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Abstract 

In the beginning of the 1990s the responsibility for the schools shifted from the government to 

the local authorities. This started an era with a freedom of choice for students where they 

themselves could choose which school to go to. The new system also opened up the possibility 

for independent private schools to exist side by side with local authority held schools. The 

overall aim of this study is to determine the factors that affect the location of these 

independent schools and the geographical pattern these independent schools create. The study 

in this paper is based on materials from statistics and interviews. The statistics is from SCB 

(Statistics Sweden), Skolverket (a government agency that work for the Ministry of 

Education) and Skolinspektionen (a government agency that supervises that schools follow 

laws and regulations) and the interviews are with principals and owners of independent 

schools and representatives from Skolverket, Skolinspektionen and Friskolornas riksförbund 

(The national association for independent schools). Since the 1990s the independent schools 

have become nearly as many as the local authority held schools, but are concentrated to 41 

percent of Sweden’s municipalities. When comparing this to the local authority held schools 

that are in 96 percent of Sweden’s municipalities means that the independent schools are in 

high numbers in a few municipalities. The study shows a geographical pattern of independent 

schools mainly in large cities. In this paper I examine if the concentration of independent 

schools in a small part of Sweden’s municipalities is due to political reasons or economical 

reasons. In conclusion the study indicates that economical factors is the main reasons for their 

geographical location. The main reasons for locating in urban areas are based on the number 

of students, diversity, opportunity, and the closeness to universities but also the closeness to 

entertainment as cafés.  

 

Keywords: Independent schools, Municipality held schools, Municipality, Geographical 

Pattern, Location, Economical factors, Political factors, School owners, School company, 

Urban areas, Profit, Free market
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1. Introduktion 

Skolsystemet har blivit en debatt i dagens samhälle där friskolornas vara eller inte vara är en 

veckoföreteelse i många dagstidningar. Det debatteras om vinster, kvalité, segregering och hot 

mot glesbygden utifrån friskolesystemet (www.DN.se, Liedman och Åman, 2011; www.vlt.se, 

Haddad och osignerat 201; Lindström, 2010). Samtidigt har en del forskning börjat dyka upp 

om friskolornas etablering och dess konsekvenser för elever, skolmarknaden och kommunerna. 

Trumberg (2011) lyfter fram att friskolorna och de kommunala skolorna konkurrerar på 

ojämlika villkor som i förlängningen leder till ett segregerat skolsystem.  Trumberg (2011) visar 

även med sin forskning att den ökade konkurrensen mellan skolor kan ha en positiv effekt på 

elevers prestationer. Annan forskning pekar på de problem och konflikter som uppstått mellan 

kommunstyrelse och fristående aktörer utifrån kommuners styrideal (Nyhlén, 2011). 

Diskussionen i media kretsar främst kring överetableringar av fristående skolor. Jag har inte 

funnit någon debatt eller forskning som belyser den geografiska spridningen av de fristående 

skolorna och varför skolor väljer att etablera sig där de gör. Finns det politiska beslut som styr 

skolors lokalisering, eller lokaliseras de där eleverna finns? Etableras friskolor i områden där 

det är lönsamt att bedriva sin verksamhet (Lindström, 2010)? Innebär det att friskolor startar i 

kommuner med hög elevpeng och inte i områden med elever som behöver mer stöd? Innebär 

det att de kommunala skolorna blir en skola för de svaga och resursbehövande och friskolorna 

för eliten? Detta skulle kunna förklara de stora regionala skillnader när det gäller 

gymnasieskolor och deras utbud.  

Idag finns det 505 fristående gymnasieskolor och 498 kommunala gymnasieskolor utspridda i 

landet. Kommunala gymnasieskolor finns i 278 av Sveriges 290 kommuner medan friskolorna 

finns i 118 kommuner. (Skolverket, 2011) Det innebär att i de kommuner där friskolor finns är 

det en stark etablering av flera skolor. Vad är det som påverkar lokaliseringen av friskolorna, 

och skapar friskolesystemet en segregerad skola med större möjlighet för vissa?  

 

1.1 Syfte 

Min avsikt med studien är att ta reda på vilka faktorer som påverkar fristående skolors 

lokalisering. Vidare syftar studien till att undersöka hur faktorerna samverkar till att skapa det 

geografiska mönster som fristående skolors utbredning utgör. 

 

1.1.1 Avgränsning 

Studien baseras på friskolesystemets utbredning i Sverige då jag vill svara på vad som styr 

lokaliseringsval av utbildningsföretag. Uppsatsen kan omöjligt ta upp alla aspekter av 

lokaliseringsval och det är därför nödvändigt att göra vissa avgränsningar i studien.  

Den första avgränsningen syftar till att undersöka friskolesystemet i Sverige. Enligt doktor Ulf 

Lundström vid Umeå universitet som forskat på det svenska friskolesystemet och 

skolmarknaden är det svenska friskolesystemet unikt i världen. De fristående skolorna i Sverige 

skiljer sig åt i många avseenden från andra länders. Friskolorna finansieras helt med hjälp av 

skattepengar och en stor andel av elever går på friskolor (10 procent). Vidare finns det en stor 

mångfald bland aktörerna och det finns inga begränsningar gällande vinstutdelning. I Sverige är 

en friskola som vilket företag som helst.(www.hd.se, Sjölander, 2010) Då jag anser att både 

vinster och mångfalden kan påverka utbildningsföretagens val av lokalisering, har jag valt att 

enbart fokusera studien på det svenska friskolesystemet. 
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De tidsmässiga avgränsningarna för studien är perioden mellan 1998 till 2011. Det var inte 

förrän 1997 som friskolor fick ansöka om tillsyn och bidrag, och under denna period skedde de 

flesta etableringarna av friskolor i Sverige. Vidare har jag valt att göra en avgränsning till 

gymnasieskolor då det är en frivillig skolgång. Först i gymnasiet finns det olika inriktningar 

som eleven och föräldrarna väljer mellan. Valfriheten i den frivilliga skolan ökar elevers 

motivation att transportera sig till en skola längre från hemmet. Dessutom är ansökningarna för 

att starta friskolor för gymnasiet många fler än inom den obligatoriska skolan 

(www.skolinspektionen.se).  

Statistik och information om skolan ges inom de geografiska områdena för kommuner, län eller 

hela riket. Eftersom skolan är en kommunal verksamhet har jag valt att visualisera statistiken 

per kommun. Den geografiska avgränsningen är Sverige, med fokus på Sveriges kommuner. 

Vidare analyseras kommuner med höga antal och andelar fristående gymnasieskolor i högre 

utsträckning än andra, då studien syftar till att förstå friskolors lokaliseringsval. 

Det statistiska urvalet som visualiserar andel skolbarn har beräknats på så sätt att barn i 

skolåldern 7-19 valdes ut i förhållande till hela befolkningen i kommunen. Jag valde detta urval 

då det i kontexten var värdefullt eftersom en friskola ska kunna visa i sin ansökan att den har ett 

elevunderlag i många år framöver.  

Vad gäller studieobjekt står gymnasieskolor och myndigheter i fokus, där jag valt att intervjua 

personer med insikter om fristående skolor från olika perspektiv. 

 

2. Metod 

2.1 Ansats  

 
Ansatsen i studien är explorativ eller problemidentifierande, då mitt syfte är att undersöka ett 

område som tidigare inte blivit utforskat. Explorativa ansatser används när teorin inom ett 

område är outforskad eller mindre utvecklad. Genom noggranna undersökningar inom sitt 

forskningsområde kan forskaren få en överskådlig struktur över problembilden inom sitt ämne 

samt få en klarhet i om problemen är så betydande för slutsatsen som man antagit fån början 

(Gustavsson, 2003). Undersökningar av explorativ art tenderar till att bli mer beskrivande 

forskning snarare än problematiserande forskning (Bjereld et al 2009). Trots detta ska jag 

försöka att presentera ett teoretiskt grundat perspektiv baserat på fakta snarare än att bara 

presentera en mängd fakta utan perspektiv. Eftersom det inte finns tidigare studier på friskolors 

lokalisering och etablering får uppsatsen ett delvis induktivt förhållningssätt, vilket innebär att 

fakta förvärvas genom empiriska undersökningar. Den faktabas som forskaren får fram kan på 

så sätt användas till att bilda förklaringsmodeller. Det induktiva förhållningssättet har 

applicerats på den kunskapsutveckling som skett via de kvalitativa undersökningarna. Det 

innebär att forskaren arbetar med den teoretiska bakgrunden samtidigt som den empiriska 

undersökningen genomförs. På så sätt förstår forskaren under arbetets gång vilka områden som 

behöver förtydligas i bakgrunden. Det innebär således att forskaren inte har en färdig hypotes 

när han påbörjar sin empiriska undersökning. Genom denna metod kan forskaren aldrig vara 

säker på de slutsatser som dras, eftersom empiriska material är baserade på människors enskilda 

verklighetsuppfattning. I uppsatsens bakgrund och teoretiska bakgrund utgår ifrån det som 

redan är skrivet och forskat kring fristående skolor och därför intar jag således också ett 

deduktivt förhållningssätt som innebär att forskaren via befintliga teorier drar slutsatser om 

enskilda företeelser. Den teoretiska bakgrunden använder jag som referensram när jag genomför 

min kvalitativa empiriska undersökning (Gustavsson, 2003). Genom att grunda intervjufrågor 

på teoribildning utvecklar jag en metod med relevanta frågor till informanterna. Dock har 

informanterna i många fall lyft fram faktorer som jag fått forska vidare om och senare lägga till 

som teoretiska utgångspunkter. På så sätt har empirin i många fall pekat på vilken teori som 

behövdes i studien.  
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Vetenskapsteoretiska diskussioner har på senare tid lyft fram att induktion och deduktion hör 

samman och att de kompletterar varandra. På så sätt hoppas jag utveckla en metod med hög 

validitet. Kännedom om kontext ger stöd för våra tolkningar, och ger högre sannolikhet att 

forskaren fångar in det fenomen som han/hon är ute efter. (Gustavsson, 2003)  

 

2.2 Genomförande 
 

Metoden jag har valt baseras på såväl kvantitativa som kvalitativa empiriska undersökningar i 

form av sekundär data och intervjuer. De sekundära data som jag använt mig av är statistik från 

Skolverket och Skolinspektionen vilken jag redovisar i form av kartor och tabeller.  

