågorna har konstruerats objektivt, frågor om 

respondentens uppfattning och synvinkel har legat till grund. Dock kan inte full objektivitet 

erhållas men forskarna ska arbeta i god tro om att personliga ståndpunkter med avsikt inte har 

förekommit (Bryman & Bell, 2013). 

  

Pålitlighet kan jämföras med reliabilitet vilket innebär att studien ska kunna genomföras av en 

annan forskare men att resultatet ändå ska bli detsamma (Bryman & Bell, 2013). Eftersom 

semistrukturerade intervjuer användes i denna studie kan det generera svårigheter att 

återskapa studien och att nästa forskare inte uppmärksammar samma uttryck och ställer 

liknande följdfrågor, vilket påverkar reliabiliteten. Verkligheten kan även komma att 

förändras då studien undersöker ett lagförslag som ännu inte trätt i kraft. Först när lagförslaget 

har verkställts kan en sann bild av vad som faktiskt inträffat skapas. Däremot har 

intervjufrågorna utformats så noggrant som möjligt för att inte skapa felaktiga tolkningar för 

respondenten och för att ge andra forskare samma villkor. Eftersom respondenter valts ut 

genom målstyrt urval skapas chansen att kunna genomföra studien igen med liknande 

respondenter. För att öka reliabiliteten har arbetsprocessen noggrant beskrivits för att tydligt 

redogöra för studiens arbetsgång. För att uppnå pålitlighet i en studie är det av stor vikt att 

skapa en fullständig berättelse över forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2013). 

  

För att öka tillförlitligheten och reliabiliteten i referensramen har främst källor i form av 

vetenskapliga artiklar använts. Dessa är granskade av andra forskare insatta i ämnet och ökar 
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trovärdigheten i artiklarna och att information framkommer på ett korrekt sätt. I urvalet av 

vetenskapliga artiklar har granskning genomförts för att undersöka om de är applicerbara till 

denna studie och välfärden, i synnerhet skolsektorn. Andra internetkällor och uppslagsverk, 

som Nationalencyklopedin, ger tydliga beskrivningar av begrepp och har därmed endast 

använts för det syftet men har undvikits i största möjliga mån. I referensramen har remissvar 

från olika remissinstanser granskats vilket bygger på åsikter som kan vara vinklade och 

subjektiva, även information från debattartiklar är subjektiva. Dock anses inte subjektivitet 

och åsikter från utomstående vara ett problem då studiens syfte är att undersöka 

verksamheternas åsikter om lagförslaget och vilka konsekvenser de tror kan uppstå. Studien 

baseras på frågeställningar som handlar om ett lagförslag som ännu inte har trätt i kraft, varpå 

åsikter och tankar är ett krav för att se vilka förändringar som kan ske. Alla källor har 

granskats kritiskt samt att både positiva och negativa aspekter har framförts för att inte sänka 

objektiviteten i studien.  
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3 Referensram 

I referensramen presenteras de relevanta delarna för undersökningen. Avsnittet börjar med en 

generell beskrivning av välfärdsmarknaden och modeller för marknadsanpassning på 

välfärdsmarknaden med inriktning på skolsektorn. Sedan följer en redogörelse för lagförslaget 

Ordning och reda i välfärden och vilka konsekvenser som kan uppstå. Avsnittet knyts samman med en 

beskrivning av de mest centrala begreppen för studien. 

  

3.1 Välfärdsmarknaden 

Välfärd definieras som befolkningens levnadsförhållanden i form av utbildning, ekonomi, 

arbetsförhållande och hälsa (Nationalencyklopedin, u.å.). Inom välfärdsmarknaden verkar i 

första hand företag inom skola, vård och äldreomsorg i syfte att skapa allmännytta (Burström, 

2015). Under 1990-talet skedde förändringar inom välfärden i Sverige, från att bestå av 

mestadels offentliga välfärdsföretag ökade möjligheterna för privata aktörer att utföra 

välfärdstjänster (Sahlgren, 2011). Grunden för en stark välfärd i Sverige är att garantera 

befolkningen tjänsterna som finns i välfärden vid behov, oavsett ekonomiskt tillstånd hos 

individen (Hartman, 2011). 

  

Enligt Sillanpää (2011) är välfärdssektorns uppdrag att upprätthålla eller öka kundens 

välmående vilket i vissa avseenden kan komplicera mätningen av ett företags 

prestationsförmåga. Hon menar att eftersom välfärdstjänster i första hand är finansierade av 

skattemedel så finns det flera intressenter att tillfredsställa och intressenterna har ofta olika 

förhoppningar vilket gör välfärdsmarknaden mer komplex än en perfekt konkurrensmarknad. 

Enligt Bergh, Gallo och Jakobsson (2014) kännetecknas en perfekt konkurrensmarknad av att 

det finns ett stort antal konsumenter och producenter samt att det inte finns några 

inträdeshinder som motverkar att nya producenter ska utvecklas på marknaden. Enligt 

Hartman (2011) kan välfärdsmarknaden karaktäriseras som en kvasimarknad. Kähkönen 

(2010) menar att kvasimarknaden kännetecknas av att alternativa ägare av historiskt sett 

offentligt hållna tjänster ökar i ett samhälle och skapar en marknad med konkurrens mellan 

både offentliga och privata utförare.  

  

Till skillnad från en perfekt konkurrensmarknad är det inom en kvasimarknad staten som 

tillhandahåller ett begränsat utbud av tjänster på uppdrag, till de aktörer som är verksamma 

inom välfärden (Bartlett et al., 1994). Samtidigt finns det en större efterfrågan från företagen 
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att vara verksamma på välfärdsmarknaden, gentemot utbudet som staten tillhandahåller, vilket 

skapar en större konkurrens bland välfärdsföretagen, framhåller Bartlett et al. (1994). En 

kvasimarknads begränsning påverkas av att staten står för finansiering och i vissa 

sammanhang bestämmer även staten vilka utförare som får finnas på marknaden (Hartman, 

2011). Tjänsterna i en kvasimarknad finansieras i första hand av offentliga medel där staten 

agerar som högsta ansvarig och därmed väljer priset för tjänsterna medan de kan utföras av 

privata aktörer (Kähkönen, 2010). Alla verksamheter inom en kvasimarknad har inte heller 

vinst som syfte vilket påverkar deras reaktion på ekonomiska stimulanser (Hartman, 2011). 

 

Enligt Jordahl (2012) kan tjänstesektorn delas in i privata och offentliga tjänster som omfattar 

utbildning, hälso- och sjukvård samt äldreomsorg. Hartman (2011) menar att tjänster 

vanligtvis är individuellt utformade för konsumenterna och inte går att spara för att användas 

vid en senare tidpunkt. Enligt Jordahl (2012) är tjänster inte heller normalt sett fysiska objekt 

och oftast är konsumenten involverad i produktionsprocessen i form av personlig kontakt. 

Han framhåller att de utförda tjänsterna inom välfärden i första hand finansieras av staten, 

men utövarna av tjänsterna behöver inte tillhandahållas i offentlig regi utan kan även vara 

privatägda.  

  

Petersen och Hjelmar (2013) menar att när undersökningar genomförs, för att ta reda på om 

marknadsanpassning leder till bättre nytta av de finansierade medlen, spelar priset en 

viktigare roll än kvaliteten. Enligt forskarna visar undersökningar att privata välfärdsföretag 

har upp till 20 procent lägre kostnader än offentliga välfärdsföretag, där de offentliga 

företagen erbjuder fler tjänster än vad marknaden efterfrågar och behöver, vilket leder till 

högre kostnader. De anser vidare att privata aktörer istället fokuserar på optimering och 

effektivisering av verksamheten. En undersökning, gjord av Sillanpää (2011), visar att det 

viktigaste resultatet för ett välfärdstjänsteföretag är kundernas välmående och att tjänsterna 

innehåller hög kvalitet samt att både personal och ekonomiska resurser är viktiga för att kunna 

bedriva ett tjänsteföretag. 

  

3.2 Skolsektorn 

Under 1990-talet beslutades det om ändringar i de nationella regelverken som underlättade 

framväxten och etableringen av företag i privat regi i Sverige (Sahlgren, 2011). Möjligheter 

för staten att köpa välfärdstjänster av privata utförare skapades (Burström, 2015). Den största 
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anledningen till framväxten av privata utförare var ett försök att effektivisera marknaden 

(Dahlgren, 2014) men även att skapa konkurrens, mångfald och valfrihet i välfärden (SOU 

2016:78). I början av 1990-talet öppnades skolväsendet upp för privata aktörer vilket 

resulterade i större konkurrens om elever (Blomqvist, 2004). Detta blev möjligt då privata 

grundskolor som godkänts av staten, år 1991, fick rätt till ett ekonomiskt bidrag per elev från 

kommunen där de var verksamma i och år 1992 fick även skolor på gymnasienivå rätt till 

ekonomiskt stöd från staten (SOU, 2016:78). I dagens samhälle finns det både offentliga och 

privata utförare av företag inom skolsektorn i Sverige (Jordahl, 2012). 

  

Stolt et al. (2011) menar att de senaste 20 åren har många länder influerats av idén New 

Public Management (NPM). De menar att länderna har, genom NPM, skapat kontrakt mellan 

offentliga och privata aktörer där det tillåts att privatägda verksamheter får vara verksamma 

på välfärdsmarknaden. Enligt Dahlgren (2014) var starten för NPM i Sverige att tillåta privata 

aktörer att tillhandahålla välfärdstjänster vilket ledde till en ökning av skattefinansierade 

privata välfärdsföretag. Utgångspunkten för NPM enligt Stolt et al. (2011) är att den 

offentliga sektorn är underlägsen marknaden på grund av avsaknaden av konkurrens och 

kostnadseffektivitet eftersom samma kapacitet att generera kostnadseffektiva tjänster inte 

finns. Burström (2015) anser att målet med att använda metoder från NPM är att tillåta privata 

aktörer på välfärdsmarknaden för att öka konkurrensen och valfriheten. Enligt Stolt et al. 

(2011) syftar tillåtelsen av privata aktörer till att kunna erbjuda befolkningen valalternativ till 

den monopolistiska välfärdstjänstemarknaden. 