Statistiken har varit en förutsättning för att kunna göra de kartor och tabeller som syftar till att 

ge en bild och förklara de politiska och ekonomiska faktorer som påverkar friskolors 

lokalisering. Kartorna har bearbetats i programmet ArcGIS, där jag har manipulerat med färger 

och siffror för att tydliggöra de variabler som varje karta visar.  

Världen är komplicerad och för att kunna åskådliggöra den eller för att kunna förstå strukturer 

och processer behöver geografer simulera verkligheten, eller förenkla verkligheten i form av 

modeller. En modell är en visualisering av världen, byggd i en skala som passar de strukturer 

eller relationer som geografen vill demonstrera. Vid användandet av en karta ska man minnas 

att det alltid är en projicering och aldrig en korrekt bild av verkligheten. Det är även viktigt att 

minnas att en modell enbart visar en förståelig och förenklad bild av verkligheten. Ju högre 

abstraktion, desto mer information förloras, men i sin tur är det enklare att påvisa generella 

samband. I kartan har geografen inte bara en informationskälla utan även ett redovisnings- och 

ett analysinstrument. Kartan används framförallt för att få en överblick över geografiska 

mönster och strukturer och för att få kunskap om vissa regioner. Detta i sin tur skapar 

förutsättningar för de frågor som analyserar de processer som orsakar dessa mönster och 

strukturer. (Haggett, 2001) 

För att komplettera den statistiska och geografiska analysen har jag också genomfört en 

intervjustudie med tjänstemän från SKL (Sveriges kommuner och landsting), Skolverket, 

Skolinspektionens tillståndsgivning och Friskolornas riksförbund. Samtliga tjänstemän arbetar 

med skolfrågor. En intervju och enkätstudie har även genomförts med några ägare/rektorer på 

fristående skolor. Intervjuerna och enkäterna syftar till att ge en bild av hur ekonomiska och 

politiska faktorer påverkat lokaliseringsval hos fristående skolor. Intervjuerna har varit 

ostrukturerade på så sätt att intervjufrågorna anpassats och förändrats till varje informant. En del 

informanter har talat fritt och gett mig svar på det jag har velat utan att jag behövde ställa några 

följdfrågor, medan andra svarat knapphändigt och krävt ett flertal följdfrågor. Enkätstudien 

genomfördes då många ägare uttryckte tidsbrist när jag kontaktade dem för intervju. Av den 

anledningen gjorde jag en enkät som jag skickade ut via e-post. På samma sätt som i 

intervjustudien svarade vissa informanter knapphändigt medan andra uttryckte sig mycket och 

utsvävande på frågorna. Även denna studie var ostrukturerad på så sätt att informanterna fick 

svara fritt på varje fråga. Enkäten skickades ut till tjugo skolor i fem kommuner. Intervju och 

enkätundersökningen resulterade i åtta informanters svar. Av dessa var informanterna rektor, 

ägare eller båda. Fem informanter representerade en skola tillhörande en koncern, fyra av dessa 

var rektorer medan en var ägare och rektor. Tre informanter representerade ett skolföretag med 

en skola, av dessa var samtliga ägare och rektorer. 
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2.2.1 Källkritik 

Sekundär data 

Vid användning av sekundär data finns det en del felkällor som kan inträffa. Ett av dessa är 

urvalsfel. Ett urvalsfel kan ske då en representation väljs ut från målgruppen på vilken 

undersökningen baseras (Dahmström, 2005). I detta fall är populationen som undersöks 

fristående gymnasieskolor och andel skolbarn per kommun. Samtlig data är hämtad från SCB, 

Skolverket och Skolinspektionen och är statistik för hela målpopulationen. På så sätt har inget 

urval gjorts utan baserats på samtliga skolor och barn per kommun. Dock valde jag 

avgränsningen 7-19 år för att definiera ett skolbarn. Vidare felkällor i statistik kan vara 

täckningsfel vilket innebär om det finns skolor eller barn som saknas i statistiken (Dahmström, 

2005). Det skulle i så fall innebära en undertäckning i målpopulationen. Det skulle även kunna 

vara så att en skola registrerats ett flertal gånger vilket innebär en övertäckning i 

målpopulationen. Mätfel och bearbetningsfel är också felkällor i form av en felräkning och 

bearbetningsfel med mänskliga faktorn (Dahmström, 2005).   

Intervjuer 

En intervju kan tolkas på många sätt. En del menar att en intervju syftar till att samla in 

objektiva data av ett objektivt slag. Detta bygger på föreställningen om att såväl informant som 

vetenskapsman inte är utsatta för individuell och subjektiv påverkan. En annan syn på intervju 

är att intervjun är ett växelspel mellan intervjuaren och respondenten, där båda påverkar och 

skapar informationen om ”den sociala världen” (Gustavsson, 2003). 

I min studie utgår jag ifrån den senare innebörden av intervju. På så sätt har såväl min närvaro 

och mina frågor påverkat informantens svar och på samma sätt har informanten påverkat mig 

och mina frågor. Därför kan intervjustudiens resultat ses som bristfälligt eftersom den bygger på 

ett fåtal tjänstemän och ägare/rektorers upplevelser och erfarenheter vilka är högst personliga. 

Resultaten från intervjustudien kan därför inte kvantifieras och anses vara gällande för samtliga 

tjänstemän och ägare av friskolor i Sverige. Resultaten används för att få en bild av vilka 

faktorer som påverkar lokaliseringen av friskolor och hur de samverkar. Dessa kan vara olika i 

olika kontexter och högst personliga. Den samlade bilden från intervjuerna används för att 

jämföras med de kvantitativa data som finns tillgängligt. 

I intervjuundersökningen intervjuades ägare och rektorer på friskolor samt representanter från 

Skolverket, Skolinspektionens tillståndsgivning, Friskolornas riksförbund och SKL.  

Ägare och rektorer som jag velat tala med har varit upptagna och inte alltid haft tid för ett 

personligt möte, och intervjuerna har hållits genom möte eller konversationer via E-post eller 

telefon. Detta kan givetvis också ha påverkat svaren, eftersom det inte funnits samma utrymme 

för mig att förklara vad jag menar eller ställa spontana följdfrågor. Det kan också vara en fördel 

då informanten hunnit tänka på sitt svar innan de svarar.  

Under arbetets gång har jag haft svårt att få tag på informanter som ägare och rektorer med tid 

för intervju, därför valde jag även att komplettera min intervjustudie med en 

webbenkätundersökning. Jag gjorde ett urval av skolor från målgruppen till vilka jag skickade 

enkäten till. Urvalet gjordes genom att jag valde ut fem kommuner med högt antal friskolor. Jag 

besökte dessa kommuners hemsidor där samtliga av kommunens skolor finns listade och valde 

några skolor utifrån de jag fann kontaktuppgifter till ägare eller rektor. I vissa fall hade jag valt 

ut en skola, men fann inga kontaktuppgifter och gjorde därför ett nytt val. Enkäten höll jag kort, 

med enbart de väsentligaste frågorna, på så sätt hoppades jag öka svarsfrekvensen som brukar 

vara låg i enkätundersökningar. Frågorna som ställdes utformades utifrån samma princip som 

inför intervjufrågorna och informanterna fick svara fritt utan svarsalternativ. Kvantitativa 

undersökningsmetoder såsom enkätundersökningar har som regel syfte att generalisera en större 

grupp än den som undersöks och ta med generell kunskap (Gustavsson, 2003). Dock har detta 

inte varit syftet med min enkätundersökning. Syftet har varit att få en bild av ägare och rektorers 
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personliga erfarenheter och upplevelser av att starta och driva en fristående gymnasieskola. Av 

den anledningen används svaren på samma sätt som från intervjuundersökningarna. Resultaten 

kan inte kvantifieras eller generaliseras för samtliga ägare och rektorer på fristående 

gymnasieskolor i Sverige. Enkätundersökningen är med som en bilaga till uppsatsen.  
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3. Bakgrund 

3.1 Begrepp 

Fristående skola/Friskola  
Gemensamt för de fristående skolorna är att de har en annan huvudman än kommunen. De 

fristående skolorna är på så vis utomstående aktörer i en offentlig verksamhet. Skolorna kan 

vara i form av små föräldrakooperativ som startat i samband med att en kommunal skola lagts 

ner, via en speciell pedagogisk riktning eller skolor som är delar av stora utbildningskoncerner. 

De fristående skolorna är fristående i den bemärkelsen att de är fria från krav från kommunen. 

Enbart kommunerna är ansvariga att erbjuda utbildning till alla skolpliktiga elever i kommunen. 

Friskolorna är dock skyldiga till att ge kommunen full insyn, uppföljning och utvärdering. De är 

också skyldiga att medverka i Skolverkets utvärderingar och tillsyn. (Skolverket 2005) 

Gymnasiereformen 2011 

En skolreform har genomförts som ett resultat av att propositionen Högre krav och kvalitet i den 

nya gymnasieskolan 2011 röstades igenom i riksdagen. Reformen innebär en skärpning av vilka 

program som gymnasieskolan får erbjuda. Det finns sex nationella högskoleförberedande 

program och tolv yrkesförberedande. Samtliga program kommer ha av regeringen beslutade 

nationella inriktningar. Specialutformade program och lokala kurser har avskaffats. Vidare 

innebär det även en skärpning av kraven för att bli behörig till gymnasiet. Förändringarna är 

avsedda för att bidra till kvalitetssäkring, överblickbarhet och nationell likvärdighet. 

Yrkesprogrammen leder inte till behörighet för högskolestudier, elever har dock möjlighet att på 

olika sätt komplettera sin utbildning för att få högskolebehörighet. (Skolverket, 2010)  

En del av reformen innebär en underlättning av kommuners planering av utbudet av 

utbildningar på så sätt att om en elev söker en gymnasieutbildning i en annan kommun eller 

fristående skola ska ansökan också skickas till hemkommunen. Gymnasiereformen innebär även 

en förändring i att lika regler ska gälla för utbildningar inom kommunal och fristående skola. 

Alla skolor ska erbjuda gymnasieprogram som följer de nationella programmen och strukturen 

för dessa. Tidigare har det funnits möjligheter för skolor att driva lokala gymnasieprogram som 

avvek från de nationella riktlinjerna. Förändringarna syftar till att kommunala och fristående 

skolor ska verka på lika villkor och konkurrera genom utbildningens kvalitet. (Skolverket, 

2010) 

Lokalisera 

Att fastställa platsen för ekonomisk verksamhet.(www.NE.se) 

Etablering 

Att upprätta eller inrätta något stadigvarande.(www.NE.se) 
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3.2 Skolans geografiska utbredning 

Lokaliseringsteorier är idéer och synsätt som utvecklats för att förklara verksamheters läge och 

bedöma de geografiska förutsättningarna för näringslivets utveckling. Traditionella 

lokaliseringsteorier har fokuserat på att analysera rumsliga mönster utifrån resurser. Varje plats 

har förutsättningar och begränsningar för olika typer av produktion och försörjningar, detta har 

traditionellt kopplats ihop med resurser och platsers relative läge i förhållande till andra 

regioner. Vad som betecknas som resurs beror på vad industrin eller företaget har för 

verksamhet.(Östman, 2005) Om verksamheten tillverkar papper, är det lämpligt att vara nära 

skog och elproduktion. En verksamhet som är beroende av högutbildad arbetskraft etableras 

ofta i storstadsområden med tillgång till högutbildad arbetskraft, forskning, högskolor eller 

universitet (Östman, 2005).  

 

Dessa lokaliseringsteorier är en generalisering av ekonomisk aktivitet och bygger på en del 

föreställningar som t.ex. att beslutsfattare gör rationella beslut fattade på all tillgänglig kunskap, 

att företaget är ute efter maximal vinst och att det råder fri konkurrens. Teorierna tar t.ex. inte 

hänsyn till den roll som sociala och kulturella faktorer har eller någon hänsyn till olika 

verksamheters förutsättningar och begränsningar. (Daniels, Bradshaw, Shaw & Sidaway, 2008) 

 

I moderna lokaliseringsteorier framhävs istället kompetens, entreprenörskap, konkurrens och 

samarbete i ett försök att fånga förutsättningarna för näringslivets utveckling. Teorierna talar 

om nyttan för ett företag att ligga nära andra liknande företag, då det kan utveckla en region till 

ett företagskluster, ett område med många liknande företag. Ett exempel på detta är Kista i 

Stockholm. För att företagskluster ska utvecklas behövs även en bra infrastruktur för att 

företagen ska ha tillgång till transport, kommunikationer, service och utbildning. Faktorer som 

regionalpolitik kan även påverka verksamheters lokalisering eftersom regionalpolitiska beslut 

kring bidrag och lagstiftning kan gynna företag att lokalisera sig där. (Östman, 2005)  

 

Eftersom jag anser att såväl traditionella som moderna lokaliseringsteorier behandlar relevanta 

faktorer för friskolornas utbredning, kommer jag i uppsatsen att resonera kring såväl resurser i 

form av elevunderlag, men även faktorer som kompetens, konkurrens och politiska beslut. De 

fristående skolorna är utomstående aktörer i en kommunal verksamhet. Det innebär att det är 

kommunen som avgör vilka ekonomiska ersättningar som skolan får samt att skolan måste rätta 

sig efter kommunens organisering av gemensamma hållpunkter såsom mässor. De beslut som 

kommunen tar för gymnasieskolor i kommunen gäller för såväl fristående skolor som 

kommunala skolor. På så sätt anser jag att de politiska faktorerna kan vara avgörande för ett 

skolföretags lokaliseringsval vid etablering av en friskola. Jag utgår även ifrån att de 

ekonomiska faktorerna har en påverkan på lokalisering av skolor av utbildningsföretag eftersom 

en friskola begränsas av ekonomin precis som vilken verksamhet som helst med 

avkastningskrav. Friskolan ska gå med vinst samtidigt som den ska erbjuda en tjänst för 

gymnasieelever och utföra den tjänsten enligt skolmyndigheters ramar och krav när det gäller 

organisation, betyg, utbildade lärare, lokaler, elevlunch m.m.  

3.2.1 Skolans geografiska utbredning historiskt 

Det obligatoriska skolväsendet infördes i Sverige i mitten på 1800-talet och sedan dess har 

undervisning skett på ett givet antal orter i Sverige. Politiska beslut om att skolorna skulle 

finnas där eleverna bodde styrde skolornas lokalisering. På så sätt har skolornas lokalisering 

varit föränderlig eftersom företagsetableringar och nedläggningar påverkat hushållens 

lokaliseringsval som i sin tur påverkat skolornas lokalisering. (Gerger, 1972)  
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3.2.2 Friskolornas geografiska utbredning 2010 

Läsåret 2009/10 fanns det totalt 976 gymnasieskolor i landet, varav 458 var fristående 

gymnasieskolor. Till hösten 2010 har 56 nya gymnasieskolor helt eller delvis fått tillstånd för de 

utbildningar de ansökt om. Antalet ansökningar som inkom till Skolinspektionen för start hösten 

2011 var rekordhögt. (Skolverket, 2010) År 2010 var hälften av alla gymnasieskolor fristående 

och 22 procent av alla gymnasieelever gick i fristående gymnasieskola. Samtidigt minskar 

elevantalet och enligt befolkningsprognoser kommer elevantalet fortsätta sjunka fram till 2016. 

Trenden att starta fristående gymnasieskolor är fortfarande stark vilket innebär att konkurrensen 

om eleverna kommer fortsätta att öka. (Skolverket, 2010) 

Karta 1 visar 

antalet fristående 

gymnasieskolor 

per kommun. En 

mörkare blå färg 

representerar ett 

större antal än en 

ljusare färg.   

Av Sveriges 290 

kommuner har 

172 kommuner 

ingen fristående 

gymnasieskola 

och 57 

kommuner har 

en. Friskolorna 

finns i 118 av 

Sveriges 

kommuner.  

Flest antal skolor 

finns i 

Stockholms 

kommun med 67 

fristående 

gymnasieskolor. 

På andra plats 

kommer 

Göteborgs 

kommun med 36 

friskolor och 

Malmö med 23. 

Därefter följer 

Umeå, Örebro, 

Jönköping, Växjö, Borås, 

Norrköping, Södertälje, 

Lund, Linköping, 

Uppsala, Helsingborg och Västerås kommun med mellan 8 och 16 friskolor. (Dahlén, 2011) 

 

 

 

Karta 1: Antal fristående gymnasieskolor per kommun 

(Källa: Dahlén, 2011, sid. 15) 
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Karta 2 visar andelen fristående gymnasieskolor i förhållande till antal gymnasieskolor i varje 

kommun. En mörkare färg visar en högre procentuell andel än en ljusare färg.   

Andelar fristående skolor visar hur stor del av kommunens totalt antal skolor som är fristående. 

Detta kan vara få, men är de fler än de kommunala blir det ändå en hög siffra. Till exempel har 

Kirunas kommun en kommunal skola och två fristående skolor vilket ger en andel på 67 

procent. (Dahlén, 2011) 

62 kommuner har 21- 50 procent friskolor och 40 kommuner har 51-75 procent fristående 

gymnasieskolor.(Dahlén, 2011) 

Stockholms 67 friskolor  

utgör enbart 51-70 

procent av 

kommunens totala 

antal skolor. (Dahlén, 

2011) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Karta 2: Andelar fristående gymnasieskolor per kommun 

(Källa: Dahlén, 2011, sid.16) 
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3.3 Politiska faktorer 

3.3.1 Friskolereformen och elevens fria val att välja skola 
 
På 1980-talet förändrades utbildningspolitiken där valfrihet och självbestämmande sågs som 

centrala begrepp. Under 1990- talet decentraliserades ansvar och beslutsfattande inom 

skolsektorn och hamnade hos kommunerna, samtidigt förändrades betygssystemet och 

läroplanen. 1990- talet medförde stora förändringar i skolans värld. Förhoppningar om att 

konkurrens skulle ha positiva effekter på skolan ledde till att regeringen genomförde en rad 

reformer som blev startskottet för dagens skolsystem. Förändringarna genomfördes i en tid då 

det var stora elevkullar i den obligatoriska skolan. Reformerna innebar att elever kunde få 

möjlighet att byta skola om de inte trivdes, styrningen av skolan flyttades över från staten till 

kommunerna och en mål- och resultatstyrning infördes för skolverksamheten. Villkoren för de 

fristående skolorna förbättrades genom att de skolor som blev godkända skulle få bidrag av 

kommunen. 1991 fick valfriheten i grundskolan ett stort utrymme i den nationella 

utbildningspolitiken. Det statliga skolmonopolet bröts upp, och valfriheten blev ett centralt mål i 

skolsystemet. (Skolverket 2003) 

Skolpengssystemet infördes som ett sätt att öka valfriheten, och genom att friskolorna nu ingick 

i systemet förstärkte de därmed också deras ställning. Tanken var att marknadsanpassa 

skolsystemet där kommunen erbjöd både fristående och kommunala skolor med olika profiler. 