  

Enligt Hartman (2011) är det främst kundvalsmodellen som används inom skolverksamheter 

såsom gymnasieskola, grundskola samt förskola. Forskaren menar att kundvalsmodellen har 

använts inom skolsektorn ändå sedan förändringarna under 90-talet, när privata företag fick 

börja verka inom välfärdssektorn med offentliga bidrag. Enligt Petersen och Hjelmar (2013) 

innebär kundvalsmodellen att befolkningen själva får välja mellan privata och offentliga 

aktörer av välfärdstjänster. De menar att kundvalsmodellen kan förklaras med hjälp av att 

finansieringen följer med konsumenterna, vilka då är eleverna, till den skola eleverna väljer 

att studera på. Enligt Blomqvist (2004) får skolor ett offentligt bidrag per elev som studerar på 

skolan och ska vara i likhet med den kostnad som en elev inom den offentliga sektorn har, för 

att säkerställa att alla elever får en likvärdig utbildning. I en utredning (SOU 2016:78) 

beskrivs att inom skolväsendet ska verksamheten styras av en godkänd huvudman, som kan 

vara en kommunal eller privat aktör. Utredningen framhåller att huvudmannens syfte är att 
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verksamheten ska följa skollagens krav, men kommunen har det högsta ansvaret över 

skolorna. 

  

Enligt Jordahl (2012) har ideella verksamheter tidigare varit dominanta inom den privata 

skolsektorn men det blir allt vanligare med vinstdrivande skolor. Han menar att en anledning 

är att de nya vinstdrivande skolorna attraherar marknaden med affärsmöjligheter och 

lönsamhet för att bedriva verksamheten. Han anser att ägarna i en vinstdrivande skola har en 

vilja att utvidga lönsamma verksamheter. Han framhåller att en ekonomisk skillnad mellan 

ideella verksamheter och vinstdrivande skolor är att de vinstdrivande företagen har en 

personlig vinning som är kopplad till verksamhetens resultat. Detta leder till en ekonomisk 

drivkraft att ha en framtida utveckling samt ha kontroll över verksamheten, framhåller Jordahl 

(2012). 

  

Enligt lagförslaget (SOU 2016:78) finns det idag ingen begränsning av hur stora vinster eller 

vinstuttag en privat skolverksamhet får ha i Sverige. Enligt lagförslaget finns det i Sverige 

både likheter och skillnader i jämförelse med våra grannländer när det gäller lagar och regler 

för privata skolverksamheter. Lagförslaget framhåller att i Danmark, Norge och Finland 

existerar privata skolverksamheter, dock har alla tre länder gemensamt att inget land tillåter 

att de privatägda skolorna drivs i vinstsyfte. Det framgår i lagförslaget att samtliga tre länder 

även har en större omfattning av idéburna aktörer, där syftet inte är att gå med vinst, i 

jämförelse med Sverige. Enligt Wijkström och Lundström (2002) kännetecknas en idéburen 

verksamhet av att den har en styrelse eller stadgar att förhålla sig till samt att det genomförs 

regelbundna möten eller aktiviteter. Vidare menar de att en idéburen verksamhet inte ska vara 

en del av staten utan ska ha översyn över sin egna verksamhet. De framhåller även att 

verksamheterna inte heller får dela ut eventuella överskott som uppstår utan överskottet ska 

återinvesteras i verksamheten. Lagförslaget (2016:78) framhåller att Danmark, Norge och 

Finland bevisar att vinst inte behöver uppstå för att privata skolor ska kunna vara verksamma 

och funktionella. 

  

3.3 Lagförslaget Ordning och reda i välfärden 

Lagförslaget Ordning och reda i välfärden är på remiss där ett slutbetänkande ska lämnas i 

maj 2017 (SOU 2016:78). I lagförslaget framhålls att många privata välfärdsföretag gör 

övervinster, alltså vinster som är högre än den marknadsmässiga nivån inom tjänstesektorn 
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och att det kan leda till att målen som är uppsatta för verksamheterna överskuggas av 

företagens syfte att gå med vinst. Lagförslagets främsta syfte är att säkerställa att offentliga 

medel som finansierar välfärdsföretagen ska användas i syftet de är ämnade för, att investera i 

verksamheten. Eventuella överskott som ett företag genererar ska återinvesteras i 

verksamheten samma år som de har uppkommit. För att kunna uppfylla detta syfte föreslås att 

privata aktörer som tar emot finansiella bidrag från staten, ska få en begränsning på hur stort 

rörelseresultat de får ha. Endast verksamheter inom skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, 

som tar emot offentliga bidrag omfattas av lagen och privata aktörer som finansierar sin 

verksamhet på annat sätt kommer inte att beröras, framhåller lagförslaget (SOU 2016:78).  

 

3.3.1 Begränsning av rörelsekapital 

Lagförslaget yrkar på en begränsning av rörelseresultatet för de välfärdsföretag som omfattas 

av lagförslaget (SOU 2016:78). Det tillåtna rörelseresultatet ska enligt lagförslaget beräknas 

utifrån en avkastningsränta på det operativa kapitalet vid utgången av föregående 

räkenskapsår. Med operativt kapital menas rörelsetillgångar minus rörelseskulder (E-conomic, 

u.å.). Avkastningsräntan ska begränsas till statslåneräntan vid föregående räkenskapsårets 

utgång med en ökning av sju procentenheter (SOU 2016:78). Enligt lagförslaget gör denna 

begränsning av rörelseresultatet att privata aktörer kanske inte blir godkända som aktörer 

inom välfärdsföretag. Enligt lagförslaget behöver aktören kunna påvisa att offentliga medel 

som betalas ut från staten kommer användas i den verksamhet de är avsedda för. Detta 

kommer skapa ett förbud mot vinstutdelningar som överstiger det högsta tillåtna 

rörelseresultatet. På så sätt ska regeringen säkerställa att eventuella överskott kommer att 

återinvesteras i verksamheten och därmed minska vinsten för de privata välfärdsföretagen, 

framhåller lagförslaget (SOU 2016:78).  

  

Utredningen föreslår även ett försök till att öka möjligheterna för de idéburna aktörerna för att 

öka deras roll på välfärdsmarknaden (SOU 2016:78). De idéburna företagen kan ha svårare att 

finansiera sin verksamhet under en längre tid samt få kapital till uppstart eller expandering. 

Därför vill lagförslaget underlätta kreditgivning och anpassa de regelverk som finns kring 

finansieringsstöd. Lagförslaget vill även öka chansen för de idéburna verksamheterna att 

vinna upphandlingar genom att skapa samverkan mellan kommun och idéburen verksamhet. 

Avslutningsvis framhåller lagförslaget att lagen kommer att öka förtroendet för välfärden och 

till de privata aktörerna som verkar där. 
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3.4 Potentiella konsekvenser av lagförslaget 

I lagförslaget framkommer konsekvenser som kan uppstå i samband med den nya lagen (SOU 

2016:78). Utredningen menar att det är svårt att bedöma vad förändringarna kan leda till men 

att förslaget säkerligen kommer att ändra inställningen hos de privata skolverksamheterna. En 

del privata skolor verkar på marknaden i vinstsyfte, därför kan vinstbegränsningen leda till 

minskat intresse att fortsättningsvis ha kvar sin verksamhet, vilket kan leda till försäljningar, 

ägarbyten och nedläggningar av privata skolverksamheter. Däremot framhålls i lagförslaget 

att huvuddelen av de privata aktörerna fortsättningsvis kommer vara intresserade av att 

tillhandahålla skolverksamheter på marknaden och därmed kommer valfriheten inte att 

begränsas. En annan konsekvens av lagförslaget är att skolor får lägre marginal att röra sig 

med (Emilsson, 2017, 22 januari). Ett exempel från verkligheten visar att Kunskapsskolan 

som tidigare hade en marginal på 4 procent, skulle enligt lagförslaget minska sin marginal till 

0,2 procent. Skolan skulle gå från att ha ett överskott på 4 kronor per 100 kronor till att ha ett 

överskott på 20 öre per 100 kronor. 

  

3.4.1 Remissvar 

Enligt Lönegård (2017, 7 februari) har remissinstanser ett kritiskt förhållningssätt till hur 

skolsektorn kan påverkas av lagförslaget. Remissvar från Friskolornas Riksförbund (2017), 

Internationella Engelska Skolan (2017), Svenskt Näringsliv (2017) och JENSEN Education 

(2017) visar att de tror att begränsningen av rörelseresultatet kommer leda till avvecklingar 

för flertalet privata skolverksamheter. Friskolornas Riksförbund (2017) menar att 

skolverksamheter inte kommer ha möjlighet att bygga upp en buffert som kan användas till 

planerade investeringar och oförutsedda händelser. De beskriver vidare att ifall ett företag 

som bedriver skolverksamhet måste återföra ett överskott till verksamheten samma år som det 

har uppstått kan det leda till impulsiva och ogenomtänkta inköp endast i syfte att klara 

begränsningen.  

  

Internationella Engelska Skolan (2017), som är en privat skolverksamhet, visar på missnöje 

med lagförslaget. De anser att utan en valfrihet i vinsthanteringen och om lagen redan hade 

trätt i kraft hade de inte kunnat expandera, utvecklas eller visa på god soliditet som lett till 

viktiga fastighetsavtal. Detta då de inte hade sett några utvecklingsmöjligheter på grund av att 

skolans idéer inte kunnat förverkligas utan självständighet. De beskriver vidare att om lagen 

träder i kraft kommer verksamheten att läggas ner även fast den är framgångsrik, uppfyller 
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alla kraven från Skolinspektionen samt är omtyckt av både elever och föräldrar. I ett 

remissvar från Tillväxtverket (2017) beskrivs att kvalitet och vinst inte behöver arbeta mot 

varandra och att kvaliteten inte nödvändigtvis påverkas negativt av att verksamheten är 

vinstdrivande.  