Regeringen förutsatte att föräldrar och elever skulle ha tillgång till information från kommunen 

om skolornas olika inriktning och kvalitet när de gjorde sitt val. (Skolverket 2003)  

De fristående skolorna har sedan dess blivit allt fler. Med stora elevkullar i den obligatoriska 

skolan har friskolorna kunnat fungera som buffertar. De fristående skolornas framfart har skett 

samtidigt som valmöjligheterna ökat med ett fritt skolval. Tidigare placerades elever på skolan 

närmast hemmet. (Skolverket 2005) 

 

3.3.2 Etableringsprocessen 

 

Sedan 1997 har fristående skolor rätt till statlig tillsyn och bidrag. En fristående skola kan 

ansöka om detta till Skolinspektionen. I ansökan ska den fristående skolan ange läroplan, 

kursplan och timplan och på vilket sätt som eleverna kommer betygssättas. Vidare ska ansökan 

behandla vilken typ av kompetens som skolan kommer behöva hos lärare och på vilket sätt som 

organisationen kommer fungera. Därtill måste huvudmannen bifoga en budgetöversikt och vilka 

lokaler som ämnas användas. Efter att ansökningarna kommit in remitteras de till de berörda 

kommunerna och närliggande kommuner. Dessa har därefter rätt att yttra sig angående sitt 

perspektiv på en nyetablering av den fristående skolan. (Skolverket, 1999) 

Ansökan granskas utifrån skollagens kriterier för rätt till bidrag och tillsyn. Även 

verksamhetens framtida behov granskas, med fokus på elevunderlag och elevprognos. 

Huvudmannen granskas utifrån UC (Upplysningscentralen) för att säkerställa en framtid och en 

stabilitet i de fristående skolorna. På så sätt måste huvudmannen bevisa sin rätt att sluta avtal, 

vara part i en domstolsprocess och ikläda sig rättigheter och skyldigheter.(Skolverket, 1999) För 

gymnasieskolor kan flera typer av beslut (godkänd, avslag, avskrivning) fattas för en och 

samma ansökan, eftersom ett beslut tas för varje utbildning på skolan. (Skolverket, 2001) 

 

Regelverket säger att om en fristående skola blir godkänd förklaras skolan automatiskt 

berättigad till bidrag.(Skolverket, 2001) Ett beslutsunderlag med information om beslut 

utarbetas och skickas till sökande, berörda kommuner, Utbildningsdepartementet, Centrala 

Studiemedelsnämnden och Statistiska Centralbyrån. (Skolverket, 1999) 
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Skolinspektionen ska i sin bedömning tillämpa ett helhetsperspektiv på gymnasieutbildningen i 

lägeskommunen och i närliggande kommuner. Rätt till bidrag ska inte lämnas för utbildning 

som innebär negativa påföljder för gymnasieskolan inom det offentliga skolväsendet i regionen, 

även om utbildningen kvalitativt uppfyller villkoren. (Skolverket, 2001) Om huvudmannen i sin 

ansökan inte uppfyller förordningen om fristående skolor avslås ansökan. Exempel på skäl till 

avslag kan vara att skolan inte uppfyller de villkor för bidragsberättigande samt statlig tillsyn 

som anges i skollagen. Det kan också vara att kommunen visade i sitt yttrande att en etablering 

av den fristående gymnasieskolan kan äventyra kommunens möjligheter att rekrytera tillräckligt 

många elever till kommunens egna program. (Skolverket, 1999) 

Skolinspektionens beslut om statlig tillsyn och rätt till bidrag får överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol. Överklagandet ställs till Länsrätten i Stockholms län men skall skickas 

eller lämnas till Skolinspektionen. (Skolverket, 1999) 

 

3.3.3 Kommuners yttrande 

 
Ansökningarna skickas under april- maj till respektive lägeskommun, samt närliggande 

kommuner för yttrande. Det innebär i praktiken att det kan bli uppemot 10 yttranden per 

ansökan. Kommunerna har till den 15 september samma år att göra ett yttrande till 

Skolinspektionen. Om kommunen påvisar negativa följder för kommunen i sitt yttrande kan 

friskolans ansökan nekas. Kommunens yttrande ska innehålla en beskrivning av 

konsekvenserna av skolans etablering och eventuella kunskaper om huvudmannen och dennes 

förmåga att driva en skola. (Skolverket, 2001) 

Skolinspektionen tar i sin bedömning hänsyn till om en etablering tillför något till det samlade 

utbildningsutbudet, det vill säga att friskolan erbjuder ett utbildningsinnehåll som inte finns i 

kommunen. Skolinspektionen tar även hänsyn till de ekonomiska konsekvenser som en 

nyetablering av en fristående gymnasieskola får på skolväsendet och kommunens storlek och 

storleken på kommunens gymnasieorganisation. Om kommunen i sitt yttrande kan visa att 

kommunens möjligheter att erbjuda alla inriktningar av ett program begränsas av friskolan, eller 

om det helt tar bort förutsättningarna för en kommun att erbjuda ett program kan friskolans 

ansökan nekas. (Skolverket, 2001) 

Enligt skolinspektionens statistik ökar ansökningarna om att starta fristående skolor stadigt. (Se 

tabell 1) Med fler skolor på marknaden ökar också skolinspektionens avslag. Godkända 

ansökningar har stadigt minskat från 60 procent 2007 till 16 procent 2010.  

 
 

Tabell 1: Totalt ansökande fristående gymnasieskolor i riket, samt antal avslag och 

tillstånd 2007- 2010 (Källa: www.skolinspektionen.se) 

Ansökningsomgång  2007 2008 2009 2010 

Gymnasieskolor (fristående) Totalt 298 386 358 560 

 Tillstånd 180 158 123 91 

 Avslag 89 180 186 292 

 Avskrivning 51 48 49 177 
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Under ett ansökningsår inkom 790 yttranden från kommuner gällande 138 ansökningar för att 

starta en fristående skola. Av dessa var 35 procent av kommunerna positiva, 24 procent hade 

inget att motsätta sig och 26 procent var negativa mot en etablering. Av de 251 yttranden som 

avstyrkte en etablering godkändes ansökan ändå i 224 av fallen, med anledning av att 

kommunernas yttranden var för kortfattade och saknade en utförlig konsekvensutredning. De 

vanligaste argumenten som kommunerna använde var att kommunen kommer få ekonomiska 

problem, liknande utbildning finns redan i kommunen, den kommunala skolan riskerar att tappa 

elever med viss risk för nedläggning, för många fristående skolor etableras i kommunen, risk för 

ökad segregation och att ansökan från friskolan var bristfällig. (Skolverket, 2001) 

Enligt skolverket kommer kommunernas yttranden bli allt viktigare eftersom ansökningarna 

stadigt ökar. Dock måste kommunerna förbättra kvalitén på dessa om de vill ha en chans att 

påverka. Alltför många otillräckliga yttranden kommer in till Skolinspektionen, det räcker inte 

med kommunernas påstående om vissa konsekvenser, det måste finnas kostnadsberäkningar 

som redovisar de faktiska konsekvenserna. (Skolverket, 2001) 

 

3.4 Ekonomiska faktorer 

3.4.1 Friskolors ekonomi 

 

En fristående skola finansieras med bidrag från kommunen där den är lokaliserad. Ersättningen 

kallas skolpeng eller elevpeng och är lika för såväl kommunala som fristående skolor. 

Elevpengen beräknas olika i grundskolan och gymnasieskolan. I grundskolan varierar inte 

utbildningen och samtliga har samma bidrag. I gymnasieskolan däremot beräknas bidraget 

utifrån vad gymnasieprogrammet kostar och varierar därför mellan olika program. 

Gymnasieskolor i samma kommun med samma gymnasieprogram får dock lika stor ersättning. 

Elever som går olika gymnasieutbildningar på samma skola kan därför generera olika 

ersättningar för skolan. Kostnaden för gymnasieprogrammen beräknas i varje kommun och kan 

därför variera från kommun till kommun.  

På Skolverkets hemsida finns kommunblad för Sveriges samtliga kommuner med respektive 

ersättningar. Kommunernas genomsnittliga kostnader för gymnasieskolan per elev varierade år 

2008 mellan 77 000 och 137 000 kronor (www.skolverket.se). När en elev väljer ett 

gymnasieprogram i en annan kommun som elevens hemkommun inte erbjuder ska 

ersättningsbeloppet bestämmas av riksprislistan. Hemkommunen ska då ersätta skolan enligt 

riksprislistan som fastställs av Skolverket. (www.skolverket.se)  

Frivilliga gåvor och bidrag kan vara en intäkt för en skola, dock får inte några avgifter tas ut för 

undervisningen. Inte heller får man ta ut någon ansöknings- eller anmälningsavgift. 

(www.friskolornasriksförbund.se) 

 

3.4.2 Friskolors organisation 
 
Friskolorna kan drivas via aktiebolag, stiftelser samt ekonomiska och ideella föreningar. 

Aktiebolagen dominerar med drygt 70 procent av eleverna och intäkterna. Stiftelser och 

ekonomiska föreningar har resten av skolmarknaden. (Dagens samhälle, 2011) 

Drygt hälften av alla fristående grund- och gymnasieskolor drivs av företag som inte ingår i en 

koncern. Antalet fristående skolor som tillhör utbildningskoncerner har vuxit kraftigt med 280 

procent sedan 2005. De små skolföretagen, med en skola, dominerar fortfarande 

företagsstrukturen, men andelen minskar. (Skolverkets, 2011) 

 

http://www.skolverket.se/
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4. Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Politiska faktorer 

4.1.1 Politiska partiers syn på skolreformen  

På 1980-talet förändrades utbildningspolitiken och både den socialdemokratiska regeringen och 

den borgerliga oppositionen förordade valfrihet och självbestämmande. Under 1990- talet 

decentraliserades ansvar och beslutsfattande inom skolsektorn och hamnade hos kommunerna, 

samtidigt förändrades betygssystemet och läroplanen. 1990- talet medförde stora förändringar i 

skolans värld. Förhoppningar om att konkurrens skulle ha positiva effekter på skolan ledde till 

att den socialdemokratiska regeringen genomförde en rad reformer som blev startskottet för 

dagens skolsystem. Reformerna innebar att elever kunde få möjlighet att byta skola om de inte 

trivdes, och styrningen av skolan flyttades över från staten till kommunerna. Moderaterna ville 

även konkurrensutsätta skolan och införa total valfrihet och därigenom skapa en möjlighet för 

optimal individuell utveckling för eleverna. 1991 blev det ett regeringsskifte och valfriheten i 

grundskolan fick ett stort utrymme i den nationella utbildningspolitiken. Moderaterna bröt upp 

det statliga skolmonopolet, och valfriheten blev ett centralt mål i skolsystemet. Den borgliga 

regeringen införde även skolpengssystemet som ett sätt att öka valfriheten, och genom att 

friskolorna nu ingick i systemet förstärkte de därmed också deras ställning. Tanken var att 

marknadsanpassa skolsystemet där kommunen erbjöd både fristående och kommunala skolor 

med olika profiler.(Skolverket 2003) 

Den politiska debatt kring friskolor som dominerat under början på 2000-talet har handlat om 

vem som skall ha rätten att bedriva utbildning. Uppfattningarna mellan partierna skiljer sig i 

synen på styre, konkurrens, kvalité, segregation och mångfald. De borgerliga partierna uppfattar 

konkurrens som ett begrepp förknippat med kvalité och genom att friskolorna försatt den 

kommunala skolan i konkurrenssituation har den också förbättrats. De borgerliga partierna 

menar också att friskolesystemet motverkar boendesegregation eftersom eleverna själva kan 

välja skola. Idealet för de borgerliga partierna är en privatiserad skola vid sidan om den 

kommunala skolan, som ska drivas som ett företag. Skolan kan vara en bransch som stödjer 

samhällsekonomin. (Isling, 2008) 

De vänsterdominerade partierna (S, V) anser att friskolesystemet leder till en ökad social 

segregation i samhället, där framförallt friskolorna i segregerade områden har en förmåga att 

öka uppdelningen av elever. De positiva effekter som friskolor haft på skolsystemet är den 

ökade mångfalden och den ökade profileringen av skolorna. Profileringen är en konsekvens av 

en ökad konkurrens och avspeglar elevers utbildningskrav. Vidare anser de vänsterorienterade 

partierna att finansieringen av friskolorna måste skärpas. (Isling, 2008)  

Mer specifikt anser Vänsterpartiet att det fria skolvalet, etableringen av de fristående skolorna 

och kommunaliseringen försämrat skolan (www.vansterpartiet.se). Socialdemokraterna vill se 

över skolpengsystemet och ge tillbaka makten till kommunerna genom att införa ett krav på 

samråd mellan kommun och friskola innan etablering (www.socialdemokraterna.se). 

Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet, och Moderaterna anser att friskolorna medfört en ökad 

mångfald och valfrihet och är en viktig del i samhället och tillsammans med 

Socialdemokraterna förespråkar parterna lika krav och rättigheter för friskolor som kommunala 

skolor. (www.centern.se; www.folkpartiet.se; www.socialdemokraterna.se; 

www.miljopartiet.se; www.moderaterna.se) 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som jag hädanefter kommer kalla de vänsterorienterade 

eller vänsterdominerade partierna har en mer negativ inställning till friskolorna jämfört med 

Miljöpartiet, de borgerliga partierna (C, Fp, Kd och M) och Sverigedemokraterna.  
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Debatten kring friskolorna har varit föränderlig hos de olika partierna. Socialdemokraterna var 

ett av de partier som ville genomföra den ursprungliga reformen, man har senare ställt sig allt 

mer negativa till friskolorna i olika avseenden. Min redogörelse för partiernas syn på friskolan 

är en generalisering, det skulle vara omöjligt att återge alla de synsätt och diskussioner som 

hålls inom partierna. Två kommuner med samma kommunpolitiska färg kan skilja sig åt i syn 

på friskolor. Den kommunpolitiska debatten kring friskolor påverkas således av hur eniga 

kommunpolitikerna är och hur stor sakfråga det är inom kommunen. 

 

4.1.2 Kommunpolitiskt styre 2006-2010 

I en studie om fristående gymnasieskolors utbredning och kommunpolitisk färg jämfördes den 

politiska majoriteten i kommunerna 2006-2010 med kommuner med höga antal och andelar 

fristående gymnasieskolor. Fristående gymnasieskolor fanns till 32 procent i kommuner med 

borgerligt styre och 65 procent i vänsterorienterade kommuner. (Dahlén, 2011)   

 

Samtidig visar en rapport från Skolverket (2005) att yttranden från kommunerna i stor 

utsträckning är ideologiskt och politiskt färgade. Majoriteten av de kommuner som avstyrkte 

ansökningarna i början på 2000- talet hade vänsterorienterat styre och majoriteten av de som 

tillstyrkte hade borgerligt styre. (Skolverket 2005) Det skulle kunna innebära att flertalet 

vänsterorienterade kommuner är negativa i sitt yttrande till fristående kommuners etablering, 

men Skolinspektionen kan trots detta ha godkänt ansökan. Enligt Skolinspektionen (3.3.3) är 

kommuners yttranden i många fall bristfälliga och då tas inte hänsyn till dessa. 
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4.2 Ekonomiska faktorer 

Skolan är en verksamhet som erbjuder en tjänst, i form av kunskap som ger en 

gymnasieutbildning. 

Det finns ingen enkel definition av tjänsteproduktion eftersom olika tjänster har olika 

egenskaper. Dock kräver tjänsteproduktion ofta ett direkt möte mellan producent och 

konsument. En tjänst utgörs av något som upphör att existera i samma ögonblick som den 

produceras i motsats till en vara som kan anta en fysisk form och därmed lagras och 

transporteras. En tjänst är resultatet av någons arbete och är därmed svår att lagra och 

transportera. Effekten av tjänsten behöver dock inte upphöra i produktionsögonblicket. 

(Dahlström, 1995) 

Det finns många olika verksamheter som traditionellt hamnar under tjänsteproduktion och av 

den anledningen har en del underkategorier skapats för att klassificera och dela in den. En av 

dessa underkategorier är distinktionen mellan offentligt och privat organiserad 

tjänsteproduktion. Inom den offentliga sektorn rymmer traditionellt välfärdstjänster som 

undervisning, sjukvård och offentlig förvaltning. De offentligt organiserade tjänsterna har en 

gemensam nämnare genom att ramarna för verksamheten bestäms politiskt. Verksamheten inom 

den offentliga tjänstesektorn är oftast av en sådan art att den förutsätter stora och långsiktiga 

investeringar med osäker avkastning. (Dahlström, 1995) 

Den privata tjänstesektorn är traditionellt verksamheter som handel, restaurang, hotell, bank och 

underhållning. Det är tjänster som riktar sig till såväl organisationer som privatpersoner med en 

gemensam nämnare att tjänsterna säljs på marknadens villkor. En del av tjänsterna som 

produceras inom offentlig sektor erbjuds även på den öppna marknaden. (Dahlström, 1995) 

Idag finns inte längre samma uppdelning av offentlig verksamhet och privat verksamhet inom 

vård och skola som det gjorde 1995. Detta var en tid innan skolreformen, då i princip all 

utbildning var inom den offentliga sektorn. Idag finns det forskare som menar att 

gränsdragningen mellan offentligt och privat har suddats ut. De väljer att istället använda 

begreppet ”governance” för att försöka fånga, förstå och förklara interaktiv samhällsstyrning. 

Governance används för att förklara samtida utvecklingstendenser när det gäller nationalstatens 

roll i samhällsstyrningen. De senaste årtionden har det skett förändringar inom den offentliga 

förvaltningen i riktning mot mer marknadsorienterade former och att självstyrande nätverk har 

medfört till att den politiska styrningen har minskat. Konsekvenserna av detta är att formellt 

politiskt ansvariga tenderar att förlora sin roll som beslutsfattare och som representant. Den nya 

generationens politikområde kännetecknas av ett ökat samarbete mellan olika samhälleliga 

aktörer, såväl privata som offentliga. Staten har blivit en aktör snarare än det som styr. (Hedlund 

& Montin, 2009) 

Oavsett hur tjänsteproduktion väljs att definieras är den beroende av närheten till marknaden. 

Tjänsteproduktion är dels beroende av marknaden för kundunderlaget men även för lokalt 

entreprenörskap. Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer ser 

möjligheter och omvandlar idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter. Lokalt 

entreprenörskap syftar på företag grundade av personer med erfarenhet som anställda i ett 

liknande företag lokaliserade på samma ort. Orter med hög grad av tjänsteproduktion domineras 

i hög grad till urbana platser. Det beror dels på att företag med avancerade uppdragstjänster har 

en majoritet anställda med minst tre års högskoleförberedande studier. Regioner med 

högskoleutbildning och ett kunskapsintensivt näringsliv gynnar en lokalisering när det gäller att 

kunna erbjuda en rekryteringsbas. (Hermelin, 2003) Eftersom gymnasieskolans lärare och 

rektorer har utbildningar baserade på minst tre års högskoleförberedande studier anser jag att 

verksamheten kan betecknas som en avancerad uppdragstjänst.  

Vidare finns det ett starkt statistiskt samband i Sveriges kommuner mellan högutbildade i 

kommunen och andelen sysselsatta inom avancerade uppdragstjänster. Förutsättningarna för 

regioner med lokalt entreprenörskap, stort utbud av högutbildade och kunskapsintensivt 

näringsliv är därför större i urbana regioner. I förlängningen innebär det en förstärkt ojämn 
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regional utveckling och en fördjupad funktionell arbetsdelning med utvecklingsfunktioner i 

storstäder och okvalificerade arbetsuppgifter utanför dessa geografiska centra. (Hermelin, 2003) 

Enligt lokaliseringsteorierna (3.2) och ovanstående definition av tjänsteproduktion har jag valt 

att göra en vidare uppdelning av de ekonomiska faktorerna på marknad och 

verksamhetsförutsättningar. Det första syftar till resurser i form av elevunderlag och det senare 

till faktorer som kompetens, lokalt entreprenörskap, konkurrens m.m. Jag har valt att denna 

indelning då dessa faktorer har olika inverkan på skolföretagen. Marknaden krävs för att 

överhuvudtaget kunna starta en skola medan verksamhetsförutsättningar är de faktorer som 

skapar gynnsamma förutsättningar för företaget att utvecklas. 