  

Både JENSEN Education (2017) och Svenskt Näringsliv (2017) menar att en 

vinstbegränsning är en reduktion av näringsfriheten och äganderätten. JENSEN Education 

(2017), som bedrivs som en privat skola, menar att lagförslaget innebär ett vinstförbud för 

privata välfärdsföretag vilket kommer att förminska utbudet av skolverksamheter på 

marknaden då många kommer att lägga ner. Friskolornas Riksförbund (2017) definierar även 

begränsningen av rörelseresultatet som ett vinstförbud. JENSEN Education (2017) beskriver i 

sitt remissvar att deras egna verksamhet inte kommer att ha en framtid inom välfärdssektorn 

ifall lagen träder i kraft. De menar att det inte finns något utrymme för utveckling, investering 

eller expandering vid vinstbegränsning. Verksamheten kommer inte heller att ha en trygg 

ekonomi där de kan upprätthålla verksamheten vid oförutsedda förändringar och nedgångar. 

De menar att kvaliteten hos skolverksamheter inte kommer att förbättras av lagförslaget. 

  

Enligt Tillväxtverket (2017) är det viktigt för ett företag att generera en vinst som används till 

investeringar, buffert och kompensation för ägarnas risk. Tillväxtverket beskriver vidare att 

en begränsning av rörelseresultatet kan minska intresset för att effektivisera verksamheterna 

samt utveckla och förbättra arbetsprocesserna. De anser att valfriheten är en positiv aspekt på 

att marknaden tillhandahåller tjänster med varierande innehåll och tillvägagångssätt. 

Friskolornas Riksförbund (2017) menar att ökningen av privata skolor har lett till innovativa 

tankar och förbättringar inom pedagogiken. Svenskt Näringsliv (2017) anser att vinstreglering 

påverkar näringsfriheten och äganderätten negativt i landet men att det även kommer leda till 

att de mest innovativa och effektiva privatskolorna kommer att avvecklas. De beskriver att 

lagförslaget inte tar hänsyn till andra värdefulla tillgångar en skolverksamhet har, såsom 

starkt varumärke, välutbildade anställda samt välutvecklade arbetsprocesser. 

Konkurrensverket (2017) anser att för att skapa en god konkurrens på välfärdsmarknaden, 

som resulterar i ett effektivt användande av offentliga medel, kan inte en begränsning av 

rörelseresultatet skapas då det i slutändan skadar konsumenterna. De menar att konkurrens 

skapar motivation att effektivisera och maximera sin verksamhet med lägsta möjliga kostnad 

samt en strävan att ha bättre kvalitet än sina konkurrenter. Konkurrensverket betonar även att 
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det inte kan utläsas av lagförslaget att “övervinster” finns i de privata skolverksamheterna och 

därmed finns inget skäl till att reglera vinsterna. 

 

Det finns även verksamheter som välkomnar initiativet, exempelvis Coompanion (2017), 

Idéburna Skolors Riksförbund (2017), Arbetsförmedlingen (2017) samt Föräldraalliansen 

Sverige, (2017). Coompanion (2017), som är en idéburen verksamhet, ser positivt på 

inriktningen, särskilt över utredningens förslag att hjälpa idéburna verksamheter att utvecklas. 

Detta framhåller även Idéburna Skolornas Riksförbund (2017), de anser att återinvestering av 

överskott är ett bra sätt att säkerställa de finansiella medlens användning på rätt område. I 

dagsläget ser de en minskad resursfördelning till elever och att en del privatskolor med vinst 

som huvudsyfte har förlorat andra syften med verksamheten, såsom att bedriva den med god 

kvalitet och skapa en mångfald i utbildningen.  

  

Arbetsförmedlingen (2017) har en positiv inställning till utredningens inriktning, genom 

lagförslaget kommer vinsten att användas i och för verksamheten vilket endast borde stärka 

verksamhetens position och konkurrens på marknaden. Föräldraalliansen Sverige (2017) 

betonar att det är möjligt att bedriva en verksamhet utan vinst, i övriga nordiska länder tillåts 

inte vinstdrivande skolor. De anser att offentliga och privata skolor bör verka under så lika 

förutsättningar som möjligt och därför ska fokus ligga på att ta ansvar för eleverna och öka 

kvaliteten. Lärarförbundet (2017) menar att det är av största vikt att elevernas lärande, kvalitet 

och arbetsmiljö är viktigare än verksamheternas möjligheter att skapa vinst, vilket gör att en 

reglering av vinstutdelning är av intresse för landet. 

  

Coompanion (2017) anser att lagförslaget saknar ett tydligt fokus, utredningen föreslår 

likadana regler för olika verksamhetsgrenar även fast skola, omsorg samt hälso- och sjukvård 

har olika förutsättningar och krav. Enligt Lärarförbundet (2017) är det i dagsläget alltför stora 

skillnader mellan sektorerna inom välfärden, att ett gemensamt regelverk inte bör vara möjligt 

och kan istället leda till ett regelverk som inte passar inom något område. Företagarna (2017) 

menar att fokus bör ligga på att långsiktigt öka kvalitet och utveckling i verksamheter och inte 

på om de är vinstdrivande eller inte, lagförslaget motverkar i dagsläget det egna syftet. 

Idéburna Skolornas Riksförbund (2017) menar att lagförslaget inte heller visar tydliga och 

konkreta instruktioner om hur de ska hjälpa idéburna skolor att få en större plats på 

välfärdsmarknaden. Enligt Coompanion (2017) kommer en begränsning av rörelseresultat 
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försvåra även för idéburna skolverksamheter i fråga om nyetableringar eftersom en buffert för 

framtida inköp inte blir möjlig att skapa.  

  

3.5 Centrala begrepp 

Utifrån lagförslaget Ordning och reda i välfärden har följande begrepp blivit centrala för 

denna studie av privata skolor. 

  

3.5.1 Rörelsevinst 

Ett resultat i en verksamhet baseras på intäkter och kostnader, en vinst uppstår för företaget 

om intäkterna överstiger kostnaderna (Skärvad & Olsson, 2013). Ett företag som redovisar en 

vinst kan välja att vara sparsam med att dela ut vinsten, för att kunna använda överskottet vid 

en eventuell förlust eller vid framtida investeringar (Jonäll & Lumsden, 2016). De menar att 

en rörelsevinst kan användas till att göra investeringar i verksamheten, för lokalerna eller 

utbildningen. De menar att vinsten även kan användas till verksamhetens utveckling och 

expandering där exempelvis en ny skola kan vilja byggas. 

  

Enligt Jonäll och Lumsden (2016) kan ett företag välja att göra en vinstutdelning med en del 

eller hela vinsten till sina ägare. I Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) framgår att det slutgiltiga 

utdelningsbeloppet inte får överstiga styrelsens förslag om vinstutdelning. Enligt Jonäll och 

Lumsden (2016) kan företagen med hjälp av en utdelning reglera eget kapital för att få en 

lämplig balans mellan eget kapital och skulder och inte ha alltför mycket likvida medel. De 

menar att för att en vinstutdelning ska kunna ske behöver det finnas tillräckligt med fritt eget 

kapital som uppgår till minst samma summa som vinstutdelningen. Jonäll och Lumsden anser 

att företagen även behöver göra en bedömning om vinstutdelningen i ett senare stadium kan 

leda till svårigheter för att klara av företagets utbetalningar. 

  

3.5.2 Återinvestering 

Enligt Jonäll och Lumsden (2016) kan ett företag välja att återinvestera vinsten i 

verksamheten genom att investera i exempelvis utbildning, byggnader eller material. Enligt 

Peccei (2004) behöver företagen arbeta med att minska rätt kostnader för att undvika att tappa 

konkurrenskraft efter att de har sammanställt mål för intäkter och kostnadsreducering. Enligt 

forskaren är det viktigt att kunna urskilja vilka kostnader som medverkar till att företaget är 

lönsamt för tillfället och som även kan komma att bidra i framtiden, för att kunna uppnå vinst. 
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Han menar att kostnader som uppkommer genom investeringar kan ge lönsamhet i 

verksamheten.  

  

Enligt Alex, George och Pavithran (2012) har lönsamhet, storleken på företaget, möjligheter 

till expansion samt kassaflödet en väsentlig påverkan på ett företags investeringsbeslut. 

Dessutom finns det avvikelser mellan offentliga och privata verksamheters 

investeringsbeteende. Asker, Farre-Mensa och Ljungqvist (2011) menar att en orsak som 

påverkar skillnaden i investeringsbeteende är att ägandet och kontroll av företaget behöver 

separeras i offentliga företag för att inte leda till osämja mellan chefernas intresse och 

investerarna. Forskarna menar att en annan orsak är att privata företag är mer känsliga för 

investeringsbeslut när det gäller förändringar i investeringsmöjligheter än offentliga företag. 

De menar att känsligheten kan bero på att privata företag är mer begränsade ekonomiskt än 

offentliga företag. Enligt Alex et al. (2012) anses vinster även vara viktigast när det kommer 

till investeringsbeslut för de privata företagen medan likvida medel istället är viktigast för 

offentliga företag. 

  

3.5.3 Utveckling 

Enligt Skärvad och Olsson (2013) tenderar ett företag att växa när de kan leverera tjänster 

som tillfredsställer marknadens behov. De menar att förmågan att utvecklas och förbättras 

samt att bli effektivare oftast genererar tillväxt. Inom ett företag kan tillväxten vara olika 

uppdelad på exempelvis marknader, tjänster och affärsområden. Enligt Skärvad och Olsson 

kan det vara en fördel att återinvestera vinsten i företaget om de är inne i en tillväxtperiod och 

planerar för att utöka verksamheten. 

  

Enligt Peccei (2004) kommer en expandering av verksamheten att medföra kostnader och 

behov av finansiella medel ökar. Han menar att för att på bästa sätt bekosta en expandering av 

verksamheten behöver företagen hela tiden arbeta med kostnaderna och intäkterna i budgetar 

för att kunna utvecklas. Enligt forskaren behöver ett företag ständigt lösgöra kapital och 

kostnader för att kunna placera i sina utvecklingsmöjligheter, för att de ska kunna växa med 

lönsamhet. Han menar att genom att satsa på utvecklingsmöjligheter genererar det en starkare 

konkurrensposition på marknaden. 
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3.5.4 Avveckling av företag 

Enligt Skärvad och Olsson (2013) kan företag upplösas genom likvidation eller konkurs. När 

ett företag upplöses via en likvidation så avvecklas verksamheten och eventuella skulder 

betalas till borgenärerna. De menar att om det skulle finnas ett överskott i företaget delas det 

bland ägarna. En konkurs innebär däremot, enligt Skärvad och Olsson, att företaget inte 

längre har tillräckligt med likvida medel för att kunna betala sina skulder under en längre 

period. Det innebär att företaget behöver upplösas och kommer därför inte längre att vara 

verksamt, framhåller Skärvad och Olsson (2013). 