 

4.2.1 Marknad 

När en friskola ansöker om att få etablera sig i en kommun måste skolan ge en utförlig framtids 

prognos på den lokala marknadens behov för utbildningen. Behovet baseras på elevunderlag 

och elevprognos.(3.3.2) Det mest grundläggande för en funktionerande utbildningsverksamhet 

är givetvis kunderna i form av elever. Det är därför naturligt att ett godkännande för att etablera 

en skola i en kommun baseras på just elevunderlaget och elevprognos. Elevprognosen är dock 

mer problematisk än elevunderlaget, eftersom eleverna har rätten att söka till skolor även 

utanför den egna kommunen. Det innebär att Skolinspektionen gör sin bedömning utifrån siffror 

som kanske inte stämmer.  

 

Skolinspektionens bedömning tillämpas utifrån ett helhetsperspektiv på skolans 

gymnasieutbildning och huruvida den tillför något till det samlade utbildningsutbudet i 

lägeskommunen och närliggande kommuner. (3.3.3) För friskolor som vill lokalisera sig i en 

specifik kommun är det därför klokt att nischa sin utbildning till ett alternativ som inte finns på 

den lokala marknaden. På så sätt finns det en större chans att skolan blir godkänd av 

Skolinspektionen och det blir tydligare vilken målgrupp som skolan ska vända sig till. 

 

 

Konkurrens 

Friskolorna är lika många som de kommunala skolorna och finns i 118 av Sveriges kommuner. 

Av dessa 118 kommuner har 57 kommuner en friskola, vilket innebär att 61 kommuner har 

resterande 448 friskolor. I dessa kommuner borde det finnas en stor mångfald med utbildningar 

med tanke på Skolinspektionens krav på att friskolor ska tillföra något till det samlade 

utbildningsutbudet. (1 och 3.2.2)  

Sedan friskolornas etablering på skolmarknaden upplever kommunen svårigheter med planering 

på grund av den ökade konkurrensen. Problematiken grundar sig i att kommunerna har ett 

ansvar att erbjuda utbildning till alla skolpliktiga elever i kommunen, samtidigt som elever kan 

söka sig till skolor utanför kommunen med det fria skolvalet. Friskolornas inträde på 

skolmarknaden har inneburit en kamp för varje elev och skolor tvingas till marknadsföring och 

profilering. Idag arbetar kommunerna och friskolorna med att marknadsföra sina skolor och 

nischa utbildningar på ett sätt som tidigare inte behövdes. Många kommuner har utökat sitt 

utbud av utbildningar i ett försök att minska de fristående skolornas marknad. (Nyhlén, 2011) 

Skolor drivs som vinstdrivande företag där den viktigaste uppgiften syftar till att locka elever 

och hålla dem kvar. Skolledningens nya uppgifter i form av marknadsföring och ekonomi har 

fått företräde framför de traditionella uppgifterna med goda administrativa kunskaper samt 

pedagogisk kompetens. Hanteringen av den nya situationen kompliceras ytterligare av att 

föräldrar från en dag till en annan bestämmer sig för att barnen ska byta skola. Utifrån skolans 

perspektiv finns det en ständig risk att bli utkonkurrerad från andra skolor. (Nordin & 

Nordström, 2009) 
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4.2.2 Verksamhetsförutsättningar 

Nyetablering genom avhopp 
En nyetablering genom avhopp kan definieras som ”… etablerandet av ett nytt företag utifrån 

idéer och produkter som ursprungligen utvecklats hos grundarens tidigare arbetsgivare.” Enligt 

en studie av nyetableringar i Sverige är de flesta företag i Sverige avhopp från andra företag. 

Företagen är resultat av verksamhet som dessförinnan påbörjats i en annan organisation genom 

innovationer eller missnöjen. (Landerhjelm, 2007) Det är ett liknande begrepp som Hermelin 

(2003) kallar lokalt entreprenörskap. (4.2) 

Det innebär att ett flertal av fristående skolor kan ha startats av lärare och rektorer från andra 

verksamheter med innovationer som inte gick att genomföra inom ramen för den tidigare 

verksamheten. 

 

Urbana miljöer  
Sveriges har en centraliserande struktur där Stockholm är politiskt, ekonomiskt och kulturellt 

centrum. Denna struktur ger huvudstaden en unik position. De största företagens huvudkontor finns i 

Stockholm tillsammans med Sveriges höginkomsttagare. Kapitalismens centraliseringslogik innebär 

att urbana områden har ett övertag när det kommer till att attrahera produktion. Forskare inom 

regional tillväxt pekar ut staden som motorn för ekonomisk tillväxt. En av anledningarna till detta är 

att staden har förutsättningarna för möten mellan utbildade kreativa människorna som behövs för 

nya innovationer. En ort får på så sätt en god ekonomisk tillväxt genom att locka till sig människor 

med mycket humankapital, då dessa bidrar med entreprenöriell, kreativ och innovativ energi. 

(Eriksson, 2011) 

 

Som nämnt i 4.2 domineras tjänsteproduktion till urbana platser då tillgången till lokalt 

entreprenörskap, utbud av högutbildade samt ett kunskapsintensivt näringsliv är större i urbana 

områden. Hermelin (2003) menar att detta i förlängningen kommer innebära en ojämn regional 

utveckling och en fördjupad funktionell arbetsdelning med utvecklingsfunktioner i storstäder 

och okvalificerade arbetsuppgifter utanför dessa geografiska centra.  

Urbana miljöer har analyserats utifrån många aspekter och en av dessa är en innovationsanalys 

som kallas ortshierarkiskt förlopp. Den innebär att innovationer i samhället sprids från urbana 

miljöer. Hur snabbt förloppet går beror på ortens acceptans till den nya innovationen, 

spridningen från ursprungsplatsen till nya platser med hög koncentration av det nya fenomenet 

och den avtagande tillväxten. Att vissa orter accepterar nyheten fortare än andra kan bero på 

olika mycket information om nyheten eller en ovilja att acceptera nyheten. Den senare kan bero 

på närhet till centralort
1
 och vilken näringsgeografisk ort det är. Den viktigaste faktorn är den 

geografiska närheten till ett centrum med en hög koncentration av nyheten eftersom 

mellanmänsklig kommunikation är det mest betydelsefulla informationsflödet.(Nilsson, 2010)  

I en analys av skolans geografiska utveckling innan friskolornas inträde på marknaden fann man 

fyra stadier av skolans geografiska utbredning enligt ortshierarkiskt förlopp. I det första skedet 

etablerades en skola i kommunen, i nästa skede spreds skolorna till kommunens övriga 

områden. I det tredje skedet skedde relativt små förändringar i skolväsendets rumsliga mönster 

och i det sista skedet var det indragningar av skolor. Detta fenomen fortgick med varierande 

styrka men med samma riktning som samhällets olika sektorer. Den berodde dels på den 

självgenererande spiraleffekt som innebär att folkmängden ökade mest i de regioner som haft 

den kraftigaste folkökningen under en tidigare period. Utbildningen påverkade också på så sätt 

att skolans geografiska utveckling i sig påverkat glesbygdens avfolkning och dels 

servicesamhällets krav på en förlängd utbildning. Det i sin tur minskade antalet orter där man 

kunde utnyttja sin utbildning. Koncentrationen inom skolväsendet visar således befolkningens 

                                                      
1 alternativ benämning på tätort, främst då man vill poängtera platsens betydelse för omlandets försörjning i servicehänseende. När 

det gäller de stora svenska kommunblocken talar man ofta om centralorten i resp. kommun. (www.NE.se, sökord:centralort) 



Ewa Dahlén 

18 

rumsliga packning. Den ständigt pågående urbaniseringen fortsätter på så sätt att påverka 

skolornas geografiska utbredning och koncentration. (Gerger, 1972) I en kartläggning av 

Sveriges fristående gymnasieskolor hade elva kommuner en koncentration på över 75 procent 

fristående gymnasieskolor. Fyra av dessa kommuner betecknas som förortskommuner till 

storstad, tre som förortskommuner till större stad, två som pendlingskommuner och två större 

städer. (Dahlén, 2011) Detta visar att friskolornas utbredning i Sveriges kommuner är 

koncentrerade till urbana miljöer med en geografisk närhet till större städer och storstäder. 

 

Andra forskare ifrågasätter betydelsen av urbana miljöer och menar att det inte är staden i sig 

som är den ekonomiska motorn. Man måste ifrågasätta föreställningar om drivkrafter för 

förnyelse och utveckling för att förstå kraften i lokalt företagande. Entreprenörskraft ska knytas 

till förmågan att markera en identitet, skapa mångfald i verksamheter och vara öppen för 

kontinuerligt lärande. Det är i samspelet företag emellan och mellan företag och samhälle som 

ekonomisk livskraft föds och bibehålls. En plats med dessa faktorer kallar Johannison (1998) 

för organiserande kontext. Den organiserande kontexten erbjuder en tillvaro där ett tillstånd av 

begränsad instabilitet råder, täta nätverk och en mångfald av verksamheter i kombination med 

en stark identitet skapar förnyelsekraft i både tanke och handling. På så sätt återfinns en 

mångfald olika målmedvetna aktörer. Mångfalden är en garanti för att inget företag ensam 

dominerar varje skeende och samtidigt är den en förutsättning för att det lokala lärandet 

underhålls. Variationer i uppfattningar gör det naturligt att fortlöpande revidera egna mål och 

handlingsmönster. Detta medför i sin tur att förändringar ses som något positivt. (Johannison, 

1998) 

Variationen och mångfalden finns ofta i urbana miljöer, dock behöver inte den organiserande 

kontexten vara en urban miljö. Urbana miljöer har inte nödvändigtvis den överblick och inblick 

som gör medskapande möjligt och meningsfullt. Sammanfattningsvis kan den organiserande 

kontexten finnas på en ort eller i en region. Platsen kännetecknas av ett direkt och engagerat 

engagemang och där både rättigheter och skyldigheter direkt mäts ut. I det samhället gäller inte 

bara likhet inför lagen utan också vad gäller möjlighet och rättighet att medskapa sina egna 

levnadsvillkor. (Johannison, 1998)  

 

4.3 Sammanfattning 

I nästa kapitel ska jag undersöka hur friskolor förhåller sig till politiska och ekonomiska 

faktorer vid val av lokalisering. I detta kapitel har vi sett att kommuners yttranden i högre grad 

är negativa i vänsterorienterade kommuner än i kommuner med borgerligt styre(4.1.2) . Å andra 

sidan finns en studie som pekar på att fler friskolor tenderat att etablera sig i vänsterorienterade 

kommuner än i borgerliga kommuner. (4.1) Är det så att friskolor hellre etablerar sig i 

vänsterorienterade kommuner, och är det därför dessa kommuner i högre grad är negativa i sitt 

yttrande? 

Friskolor verkar som ekonomiska företag fast inom ramarna för en offentlig verksamhet och 

inte en fri marknad. Friskolorna drivs med samma kommunala bidrag som de kommunala 

skolorna och skolorna måste få ett godkännande av Skolinspektionen för att få starta sitt företag 

i en kommun. Ett företag på den fria marknaden styrs vanligen inte av politiska faktorer i 

samma grad som friskolor, utan kan starta och lokalisera sitt företag där de finner lämpligt. 

Företagets framtid ligger i avkastningen som företaget får. Är det en hög konkurrens på 

marknaden kan marknaden mättas och antingen kan företaget blomstra eller konkurreras ut av 

företag med likande tjänster. I friskolornas fall bestämmer Skolinspektionen var marknaden är 

mättad. Om det finns olika ekonomiska förutsättningarna i att driva en framgångsrik friskola i 

olika områden debatteras. Gynnas populära områden och kommer segregationen att öka? Är det 

mer lönsamt at bedriva friskolor i områden och kommuner med ”starka” elever som inte 

behöver extra resurser i form av speciallärare och dylikt? 
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Att det i urbana områden finns större tillgänglighet till utbildning, kunskapsintensivt näringsliv 

och tjänsteproduktion innebär även att det finns större andel utbildade i urbana områden. Dock 

säger Johannison (4.2.2) att den framgångsrika platsen för företag inte nödvändigtvis är den 

urbana miljön. Konkurrens, täta nätverk och mångfald av verksamheter i kombination med en 

stark identitet är de förutsättningar som ger en framgångsrik ort för ett företag. Dock finns det 

mycket som pekar på ett gynnsamt klimat för företag att lokalisera sig i urbana områden.  
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5. Resultat 

5.1 Politiska faktorer 

5.1.1 Kommunpolitisk färg och friskolor 

Karta 3 visar vilka kommuner som har flest fristående gymnasieskolor i Sverige med en svart 

markering runt kommunen. Kartan visar även kommunpolitisk färg. Blå ifyllnadsfärg 

representerar ett borgerligt styre, rött ett vänsterorienterat styre och gult ett blocköverskridande 

styre.  

En svart markering finns runt kommunerna: Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg och 

Västerås, som alla har 15 eller fler fristående gymnasieskolor. Urvalet bygger på de resultat som 

var högt i förhållande till antalet friskolor i övriga kommuner. 

Tre av ovannämnda kommuner tillhör kategorin Storstäder, och resterande är Större städer. 

(www.SKL.se) 

 

Andra stora 

kommuner som 

Uppsala, Linköping 

och Örebro kommer 

inte långt efter. 

Uppsala kommun har 

14 fristående 

gymnasieskolor 

medan Linköpings 

kommun har 13 och 

Örebro kommun har 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Karta 3 Kommunpolitisk färg 2007-2010 

(Källa: Dahlén, 2011, sid.20) 
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Maktskifte  
Karta 4 visar den politiska majoriteten per kommunerna 2002-2006. En svart markering visar 

kommuner som bytt politisk majoritet i valet 2006. Den gröna färgskalan visar andelar 

fristående gymnasieskolor i kommunerna. Den mörkare gröna färgen representerar en högre 

procentuell andel av fristående gymnasieskolor än en ljus. Jag har valt att använda mig av 

andelar friskolor i 

denna karta i motsats 

till antal friskolor då 

jag vill se om 

resultatet varierar. 

Några av 

kommunerna med en 

hög andel fristående 

skolor som bytte 

kommunpolitisk färg 

2006 är Stockholms 

kommun, Västerås 

kommun, Uppsala 

kommun, Linköping, 

Uddevalla kommun 

och Helsingborgs 

kommun. Samtliga av 

dessa kommuner 

förutom Uddevalla 

kommun, fanns även 

representerade i 

föregående karta 

(Karta 3) med ett 

högt antal fristående 

skolor. 

Sammanlagt skiftade 

79 kommuner politisk 

färg vid valet 2006. 

36 kommuner 

växlade från 

vänsterorienterat till borgerligt 

styre. Denna förändring kan 

innebära att en majoritet av de 

fristående gymnasieskolorna 

etablerade sig i vänsterorienterade 

kommuner, men är under 

borgerligt styre idag. Utifrån antal fristående gymnasieskolor i kommunerna 2010 vann de 

borgerliga kommunerna 220 fristående gymnasieskolor, medan de vänsterorienterade 

kommunerna förlorade 192 skolor.  

Kommunerna från föregående karta 3, Stockholms kommun, Helsingborgs kommun och 

Västerås kommun har alla bytt politisk majoritet vid valet 2006. Göteborg och Malmö kommun 

har haft en konstant vänsterorienterad kommunpolitik. Således verkar det som att skolorna 

etablerats i vänsterorienterade kommuner. Dock kan inga sådana slutsatser dras förrän man med 

säkerhet vet när samtliga verksamheter kommit till. Antal skolor i undersökningen baseras 

nämligen på siffror från 2010. De flesta friskolor har etablerats på 2000-talet, men det har 

Karta 4: Kommunpolitiskt maktskifte 2006 

(Källa: Dahlén, 2011, sid. 18) 
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funnits fristående skolformer sedan 1700-talet. 
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5.1.2 Kommunpolitisk färg och friskolors lokalisering 

För att se om det finns ett samband mellan kommunpolitisk färg och friskolors lokalisering har 

jag gjort tabell 2 som visar antal sökande friskolor per kommun under olika mandatperioder. 

Samtliga kommuner i tabellen har en hög andel eller ett högt antal friskolor i kommunen (5.1 

och 5.1.1). Sex av åtta kommuner har bytt kommunpolitisk färg i valet 2006 från ett 

vänsterorienterat styre till ett borgerligt. För att eliminera eventuella felaktiga slutsatser som 

verkar bero på kommunpolitisk färg har jag med två kommuner med konstant vänsterorienterat 

styre.   

 

Tabell 2: Kommunpolitiskt styre och friskolors ansökan, avslag och etablering 

(Källa: www.skolinspektionen.se) 

 

Kommun och 

antal skolor 

2010 Årtal 

Ansökande 

skolor 

Godkända 

skolor 

   Andel 

skolor Andel avslag      

Stockholm  

(67 gy-friskolor) 

1998-2005 158 28 36 % 82 % 

2007-2011 297 49 63 % 84 % 

Uppsala      

(19 gy-friskolor) 

1998-2005 34 10 53 % 71 % 

2007-2011 56 9 47 % 84 % 

Linköping    

(13 gy-friskolor) 

1998-2005 17 9 50 % 47 % 

2007-2011 12 4 50 % 67 % 

Västerås     

(17 gy-friskolor) 

1998-2005 13 10 50 % 23 % 

2007-2011 18 10 50 % 44 % 

Uddevalla       
(4 gy-friskolor) 

1998-2005 4 1 25 % 75 % 

2007-2011 5 3 75 % 40 % 

Helsingborg  

(18 gy-friskolor) 

1998-2005 19 7 47 % 63 % 

2007-2011 12 8 53 % 33 % 

Göteborg  
(36 gy- 

friskolor) 

1998-2005 34 27 59 % 21 % 

2007-2011 29 19 41 % 34 % 

Malmö       

(23 gy-friskolor) 

1998-2005 32 16 47 % 50 % 

2007-2011 19 18 53 % 5 % 

 

Jag har delat in friskoleetableringen i åren 1998-2005 och 2007-2010. Åren 1998 till 2005 hade 

samtliga kommuner ett vänsterorienterat styre. Eftersom det var val 2006 har jag valt att inte 
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inkludera det i tabellen. 2007-2010 har det varit ett borgerligt styre i Stockholm, Uppsala, 

Linköping, Västerås, Uddevalla och Helsingborgs kommun. I Göteborg och Malmö kommun 

har det varit ett konstant vänsterorienterat styre. I kolumnerna kan vi avläsa hur många skolor 

som ansökte, hur många som blev godkända, andel skolor och andel avslag.  

Andel skolor är beräknat på det antal skolor som blev godkända i relation till antal godkända 

skolor som finns i kommunen idag. Vid ett adderande av antal godkända skolor stämmer det 

inte alltid med dagens antal friskolor. Det kan bero på skolor som blivit godkända men stängt 

ner sin skolverksamhet eller friskolor som etablerats innan 1998. I Stockholms och Uddevallas 

kommun var det en majoritet av friskolor som etablerade sig under det borgerliga styret. I 

resterande kommuner har det inte varit någon markant skillnad på andel etablerande skolor 

under vänsterorienterat styre och borgerligt styre. I Göteborg och Malmö med konstant 

vänsterorienterat styre var det ingen större skillnad på andel etablerande skolor 1998-2005 och 

2007-2010. 

I Stockholms, Västerås och Uppsala kommun var ansökningarna fler 2007-2010. I Linköping 

och Helsingborgs kommun blev det färre ansökningar. I Göteborgs och Malmö kommun sjönk 

ansökningarna 2007-2010.  

I Uddevalla och Helsingsborgs kommun blev andelen avslag färre med det borgerliga styret 

medans det i Stockholms, Uppsala, Linköping och Västerås kommun ökade. I Göteborgs 

kommun ökade avslagen efter 2007 medans det i Malmö sjönk.  