  

Enligt Bradley och Vandoros (2012) leder ett införande av vinstbegränsningar oftast till att 

företagen behöver öka sina kostnader alternativt minska sina intäkter, för att kunna förhålla 

sig till begränsningen. Företagen behöver i och med vinstbegränsning kunna reglera intäkter 

och kostnader för att endast uppnå tillåten vinst. Forskarna menar att de finansiella 

rapporterna, där företagen presenterar intäkter, kostnader och vinst, är betydelsefulla och 

användbara för att kunna klara av att fortsätta bedriva sin verksamhet när vinstkontroller 

införs. Implementering av vinstkontroll i en sektor kan ge oönskad effekt, enligt Bradley och 

Vandoros, och kan ändra på vad företagen bör göra mot vad de faktiskt gör i verksamheten. 

De menar att effekten blir att verksamheten ökar sina kostnader genom att göra inköp som de 

egentligen inte har behov av. Forskarna menar att införande av vinstbegränsningar leder till 

att företagens överskott minskar. Carlbom (2016) påpekar att till följd av det nya lagförslaget 

riskerar en mängd företag att påverkas av en eventuell förändring. Emilsson (2017, 22 

januari) menar att i den utsträckning som företag inte får ha ett överskott under en längre tid 

kan det leda till att företag avvecklas eller att företag går i konkurs. 
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4 Empiri 

I detta avsnitt presenteras det empiriska materialet som har samlats in. Två av respondenterna valde 

att vara anonyma vilka kommer att benämnas med Respondent 1 respektive Respondent 2. Avsnittet 

ger en kort beskrivning av varje respondent och därefter följer en sammanställning av insamlad 

empiri kopplat till de centrala begreppen.  

  

4.1 Presentation av respondenter 

Respondent 1 är utvecklingschef på en privat verksamhet inom skolsektorn som är 

vinstdrivande i Södermanland (Respondent 1, personlig kommunikation, 18 april 2017). 

Verksamheten har skolor spridda över Sverige i form av gymnasieskolor, grundskolor, 

förskolor samt Komvux och SFI. 

  

Respondent 2 är biträdande rektor på en privat vinstdrivande skola i Södermanland 

(Respondent 2, personlig kommunikation, 2 maj 2017). Verksamheten har elever från 

förskoleklass upp till årskurs 9.  

  

Lars Kjellström, revisor på KPMG har arbetat som revisor sedan 1975 (L. Kjellström, 

personlig kommunikation, 25 april 2017). Hans huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera 

och följa upp revisionsarbete och slutligen skriva under revisionsberättelsen. Han har tidigare 

varit revisor för verksamheter inom skolsektorn men har i dagsläget inga sådana uppdrag.  

  

Stefan Remne, rektor på Grillska gymnasiet i Västerås har under sina tio senaste år arbetat för 

både en kommunal skola, en vinstdrivande privat skola samt en idéburen skola (S. Remne, 

personlig kommunikation, 20 april 2017). De första fyra åren som rektor arbetade han på den 

kommunala grundskolan Viksängsskolan i Västerås för att sedan gå över till att bli rektor för 

gymnasieskolan John Bauer i Västerås. John Bauer var en vinstdrivande aktör som gick i 

konkurs år 2013 där den idéburna aktören Grillska tog över hela verksamheten. Grillska 

gymnasiet i Västerås har idag ungefär 40 medarbetare och knappt 400 elever. 

  

I kommande avsnitt kommer respondenterna endast presenteras med namn. Källa kommer ej 

återges för varje gång respondenten refereras till, avseende att data samlats in genom 

personlig kommunikation och datum för intervjutillfället. 
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4.2 Rörelsevinst 

S. Remne menar att en skillnad mellan idéburna och vinstdrivande privata skolor är vad de 

likvida medlen används till i verksamheten och vilken kvalitet som kan uppnås. Han beskriver 

att för en vinstdrivande skola kan målet med verksamheten vara att göra ett överskott som kan 

leda till utdelningar, medan en idéburen skola har som mål att skapa den bästa undervisningen 

för eleverna där resursen är överskottet. L. Kjellström ser inga problem med att 

skolverksamheter går med vinst, frågan bör istället fokusera på vilka kriterier skolan behöver 

uppnå för att skapa god kvalitet i verksamheten. Han menar att om kriterierna är uppfyllda bör 

verksamheterna kunna göra utdelningar om så önskas. Detta är även något som S. Remne 

framhåller, om alla kvalitetskrav är uppfyllda då kan en viss procent av den totala 

avkastningen gå till värdeöverföringar. Han anser däremot att överskott inte bör genereras i en 

verksamhet där kvaliteten är låg vilket tyder på att eleverna inte är i fokus. 

  

Respondent 1 menar att om en verksamhet ska kunna ta ansvar för sina handlingar behöver ett 

överskott genereras i syfte att skapa säkerhet i skolan. Verksamheten har tagit sig an ansvaret 

att erbjuda utbildning och därför behöver de ha samma förutsättningar som normalt råder i det 

fria näringslivet. Respondent 1 menar att risken som de tar genom att bedriva skolverksamhet 

kan leda till förluster vissa år och vinster andra år men att de kan väga upp varandra, som 

lagförslaget är framtaget idag ska en förlust kunna skapas men företaget får inte gå med ett 

överskott som överskrider kravet. Enligt Respondent 2 behöver ett överskott kunna genereras 

för att kunna ha en konkurrenskraftig och säker verksamhet för elever och medarbetare. 

Respondent 2 beskriver att eleverna måste kunna känna sig trygga på skolan och därmed 

behöver verksamheten ha tillräckligt med ekonomiska resurser för att lyckas motverka en 

förlust ett år. 

  

Enligt S. Remne betyder inte en vinst för en skola automatiskt att det är sämre kvalitet i den 

verksamheten. Han anser att huvudmännen ofta behöver ha någonting som driver dem till att 

skapa en kvalitativ verksamhet, därför är vinst en stor motivationskälla. Han påpekar 

samtidigt att vinsten måste skapas inom rimliga gränser där fokus på kvalitet fortfarande ska 

finnas och vinstuttag inte kan göras i en skolverksamhet som inte uppfyller alla kriterier som 

skolinspektionen kräver. Respondent 2, som arbetar på en vinstdrivande skola, beskriver att 

deras verksamhet ägs av ett aktiebolag som tillsätter ekonomiska resurser ifall behovet finns, 

för att uppnå kvalitetskraven för skolan. Respondent 2 menar att ha en kvalitativ skola driver 

aktiebolaget till ett fortsatt ägande och till att ge fortsatta bidrag till verksamheten, 
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motivationen ligger inte i att kunna göra stora vinster. S. Remne framhåller att för en idéburen 

skola står det i verksamhetens stadgar att pengar inte kan lämna organisationen och därför 

behöver en oro kring vart pengarna tar vägen aldrig finnas för verksamheten. 

 

S. Remne har sett de skillnader som finns mellan kommunala, vinstdrivande och idéburna 

skolverksamheter. När han arbetade på den kommunägda Viksängsskolan hade de ont om 

pengar, men han skulle ändå skapa ett överskott som skulle användas i skolsektorn som 

helhet. Som rektor på John Bauer upplevde han istället att han hade en större budget att röra 

sig med för verksamheten. S. Remne betonar att det inte är enkelt att definiera om vinster är 

bra eller inte i privata skolor. Han menar att det går att bedriva en högkvalitativ 

skolverksamhet som vinstdrivande samtidigt som en kommunal skola utan vinstintresse kan 

generera dåliga resultat och missnöjda medarbetare samt att vinsten i sig inte är intressant i 

jämförelsen av olika skolverksamheter. 

 

Respondent 1 menar att lagförslaget utgår från vinstberäkningen på operativt kapital snarare 

än rörelseresultatet, vilket skulle innebära ett nollresultat för verksamheter. Respondent 1 

framhåller att det skulle bedömas generera en omöjlig förutsättning för privata verksamheter 

till fortsatt arbete då små felberäkningar kan skapa förluster. Enligt Respondent 2 yrkar 

lagförslaget på en nästan obefintlig rörelsemarginal, vilket försvårar för verksamheter i deras 

arbete och framförhållning. Enligt L. Kjellström kan det finnas en logik i att reglera hur stort 

överskott en verksamhet får ha och låta det återinvesteras i verksamheten för att säkerställa att 

kvalitet uppnås. Han anser dock att fokus bör skiftas från att reglera hur stort rörelseresultat 

som får uppstå till att låta uppdragsgivaren precisera regler kring vilken kvalitet som behöver 

uppnås i verksamheten. S. Remne anser att grundidén för lagförslaget, att verksamheter inte 

ska kunna göra en vinst på utbildningar som inte håller kvalitet är bra, men i dagsläget är 

förslaget inriktat på att verksamheten inte ska få göra stora överskott vilket inte uppfyller dess 

syfte. Respondent 2 framhåller att det är bra att verksamheten ska få alla delar av skolpengen 

men lagförslaget är i dagsläget utformat felaktigt där fokus ligger på vinster istället för 

kvalitet. Respondent 2 menar att lagförslaget bara behandlar vinstuttag istället för att skapa 

lagar som fokuserar på kvalitet och som kan uppnå det bästa alternativet för eleverna. Enligt 

S. Remne kommer lagförslaget, som det är formulerat i dagsläget, endast skapa dåliga 

förutsättningar för alla parter.  
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Enligt S. Remne och Respondent 2 är ett överskott och en vinst för en verksamhet hälsosamt. 

S. Remne och Respondent 1 framhåller att en idéburen skola behöver likväl som en 

vinstdrivande skola skapa ett överskott och en implementering av lagförslaget skulle påverka 

både vinstdrivande och idéburna skolor. S. Remne framhåller att en idéburen verksamhet inte 

kan göra vinstutdelningar men kommer ändå drabbas av lagförslaget eftersom de inte kommer 

kunna generera ett överskott som senare kan satsas på större investeringar. Han menar att 

investeringar som de behöver spara till under en längre tid inte kommer bli möjliga att 

genomföra. Överskottet används även vid sämre ekonomiska tider för att garantera säkerhet 

på arbetsplatsen för medarbetare och att skolan kan finnas kvar, framhåller S. Remne. 

Respondent 1 och Respondent 2 menar att även vinstdrivande verksamheter använder 

överskotten till att göra investeringar framöver i verksamheten och för att ta ansvar för den 

tjänst som de erbjuder.  

  

S. Remne menar att skolverksamheter regleras av Skolverket, skollagen och 

Skolinspektionen, så om kraven från instanserna skulle följas upp bättre hade inte ett problem 

skapats från början. Han anser att ett försök till att garantera att pengar inte lämnar 

organisationen är positivt men hur lösningen ser ut nu inte är bra. Respondent 1 anser att den 

generella bedömningen från remissvar som respondenten har tagit del av, är att en verksamhet 

inte kan bedrivas utan ett överskott, där även idéburna verksamheter hade en liknande 

ståndpunkt. L. Kjellström framhåller att om hela branschen påverkas negativt av lagförslaget 

kan det även följaktligen påverka revisionsbyråer och de kommunala skolverksamheterna som 

kan behöva ta över elever från avvecklade skolverksamheter. 

  

4.3 Återinvestering 

Enligt Respondent 1 finns det ett behov av att kunna ha ett överskott i verksamheten för att i 

framtiden kunna göra återinvesteringar. Respondent 1 menar att överskott som genereras i 

deras verksamhet inte används till vinstutdelning utan utnyttjas istället för att kunna göra 

investeringar till verksamheten. Enligt Respondent 2 är det viktigaste i verksamheten att 

eleverna mår bra, känner sig trygga och erhåller en kvalitativ utbildning som skapar en bra 

grund i elevernas liv. Enligt S. Remne kan överskott i den egna verksamheten användas till att 

hjälpa en annan verksamhet inom organisationen om den gör ett sämre resultat för att kunna 

skapa en trygghet för eleverna.  
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Enligt S. Remne kan det skapas problem i och med lagförslaget, där stora överskott inte får 

genereras. Han menar att verksamheten kan ha lovat en viss investering eller lovat att höja 

nivån på en viss utbildning, men det kan inte ske eftersom att pengarna tog slut ett år och det 

finns inget sparat överskott att använda. Han menar att en skola behöver kunna ha ett sämre 

resultat ett år utan att behöva lägga ner verksamheten, pengarna lämnar inte skolan eller 

verksamheten utan används för elevernas trygghet och utbildning. Även Respondent 1 

framhåller att de investerar i verksamheten och ser till att ansvar skapas för eleverna. 

Respondent 1 berättar att verksamheten även kan använda överskott till att expandera vilket 

skapar en initial kostnad för nya lokaler. Enligt Respondent 1 kan det ta ett tag innan skolan 

har fulla klasser och är självförsörjande varpå tidigare överskott används till en början. 

 

S. Remne berättar att sommaren 2016 målade de om hela skolan samt renoverade samtliga 

toaletter, det är exempelvis sådana förbättringar överskott behöver användas till. Han menar 

att skolpengen som genereras varje år i stora drag främst räcker till att bedriva 

skolverksamheten det året. Han berättar att även eleverna lyder under arbetsmiljölagen varpå 

en attraktiv arbetsplats behöver skapas för dem. Respondent 1 berättar att överskott i deras 

verksamhet kan användas till att förbättra lokalerna, renovera samt för att inhandla nya 

möbler. Respondent 1 framhåller att överskott även används till att satsa på IT-miljön och 

förbättra den aspekten genom att köpa ny utrustning kontinuerligt. L. Kjellström anser också 

att IT och teknik är viktigt att investera i för att kunna hänga med utvecklingen i dagens 

samhälle. Respondent 2 berättar att verksamheten satsar mycket på teknik där varje elev från 

och med årskurs 5 erhåller en egen dator i inlärningssyfte men överskottet används även till 

att förbättra befintliga lokaler och ständigt se till att de förblir fräscha. Respondent 1 berättar 

att investeringar på medarbetarsidan är aktuella i form av exempelvis interna utbildningar för 

att säkerställa kompetens hos de anställda. 

  

4.4 Utveckling 

Respondent 2 berättar att ifall lagförslaget skulle bli verklighet skulle de fortsätta vara 

verksamma. De skulle satsa på att varje år förbättra en del av verksamheten för att inte 

generera ett för stort överskott. Enligt Respondent 2 kommer det bli svårare att planera för 

långsiktiga investeringar men de skulle satsa på att utveckla och förbättra vissa delar av den 

befintliga verksamheten kontinuerligt. Skolan har en lång kö med elever som vill bli antagna 
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på skolan så de ser inga hinder med att fortsätta vara verksamma och utvecklas inom den 

befintliga verksamheten med till exempel fler klasser eller årskurser. 

  

S. Remne berättar att Grillska gymnasiet i Västerås arbetar med en 3-års budget för att få ett 

långsiktigt perspektiv. Han får direktiv från huvudmannen om vilket överskott som ska 

uppnås och i budgeten ingår en planering samt en översikt över hur många elever som 

verksamheten förväntas ha. Han menar att gymnasieskolor är extremt beroende av varje elev 

eftersom att det är eleverna som genererar pengar för verksamheten. S. Remne framhåller att 

olika program genererar olika mycket pengar, vilket innebär att de alltid behöver vara 

uppdaterade om hur trenderna ser ut och utvecklas därefter. Han menar att utifrån prognosen 

för elevantalet kan företaget beräkna hur många tjänster de kan förväntas ha. Respondent 2 

berättar att deras verksamhet har ett budgetarbete där 3-årsplaner skapas. Verksamheten får 

direktiv av sina ägare vilket överskott som behöver skapas och som behöver beaktas i 

budgetarbetet. Respondent 2 menar att om lagförslaget skulle träda i kraft skulle däremot en 

förändring behöva ske då mer kortsiktiga budgetar behöver utvecklas eftersom överskott ska 

återinvesteras samma år som det uppkommer. Respondent 2 menar därmed att 1-års budgetar 

är mer realistiska än 3-års budgetar som blir mer osäkra, då ett överskott inte får genereras.  

 

Enligt S. Remne är de stora utgifterna som skolan har hyra, elevluncher samt tjänster. Hyra 

och elevluncher är fasta kostnader medan tjänsterna, det vill säga personalen, går att 

korrigera. Han berättar att när skolterminen startar i augusti gör företaget en ny prognos i 

september baserat på det faktiska elevantalet som blev i augusti. S. Remne framhåller att om 

det blev färre elever än vad som beräknats kan skolan behöva göra korrigeringar och om det 

inte finns någon buffert sparad kommer det leda till att personal kan behöva avskedas. Han 

menar däremot att om det får finnas en buffert i verksamheten kan företaget ha kvar samma 

mängd personal, fortsätta ha en bra kvalitet i undervisning samt fortsätta utvecklas. 

Verksamheten kommer inte uppnå det önskade överskottet för året men de kommer 

fortfarande vara verksamma och inte behöva avvecklas. Respondent 1 menar att budgetarna 

som arbetas fram grundas på elevantalet. Enligt beräkningar, utförda av Respondent 1, skulle 

verksamheten uppnå en rörelsemarginal på 0,5 procent om lagförslaget träder i kraft och det 

skulle därmed bli svårt för verksamheten att utvecklas utan överskott. Respondent 1 menar att 

ett litet fel i budgeteringen, som att elevantalet blir färre än beräknat, kommer leda till att 

verksamheten genererar ett underskott istället. Respondent 2 berättar att rörelsemarginalen för 

deras verksamhet skulle ligga på 0,3 procent ifall kraven i lagförslaget skulle följas.  
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Enligt L. Kjellström blir det orealistiskt om företagen praktiskt taget inte får redovisa någon 

vinst. Han anser att antingen så måste företagen sänka verkliga intäkter eller så behöver de 

höja kostnader för att lyckas möta kraven. Han menar att om tanken är att begränsa vinsten 

för privata skolor kan det leda till att företag som har ett överskott behöver fabricera kostnader 

för att få ner vinsten. Han anser även att företag kommer behöva budgetera för ökade 

kostnader som de egentligen inte behöver. 

  

4.5 Avveckling av företag 

Enligt S. Remne används överskott för att bygga upp en buffert ifall elevantalet skulle minska 

under ett år. Han menar att en buffert behöver byggas upp eftersom intäkterna kommer med 

eleverna. För att en verksamhet ska kunna leva vidare trots att det blir färre elever på skolan 

behöver skolan, enligt S. Remne, sedan tidigare ha skapat ett överskott för att klara av 

kostnaderna, annars riskerar skolan att läggas ned på grund av att det är ett år med för få 

elever. S. Remne framhåller att om skolan är försedd med många elever ett år för att sedan 

året efter minskar antalet elever kan det innebära att pengar inte räcker till lärarnas löner. Till 

en början, framhåller S. Remne att personal kommer att bli avskedade och skulle detta 

fortsätta under några år skulle det leda till att skolan skulle behöva avvecklas. Respondent 2 

menar att om ett sämre år skulle förekomma med förluster i verksamheten behövs ett 

överskott för att säkerställa att verksamheten ändå kan fortsätta bedrivas med samma standard 

och antal medarbetare. 

 

Enligt samtliga respondenter, Respondent 1, Respondent 2, L. Kjellström och S. Remne, 

skulle en vinstbegränsning drabba skolsektorn och det skulle leda till flera avvecklingar av 

privata företag. S. Remne menar att företag som bedriver skolverksamhet som enbart syftar 

till att gå med vinst och inte fokuserar på eleverna kommer behöva avvecklas eller ombildas 

till en idéburen verksamhet. S. Remne och Respondent 1 anser att en omorganisering till en 

idéburen verksamhet dock inte ses som ett alternativ, de flesta privata skolverksamheterna 

kommer istället avvecklas om lagförslaget skulle träda i kraft. Respondent 2 anser att flertalet 

skolverksamheter skulle läggas ner men att ett antal även skulle säljas vidare och fortfarande 

finnas kvar men med andra ägare. Respondent 2 framhåller även att ett fåtal verksamheter 

säkerligen skulle förhålla sig till det nya kravet och fortsätta bedriva sin skolverksamhet.  
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Respondent 1 anser att deras verksamhet, som är vinstdrivande idag, inte skulle kunna 

fortsätta vara verksamma ifall lagförslaget träder i kraft. Respondent 1 har räknat på 

lagförslaget och för deras verksamhet skulle det innebära ett nollresultat vilket skulle resultera 

i att företaget inte skulle klara av att vara verksamt längre. Respondent 2 berättar att deras 

verksamhet skulle få det svårare att bedrivas men att de inte vill avveckla verksamheten. 

Respondent 2 menar att de har en unik idé för utbildning samt är en omtyckt och populär 

skola, där medarbetarna arbetar för elevernas bästa, det är eleverna som skulle påverkas 

negativt om skolan skulle lägga ner. Verksamheten skulle därmed försöka möta de nya kraven 

eftersom de anser att de har en innovativ verksamhet som behövs på marknaden. S. Remne 

framhåller att även om en verksamhet gör en förlust ett år kan överskott säkerställa att 

verksamheten ändå fortsätter att utvecklas. Om en verksamhet inom organisationen Grillska 

ska läggas ner har prognosen för den verksamheten betraktats som dålig under en längre 

period och inga framtidsutsikter finns. Avveckling sker därmed efter en långsiktig förhandling 

där organisationen har säkerställt elevernas trygghet och fortsatta utbildning. 

  

Enligt S. Remne kan nedläggningar leda till att elever kommer bli utan skola och de 

kommunala skolorna kommer få ta ett större ansvar. Även L. Kjellström anser att om privata 

skolor skulle bli tvungna att avvecklas kan det leda till problem eftersom de privata skolorna 

behöver ersättas med offentliga skolor. Han anser att det är viktigt att det finns en valfrihet 

inom skolsektorn samt att eleverna ska ha en närhet till skolan som de studerar i. Enligt S. 

Remne är de offentliga skolorna inte anpassade efter den marknad som är för tillfället och 

skulle inte klara av att ta hand om fler elever om privata skolverksamheter avvecklas. 
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5 Analys 

I detta avsnitt kommer en analys av den insamlade empirin att kopplas samman med referensramen. 

Analysen utgår från studiens centrala begrepp, rörelsevinst, återinvestering, utveckling samt 

avveckling av företag. Som tidigare, i empirin, kommer respondenterna även här endast betecknas 

med sitt namn.  

  

5.1 Rörelsevinst 

Enligt Jonäll och Lumsden (2016) kan vinster i verksamhet användas på olika sätt, 

exempelvis för att göra investeringar, för att utvecklas, till vinstutdelning eller för att skapa en 

buffert. Tillväxtverket (2017) menar att det är viktigt för ett företag att kunna skapa vinster, 

det ger ägarna kompensation för den risk de utsätter sig för när de startar verksamheten. 

Jordahl (2012) framhåller att antalet vinstdrivande skolor blir allt vanligare, de attraherar 

marknaden med affärsmöjligheter och lönsamhet. I utredningen (SOU 2016:78) betonas att i 

dagens samhälle får privata skolverksamheter skapa en vinst, de får även hantera vinsten på 

valfritt sätt. I utredningen påpekas att privata verksamheter inom skolsektorn idag gör 

övervinster, vinster som överstiger den marknadsmässiga nivån för tjänsteföretag. Detta kan 

leda till att verksamhetens vilja att göra vinster överskuggar andra mål som finns med 

verksamheten. S. Remne beskriver att för en vinstdrivande aktör kan målet med 

skolverksamheten vara att göra ett överskott som kan leda till utdelningar. Konkurrensverket 

(2017) anser inte att utredningen på ett konkret sätt lyckats bevisa att övervinster är ett 

faktum. L. Kjellström och S. Remne anser att vinster inom skolverksamheter inte är ett 

problem, däremot ska inte kvaliteten på utbildningen påverkas. De menar att om alla 

kvalitetskrav är uppfyllda föreligger ingen problematik i att verksamheten får skapa ett 

överskott och göra vinstutdelningar. 

 

S. Remne och Tillväxtverket (2017) betonar att vinst i en skola inte per automatik innebär att 

verksamheten upprätthåller en sämre kvalitet, vinst och kvalitet behöver inte motverka 

varandra. Båda menar att vinst ofta skapar en motivation för ägare att upprätthålla en 

kvalitativ skola med innovativa och effektiva lösningar. S. Remne betonar att det är svårt att 

definiera om vinst är bra eller inte, det är inte vinsten som är av intresse vid jämförelser av 

skolor. Han menar att det går att bedriva en högkvalitativ skola som vinstdrivande aktör 

samtidigt som en kommunal skola kan generera sämre resultat. Jordahl (2012) menar att 

vinstdrivande skolor har en personlig vinning i att leverera ett bra resultat och att utveckla 
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verksamheten. Respondent 2 menar att motivation för en ägare även kan ligga i att skapa en 

bättre utbildning med välutvecklade koncept för sina elever som de anser saknas i andra 

skolor. Respondent 1 berättar att de har åtagit sig ett stort ansvar i att bedriva skolverksamhet. 

För att skapa en bättre säkerhet i verksamheten, både för elever och medarbetare, menar 

Respondent 1 att ett behov att skapa ett överskott finns. Respondent 1 betonar att detta behövs 

för att exempelvis kompensera för år med förluster och kunna ta ansvar för sin verksamhet, en 

verksamhet inom skolsektorn bör ha samma förutsättningar som råder i det fria näringslivet. 

S. Remne och Respondent 2 menar att ett överskott kan vara hälsosamt för en 

skolverksamhet. 

 

I maj 2017 ska ett slutbetänkande lämnas för lagförslaget, Ordning och reda i välfärden (SOU 

2016:78), som ligger under remiss. Lagförslaget menar att om ett överskott uppkommer ska 

det återinvesteras i verksamheten samma år som det uppstår. För att uppfylla syftet yrkar 

lagförslaget på en begränsning av rörelseresultatet för en privat aktör inom skolsektorn. Det 

tillåtna rörelseresultatet ska beräknas utifrån en avkastningsränta på operativt kapital enligt 

lagförslaget. Enligt Respondent 1 utgår lagförslaget från operativt kapital vilket kan innebära 

ett nollresultat för privata verksamheter. Respondent 2 framhåller att lagförslaget försvårar 

arbetet för privata skolverksamheter då deras förutsättningar till framförhållning minskar. 

 

L. Kjellström och S. Remne framhåller att det finns positiva aspekter i att låta överskott 

återinvesteras i verksamheten för att förhindra stora vinstutdelningar och säkerställa att 

eleverna får ta del av bidragen. Detta framhålls även av Arbetsförmedlingen (2017), Idéburna 

Skolornas Riksförbund (2017) och Föräldraalliansen Sverige (2017). Arbetsförmedlingen 

(2017) anser att om intäkter används inom verksamheten borde det stärka skolans position 

och konkurrens på marknaden. Föräldraalliansen Sverige (2017) och Lärarförbundet (2017) 

anser att offentliga och privata skolverksamheter bör verka under samma förutsättningar där 

fokus ska ligga på eleverna och kvalitet istället för på vinst. Föräldraalliansen Sverige (2017) 

anser att det finns stora möjligheter att lyckas bedriva en verksamhet utan att ha för stora 

överskott. I utredningen (SOU 2016:78) framhålls att i Danmark, Norge och Finland tillåts 

inte vinstdrivande skolverksamheter men i samtliga länder finns privata skolverksamheter. S. 

Remne menar att grundidén som lagförslaget har är bra, men lagförslaget är i dagsläget 

utformat på fel sätt, det fokuserar endast på vinst medan de istället borde fokusera på hur de 

kan öka kvaliteten. Detta framhåller även Respondent 2, L. Kjellström och Företagarna 

(2017). 
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JENSEN Education (2017) och Svenskt Näringsliv (2017) menar att ifall en begränsning av 

överskott skapas reduceras näringsfriheten och äganderätten. JENSEN Education (2017) och 

Friskolornas Riksförbund (2017) anser att lagförslaget i dagsläget kan tolkas som ett förbud 

mot att skapa vinst för privata aktörer. Respondent 1 och Respondent 2 anser att lagförslaget 

kan tolkas yrka på att privata skolverksamheter ska ha ett rörelseresultat som nästintill är 

obefintligt. Internationella Engelska Skolan (2017) påpekar att utan en möjlighet till överskott 

hade de inte kunnat expandera, utvecklas eller visa på god soliditet för sina intressenter. S. 

Remne och Respondent 1 menar att både idéburna och vinstdrivande skolverksamheter 

kommer att påverkas av lagförslaget eftersom båda verksamheterna har ett behov av att skapa 

överskott. Respondent 1 och Respondent 2 betonar att verksamheten använder överskott för 

att skapa bättre förutsättningar för eleverna, det är av största vikt att eleverna mår bra, känner 

sig trygga och erhåller en kvalitativ utbildning. 

 

Respondent 1 menar att vinstdrivande och idéburna skolverksamheter behöver ett överskott 

för att i framtiden kunna göra större investeringar. Antagandet framhålls även av S. Remne 

och Respondent 2. S. Remne menar att en del investeringar kräver en större ekonomisk resurs 

som inte hade kunnat erhållas från endast ett års överskott. Han beskriver att överskott 

används för att bygga upp en buffert ifall elevantalet skulle minska under ett år och därmed 

genereras mindre intäkter som inte täcker kostnaderna för det året. Respondent 2 anser att för 

att säkerställa att en verksamhet kan fortsätta vara verksamt under år med förlust krävs en 

sparad buffert från tidigare års överskott. Respondent 1 anser att lagförslaget framhåller att 

verksamheter får göra förluster men får inte skapa vinster och överskott för framtida 

användning. 

  

5.2 Återinvestering 

Enligt Jonäll och Lumsden (2016) kan en verksamhet välja att investera de likvida medlen i 

verksamheten om det uppstår ett överskott. De menar att investering kan ske i exempelvis 

utbildning, byggnader eller material. S. Remne anser att överskott som uppkommer i en skola 

även kan användas till att hjälpa en annan skola inom samma organisation. Detta för att skapa 

en trygghet för de gemensamma eleverna så att ingen skola behöver avvecklas. Enligt 

Respondent 1 tar skolan ansvar för sina elever genom att investera i verksamheten. 

Respondent 1 framhåller att verksamheter även kan använda överskott till att expandera och 
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öppna nya skolor vilket skapar en initial kostnad för lokaler. Det kan även ta några år innan 

den nya skolan är lönsam och täcker sina egna kostnader. Respondent 1, Respondent 2 och S. 

Remne framhåller att investering även kan ske för att förbättra lokaler, renovera samt 

inhandla nya möbler. Respondent 1 och Respondent 2 menar att överskott även satsas på IT, 

datorer och att köpa ny utrustning kontinuerligt. Enligt L. Kjellström är det viktigt att 

investera i IT och teknik för att lyckas följa med i utvecklingen. Enligt Respondent 1 kan 

överskott även investeras på medarbetarsidan där interna utbildningar kan hållas. 

 

Lagförslaget yrkar på att överskott ska återinvesteras i verksamheten samma år som det 

uppstår (SOU 2016:78). Investeringar skapar kostnader för verksamheterna, men det är viktigt 

att ständigt arbeta med att minska ”rätt” kostnader för att inte tappa konkurrenskraft (Peccei, 

2004). Privata företag är känsligare för investeringsbeslut än offentliga företag då de ofta är 

mer ekonomiskt begränsade (Farre-Mensa & Ljungqvist, 2011). Detta resulterar i skillnader 

mellan de olika verksamheternas investeringsbeteende (Alex et al., 2012). Verksamheterna 

måste upptäcka vilka kostnader som bidrar till lönsamhet där kostnader som uppstår genom 

investering genererar positiva effekter. Lönsamhet, storlek på verksamheten, 

expanderingsmöjligheter samt kassaflöde har en stark påverkan på ett företags 

investeringsbeslut, framhåller Alex et al. (2012). 

 

S. Remne framhåller att verksamheten kan ha lovat vissa investeringar men med lagförslagets 

krav skulle inte det kunna bli möjligt eftersom de likvida medlen inte räcker och det finns 

inga sparade överskott att använda. JENSEN Education (2017) framhåller att det inte kommer 

finnas något utrymme för utveckling, investering eller expandering vid en vinstbegränsning, 

medan Respondent 2 menar att det finns alternativ för att kunna utvecklas genom att förbättra 

delar av verksamheten kontinuerligt. Respondent 2 och S. Remne menar att det kommer bli 

svårare att planera för långsiktiga investeringar eftersom överskott inte kan sparas. 

Respondent 2 menar vidare att verksamheten inte heller kommer kunna ha en trygg ekonomi 

där de kan avvärja oförutsedda förändringar eller nedgångar. Enligt Tillväxtverket (2017) kan 

en vinstbegränsning även skapa ett lägre intresse för att effektivisera verksamheterna samt 

utveckla och förbättra arbetsprocesserna genom investeringar.  
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5.3 Utveckling 

Bradley och Vandoros (2012) framhåller att finansiella rapporter är användbara för att företag 

ska kunna hantera en vinstbegränsning. Bradley och Vandoros (2012) och L. Kjellström 

menar att en implementering av vinstbegränsningar vanligtvis resulterar i att verksamheter 

behöver minska intäkterna eller öka kostnaderna. De menar vidare att ett införande av 

vinstbegränsningar kan leda till att företagen förändrar sitt arbetssätt och anpassar kostnader, 

istället för att arbeta på ett sätt som uppfyller företagets mål och syfte. Bradley och Vandoros 

(2012), Friskolornas Riksförbund (2017) och L. Kjellström framhåller att en effekt kan bli att 

företagen gör ogenomtänkta inköp som de i själva verket inte behöver endast i syfte att uppnå 

en lägre vinst. 

 

Enligt Peccei (2004) behöver företagen ha kontroll över sina intäkter och kostnader i 

budgeteringen för att utvecklas och expanderas. Han framhåller att under en 

utvecklingsperiod behöver verksamheterna ständigt arbeta med kostnaderna för att utvecklas 

och frigöra kapital och kostnader, som kan användas till företagets viktigaste 

utvecklingsmöjligheter. Enligt Skärvad och Olsson (2013) är det lämpligt att investera ett 

eventuellt överskott i verksamheten under en expansionsperiod. Coompanion (2017) menar 

att en begränsning av rörelseresultatet, när det gäller expandering av verksamheten, kan bli 

komplicerad eftersom att det inte finns någon möjlighet att tidigare ha skapat överskott som 

kan finansiera expanderingen. Internationella Engelska Skolan (2017) och JENSEN 

Education (2017) betonar att utan självständighet kring de likvida medlen finns inga 

möjligheter till utveckling, investering eller expandering. Å andra sidan framhåller 

Respondent 2, att deras verksamhet inte har några planer på att expandera verksamheten med 

flera skolor, utan vill behålla den befintliga verksamheten som kan komma att utökas med 

flera klasser. Verksamheten har en stor efterfrågan och de ser inga problem att utvecklas ifall 

lagförslaget blir verklighet.  

 

Både Respondent 2 och S. Remne berättar att deras verksamheter arbetar med 3-års budgetar 

och utifrån direktiv från ägarna planeras budgeten för att skapa ett överskott. Respondent 2 

menar att om lagförslaget träder i kraft skulle det resultera i att företaget istället skulle behöva 

arbeta mer mot 1-års budgetar eftersom framtiden blir mer oviss. Enligt S. Remne och 

Respondent 1 är budgetens utgångspunkt hur många elever som företaget kan tänkas ha och 

utifrån elevantalet beräknas hur många tjänster som verksamheten kan ha. Respondent 1, 

Respondent 2 och S. Remne menar att en felberäkning i elevantalet kan resultera i att 
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företaget kan behöva göra regleringar i efterhand för annars uppstår en förlust . S. Remne 

anser att om det inte finns något överskott sparat sedan tidigare eller om det finns en 

begränsning av rörelseresultatet kan det leda till att personal behöver avskedas. Enligt 

Skärvad och Olsson (2013) kan ett företag tvingas gå i konkurs om de inte har tillräckligt med 

likvida medel för att under en längre tid kunna klara av att betala företagets skulder. S. Remne 

anser att ett företag kan ha kvar ett lika stort antal medarbetare men kanske inte uppnå önskat 

resultat om det finns ett sparat överskott. 

  

5.4 Avveckling av företag 

Enligt utredningen (SOU 2016:78) är det svårt att avgöra hur inställningen hos 

skolverksamheter kommer att bli gällande att upprätthålla verksamheterna. Utredningen 

framhåller att det mest sannolika skulle vara att verksamheten accepterar 

rörelseresultatbegränsningen, de fortsätter att bedriva verksamheten vilket inte skulle påverka 

valfriheten för eleverna. Respondent 2 menar att deras skolverksamhet skulle försöka att 

fortfarande vara verksamma även om lagförslaget skulle bli verklighet. Respondent 2 menar 

att det skulle behöva skapas förändringar för att möta lagförslagets krav men att deras 

skolverksamhet har ett unikt koncept som leder till en stark efterfrågan. Om en skola skulle 

avvecklas skulle eleverna påverkas negativt och istället vill skolan vara ett föredöme genom 

att möta en rörelseresultatsbegränsning. Respondent 2 menar att ett fåtal skolverksamheter 

skulle följa deras spår men att det mestadels kommer att leda till att verksamheter inom 

skolsektorn avvecklas. 

 

I lagförslaget (SOU 2016:78) framhålls, vilket även framhävs av Respondent 2 och S. Remne, 

att ett alternativ är att vinstdrivande privata skolverksamheter kan komma att byta ägare eller 

säljas vidare för att fortfarande vara verksamt. Däremot anser S. Remne att de vinstdrivande 

skolverksamheterna inte ser en idéburen verksamhet som ett alternativ att omformas till, för 

att verksamhetens mål har varit att uppnå vinst, de skulle istället välja att avvecklas. Enligt 

Respondent 1 skulle deras verksamhet, som är vinstdrivande, istället för att ombildas till en 

idéburen skola välja alternativet nedläggning. Enligt respondentens beräkningar skulle deras 

verksamhet, baserat på lagförslagets krav, uppnå ett nollresultat vilket de anser att en trygg 

undervisning inte kan bedrivas med. 
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Enligt utredningen (SOU 2016:78) är ett tredje alternativ avveckling av skolverksamheter. De 

menar att för en del skolverksamheter som bedrivs med vinstsyfte kan det leda till ett minskat 

intresse för att fortsätta bedriva verksamheten. Även remissvar från Internationella Engelska 

Skolan (2017), Friskolornas Riksförbund (2017) och JENSEN Education (2017) framhåller 

att införande av en begränsning av rörelseresultatet skulle mynna ut i nedläggningar för ett 

övervägande antal av privata vinstdrivande skolverksamheter, varpå utbudet av skolor skulle 

minska. 

 

Friskolornas Riksförbund (2017) påpekar att om möjligheten inte finns till att bygga upp ett 

sparande kan oförutsedda kostnader generera en förlust som inte kan täckas av sparade medel. 

S. Remne menar att till en början kommer det leda till att personal behöver avskedas och vid 

fortsatta förlustår kan skolan tvingas avvecklas. Enligt Emilsson (2017, 22 januari) kan 

resultatet bli konkurser och avveckling av verksamheter när ett företag inte får skapa 

överskott under en längre period. Enligt samtliga respondenter (Respondent 1, Respondent 2, 

S. Remne och L. Kjellström) skulle en implementering av rörelseresultatbegränsning generera 

ett flertal avvecklingar av privata vinstdrivande skolverksamheter. Något Internationella 

Engelska Skolan (2017) och JENSEN education (2017) även framhåller. De menar att deras 

verksamheter uppfyller skolinspektionens krav, är framgångsrika och uppskattade men skulle 

avvecklas om lagen träder i kraft.  

 

I utredningen (SOU 2016:78) framhålls att införandet av en rörelseresultatbegränsning kan 

leda till att nya privata skolverksamheter inte blir accepterade om de inte kan bevisa att de 

offentliga medel som utbetalas från staten används i den verksamhet som bedrivs. S. Remne 

och L. Kjellström menar att en minskning av privata skolverksamheter skulle leda till att 

offentliga skolor skulle behöva ta ett större ansvar. Lagförslaget (SOU 2016:78) framhåller att 

det är kommunen som har huvudansvaret och ska ordna så att samtliga elever som är 

skolpliktiga får en plats på en av kommunens skolor. Enligt S. Remne skulle nedläggningar 

kunna resultera i att elever blir utan skola eftersom att de offentliga skolorna inte är anpassade 

för att ta emot ytterligare elever. L. Kjellström framhåller att avveckling av privata 

skolverksamheter skulle resultera i att elevernas valfrihet påverkas. Tillväxtverket (2017) 

anser att valfriheten är en positiv aspekt för att skapa varierande innehåll på marknaden. 

Enligt Hartman (2011) är kundvalsmodellen en viktig grund för elevernas valfrihet. 

Konkurrensverket (2017) framhåller att den goda konkurrensen kommer missgynnas och det 

kommer slutligen drabba konsumenterna. 
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6 Slutsats 

Detta avsnitt presenterar de slutsatser som har uppkommit för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. 

  

6.1 Vilken funktion har vinst för privata välfärdsföretag inom skolsektorn? 

Att generera ett överskott är viktigt för alla privata skolverksamheter, som skiljer sig mot 

offentliga skolverksamheters syn på vinster då de inte löper samma risk för att gå i konkurs. 

Vinst används i många privata skolverksamheter främst till att skapa en buffert vilket ger en 

säkerhet i verksamheten så att skolan kan upprätthållas även vid år med förluster. För att 

fortsätta vara konkurrenskraftiga samt ha möjligheter till att expandera och utvecklas krävs att 

ett överskott ska kunna genereras. Bufferten är en förutsättning för att slippa avskeda personal 

eller minska andra rörliga kostnader när intäkterna ett år inte räcker för att täcka alla 

kostnader. 

 

Vinst kan även användas till att göra investeringar, utveckla verksamheten, göra 

vinstutdelningar eller att expandera. För att kunna expandera krävs likvida medel då en 

utbyggnad eller en ny skola inte på en gång kan täcka sina egna kostnader. Det skapas initiala 

kostnader för till exempel lokal och ny utrustning. Även vid utveckling av verksamheten 

krävs ekonomiska resurser för att kunna skapa nya innovativa lösningar och verkställa de nya 

idéerna ägarna kan ha. Vinst kan även spela en stor roll för ägarna då de ofta kan behöva en 

motivationskälla till att effektivisera och utveckla verksamheten samt behöver ha någonting 

som gör arbetet de lägger ner värt ansträngningen. Vinstutdelningar är i många fall inte den 

största anledningen till att skapa en vinstdrivande skola men det kan vara av vikt för att skolan 

fortsätter att utvecklas då ägarna har personlig vinning i att skapa en kvalitativ verksamhet. I 

alla remisser och intervjuer som har tagits del av är elevernas hälsa och utbildning den 

viktigaste delen i verksamheten. För att lyckas skapa den trygga stämning och kvalitativa 

utbildning som alla skolor bör ha krävs ekonomiska resurser. 

 

Om en begränsning av rörelseresultatet skulle bli aktuellt framgår det i studien att det finns 

risk för att de privata verksamheterna inte kan eller kommer upprätthålla sin verksamhet. 

Detta på grund av att de inte ser en framtid i att inte kunna skapa ett överskott. Även idéburna 

verksamheter som inte låter ett överskott lämna verksamheten har svårt att se att en 

begränsning ska uppfylla syftet lagförslaget vill uppnå. Ett överskott behöver genereras för att 
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kunna användas till större återinvesteringar samt sämre tider för alla privata 

skolverksamheter. I lagförslaget framhålls att eventuella överskott ska återinvesteras i 

verksamheten vilket alla respondenter och många remissvar visar att de stödjer, att överskott 

ska användas för verksamheten. Att inte kunna få generera ett överskott som får sparas inom 

verksamheten är det ingen av remissinstanserna eller respondenterna som anser löser något 

problem, utan snarare försvårar det för alla skolverksamheter. 

  

6.2 Hur kommer en begränsning av rörelseresultatet förändra kommande 

budgetplanering och utvecklingsmöjligheter för privata skolor? 

Ifall ett företag ska förhålla sig till kraven lagförslaget kräver behöver ett lägre överskott 

skapas och eventuella överskott som uppkommer ska återinvesteras samma år som de uppstår. 

Detta skapar ett försämrat förhållningssätt till framtiden. Verksamheter inom skolsektorn 

behöver troligen börja arbeta mer kortsiktigt och kan till och med införa budgetplaneringar för 

ett år i taget för att kunna upprätthålla en effektiv verksamhet ifall lagen träder i kraft. För 

företaget som arbetar med 3-års budgetar idag kan en begränsning förändra deras framtida 

budgetplanering. Begränsningen kan även ge negativa effekter i form av att verksamheterna 

skapar kostnader som de egentligen inte behöver utan endast i syfte att minska vinsten. 

Ogenomtänkta och impulsiva investeringar kan ske som inte hade skett om företaget haft en 

längre tidshorisont för planering. 

 

För att kunna utvecklas behöver företagen ha kontroll över intäkter och kostnader och själva 

ha det största inflytandet över vad som sker med de likvida medlen. Kapital kan behöva 

frigöras för att lyckas göra en investering som leder till att verksamheten kan utvecklas och ha 

konkurrenskraft på marknaden. Utvecklingsmöjligheterna skulle minska ifall begränsningen 

skulle bli ett faktum då rörelseresultatbegränsningen förhindrar fria val som privata 

verksamheter ser som en nödvändighet för att överleva. I och med att det inte finns några 

utvecklingsmöjligheter ses inte heller några anledningar till att fortsätta vara verksamma på 

marknaden varpå många företag inom skolsektorn kan komma att avvecklas.  

  

6.3 Vilket inflytande kommer lagförslaget ha på de privata skolornas uppfattning om 

ett fortsatt arbete inom välfärdssektorn? 

Ett alternativ som kan ske är att verksamheten kommer fortsätta att bedrivas och därmed bli 

mer lik en idéburen verksamhet för att förhålla sig till lagförslaget. Ett annat alternativ är en 
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försäljning av verksamheten till en ny ägare som fortsätter att driva verksamheten. Det sista 

alternativet, som har varit mest framträdande, är att privata skolor kommer att avvecklas ifall 

lagförslaget skulle träda i kraft. Samtliga respondenter och flertalet remissvar har lyft 

avveckling som högst troligt. 

 

Om företagen behöver vara verksamma med ett nollresultat kommer flera företag välja att 

avvecklas eftersom att det är svårt att bedriva en verksamhet utan överskott. 

Skolverksamheternas huvudsyfte, även för vinstdrivande skolor, är att skapa en säker och 

stabil utbildningsverksamhet som resulterar i en kvalitativ utbildning för eleverna. Genom att 

företagen ständigt kommer leva på ett nästintill nollresultat, ifall lagen träder i kraft, kommer 

det att skapa en osäkerhet inför varje år. Ifall ett företag skulle gå med förlust kan de inte 

alltid leva upp till att ha en trygg skolverksamhet för eleverna eller för medarbetarna. 

 

En faktor som har uppkommit är att om avvecklingen av privata skolverksamheter kommer 

ske kommer det minska elevernas valfrihet eftersom att utbudet av verksamheter minskar. 

Valfriheten för eleverna var en bidragande orsak till att privata skolverksamheter fick börja 

verka på välfärdsmarknaden och skapa konkurrens. Införandet av en begränsning av 

rörelseresultatet skulle även påverka nya skolverksamheters chans till ett inträdande på 

välfärdsmarknaden. För att kunna bli accepterad som skolverksamhet behöver de kunna 

bevisa att de offentliga medlen kommer användas i verksamheten och utifrån verksamhetens 

syfte. 
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Epilog 

Den nionde maj publicerades ett slutbetänkande för lagförslaget, som fick namnet “Kvalitet i 

välfärden - bättre upphandling och uppföljning” (SOU 2017:38). Slutbetänkandet framhåller 

att mer fokus på kvalitet ska skapas, dock är kvalitet svårt att mäta. Slutbetänkandet vill skapa 

jämlikhet, en mer personcentrerad välfärd och ha personal av rätt kompetens för att uppnå en 

god kvalitet i välfärden. Vinstreglering kan ge positiva aspekter på kvaliteten men större 

kontroll över sektorernas kvalitet behöver ske. Bland annat föreslår utredningen att privata 

verksamheter ska behöva lämna vissa uppgifter till huvudmannen för uppföljning av 

kvaliteten. 
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I 

 

Bilaga 1 

Förfrågan genom mail till potentiella respondenter. 

  

Hej. 

 

Vi är 2 studenter på Mälardalens Högskola och studerar nu våran sista termin på 

Ekonomiprogrammet. Vi skriver för tillfället vår kandidatuppsats där vi undersöker ämnet 

vinster i välfärden. Som ni kanske vet finns det ett lagförslag just nu som heter Ordning och 

reda i välfärden. Där vill regeringen begränsa hur stor vinst ett privat företag inom välfärden 

får ha och därmed säkerställa att finansiella medel ska användas i den verksamhet de har 

uppstått i. Vi vill undersöka vad detta lagförslaget kan innebära för privata skolverksamheter 

inom välfärden och hur företagen ser på vinster och återinvestering.  

  

Vi undrar därmed om ni har möjlighet att ställa upp på en personlig intervju med oss där detta 

ämne kan diskuteras? 

  

Med vänliga hälsningar, 

Sandra Linder & Elin Hellkvist 

  

 