 

5.1.3 Intervju och enkätresultat 

Samtliga ägare svarade att de inte hade funderat på det politiska klimatet i kommunen innan val 

av lokalisering. Dock var det en informant som uttryckte att det var lättare att få ett positivt 

yttrande från kommunen när kommunpolitiken är borgerlig. Denna ägare har ett skolföretag 

med en skola lokaliserad i en kommun där den kommunpolitiska färgen varierat under 2000- 

talet.  

En rektor uttryckte att stora skolföretag inte är beroende av det politiska klimatet i de orter 

skolorna finns lokaliserade på samma sätt som små skolföretag. Samarbete och ekonomi kan 

fördelas mellan skolor, och påverkas inte av politiska svängningar. Enbart ekonomiska faktorer 

styr lokaliseringen av stora utbildningsföretag. 

 

Informanten från Friskolornas riksförbund uttryckte att det ”politiska klimatet” påverkar var en 

fristående anordnare väljer att etablera sig. Han menade att de kommunpolitiska partiernas 

inställning till fristående skolor varierar och att det kan underlätta en kommunikation och 

samexistens då kommunen har en positiv inställning till fri konkurrens.  
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5.2 Ekonomiska faktorer - Marknaden 

5.2.1 Andel skolbarn 

För att kunna svara på om friskolor lokaliserar sig i kommuner med stort elevunderlag har jag 

gjort Karta 5 som visar såväl höga andelar skolbarn av befolkningen per kommun och höga 

andelar friskolor per kommun. Den röda markeringen visar kommuner med fristående 

gymnasieskolor på över 70 procent. Kommuner med grå fyllning är de med mer än 25 procent 

skolbarn (7-19 år) år 2000. Vad som betecknas som höga andel friskolor och skolbarn var 

relativt till samtliga siffror. Urvalet bygger på de resultat som var höga i förhållande till 

andelarna i samtliga kommuner. Jag har valt att visa andelar skolbarn år 2000 då de flesta 

friskolor etablerade sig under de första åren på 2000- talet. 

125 kommuner 

har 25 procent 

andelar skolbarn 

och 20 

kommuner har 

mer än 70 

procent andelar 

fristående 

gymnasieskolor i 

kommunen. Av 

de 20 kommuner 

med höga andelar 

friskolor har 12 

kommuner en 

hög andel 

skolbarn. Det 

innebär att 60 

procent av 

kommunerna 

med höga andelar 

friskolor 

uppfyller kriteriet 

stort 

elevunderlag. 

 

 

 

 

Karta 5: Andel skolbarn per kommun år 2000 

(Källa: www.SCB.se) 
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5.2.2 Konkurrens 

Som vi såg i kapitel fyra är friskolorna lika många som de kommunala skolorna och finns 

koncentrerade till 118 av Sveriges kommuner. Av dessa har 57 kommuner enbart en friskola, 

vilket innebär att 61 kommuner har resterande 448 friskolor. Det finns en stor mångfald med 

utbildningar i dessa kommuner med tanke på Skolinspektionens krav på att friskolor ska tillföra 

något till det samlade utbildningsutbudet.(4.2.1) 

Förutsättningarna för skolval och konkurrens skiljer sig åt mellan olika typer av elevgrupper, 

huvudmän och geografiska områden. Oavsett om huvudmannen är kommunal eller enskild har 

presentationen av utbildningsutbudet blivit viktigare. För att överleva i konkurrensen satsar 

många skolor idag på att visa upp ett attraktivt utbud som exempelvis speciella inriktningar och 

profiler, stort kursutbud samt god kvalitet i undervisning, lokaler, skolmat och elevhälsovård. 

Många skolor, utbildningsföretag och kommuner lägger mycket resurser på att marknadsföra 

sina utbildningar. Även jämförelser redovisade i form av rankinglistor används oftare i 

marknadsföring och i det politiska och offentliga samtalet om skolan. En studie av Skolverket 

visar att kommunala skolor bedriver mer eller mindre omfattande marknadsföringsinsatser, även 

om insatser endast anses kunna ge ett elevtillskott på marginalen. God kvalitet och nöjda elever 

uppfattas av rektorerna i studien vara de viktigaste faktorerna för att locka fler sökande. 

(Skolverket, 2010)  
 
Konkurrensen mellan skolorna begränsas dock inte till skolor i den egna kommunen. I en artikel 

i DN framkommer det att skolor i t.ex. Stockholms kommun har många elever från andra 

kommuner. Centrala kommuner är vinnare generellt i en tid där kampen om eleverna är stor. 

För vissa ytterkommuner som Nynäshamn och Sigtuna är det kritiskt. I artikeln framkommer 

det att en skolas attraktivitet har att göra med vad som finns kring skolan, läget är viktigare än 

kvaliteten. Äldre tonåringar vill in till stan där det finns ett stort utbud av kaféer och nöjen. 

(www.DN.se, Ritzen, 2011)  
Ett annat exempel på en kommun som gynnas på samma sätt som Stockholms kommun är 

Norrköping. Söderköping är en pendlingskommun till Norrköping, där mer än hälften av de 

vuxna jobbar i Norrköping. Trots att Söderköping satsade på sin skola ville 66 procent av 

ungdomarna ändå till Norrköping. (www.DN.se, Ritzen, 2011) 

 

5.2.3 Intervju och enkätresultat 

 

Andel skolbarn 

Det som påverkade skolornas lokalisering i högst grad var elevunderlaget. De flesta huvudmän 

söker sig till de regioner i landet där tillgången på elever är som störst. Elevprognosen är också 

en av de bedömningspunkter som Skolinspektionen särskilt beaktar i tillståndsprövningen. 

Vidare framgick det från ägare att det inte enbart räcker med att elevunderlaget ska vara stort, 

även städerna ska vara av större art. Informanterna menade att eleverna är rörliga och villiga att 

transportera sig en sträcka för att gå på den gymnasieskola, i den stad som de valt ut. Vidare är 

kommunikationen oftast bra utvecklad i större städer som ger goda förutsättningar för elever 

som kan tänka sig att pendla från andra kommuner. I städerna är även befolkningstillväxten 

större än icke urbana områden, och ses som en försäkring att elevunderlaget inte kommer 

minska. Förutom ägare och rektorer uttryckte även informanten från SKL att de viktigaste 

faktorerna som påverkar skolornas lokalisering är elevunderlaget, små avstånd och/eller goda 

kommunikationer. 

Majoriteten av skolorna i intervju och enkätstudien var lokaliserade centralt i orterna. Sju av 

åtta skolor låg i de centrala delarna av orten, med goda möjligheter till kommunikation. 

 

De ekonomiska faktorerna ansågs vara det som huvudsakligen styrde skolans val vid 

lokalisering. Utan elever finns ingen skola. Det gäller att ha en realistisk budget under de första 
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åren. Enligt en informant räknade skolföretaget med att de skulle gå back de två första åren. 

Först under det tredje året skulle de göra vinst. Allt detta visade sig stämma. De startade med 

sexton elever och efter tre år har de cirka 100. En annan rektor som representerande en skola i 

en koncern uttryckte att även om elevunderlaget är viktigt ska man inte glömma elevpengen. 

Även denna kan styra lokaliseringen av en skola. Dock uttryckte en annan rektor att när man 

tillhör en koncern kan vissa skolor lokaliseras i kommuner med lägre ersättning eftersom 

ekonomi kan fördelas mellan skolorna i koncernen. Behövs det omfördelas mellan en skola i en 

kommun till en annan, gör man det.  

 

 

Konkurrens och unikt koncept 

Enligt intervjun med en representant från Skolinspektionen är tillgången till elever med ett 

verkligt intresse för att genomgå en specifik utbildning, det som styr lokaliseringen av skolan. 

Samtidigt är det där som konkurrensen, både från kommunala och fristående skolor är störst 

eftersom elevunderlaget är stort. Det kan leda till att ytterligare en likartad utbildning, ”mer av 

samma sak”, inte får plats och huvudmannen/sökanden därmed inte erhåller något godkännande 

från tillståndsmyndigheten. Skolinspektionen har inför sitt beslut att beakta om den sökta 

utbildningen kan medföra påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna, lägeskommunen 

eller närliggande kommuner. Det innebär i att man, med stöd av bl.a. kommunernas yttranden, 

undersöker om etableringen inom en femårsperiod kan tänkas försvåra eller helt slå ut 

förutsättningarna för kommunerna att erbjuda motsvarande nationellt program eller inriktning. 

Kommunerna ska nämligen kunna erbjuda eleverna ett allsidigt urval av gymnasieutbildningar 

och eleverna ska kunna välja ett kommunalt skolalternativ. Däremot beaktar man inte en 

eventuell möjlighet till utslagning av en annan fristående utbildningsanordnares program. 

 

Samtliga friskolor som medverkade i studien är etablerade i kommuner med stort antal skolor, 

och jag undrade om de var bekymrade över konkurrensen. Informanterna svarade att om skolans 

koncept är unikt så finns det ingen rädsla för konkurrens eftersom det står sig starkt med det 

unika konceptet. Flera informanter uttryckte att ett sätt att minska utsattheten i konkurrensen är 

att samarbeta. Fyra informanter av åtta samarbetade med konkurrenter. Exempel på samarbete 

var att dela personal. En av åtta ägare sa att det funnits samarbete tidigare, men att det hårda 

klimatet minskat samarbetsviljan.  

 

5.3 Ekonomiska faktorer - Verksamhetsförutsättningar 

5.3.1 Urbana miljöer 

Det finns idag 505 kommunala gymnasieskolor och 489 fristående gymnasieskolor. Sedan 2010 

har 28 skolor lagts ned och 67 nya startats. Av Sveriges 290 kommuner finns det minst en 

gymnasieskola i 278 av dem. Antalet kommuner med kommunala skolor är 273 medan 

fristående skolor finns etablerade i 118 kommuner. (Skolverket, 2011) 

Det är i första hand i storstäder och större städer som friskolorna ökar. Förra året var 70 procent 

av friskolorna lokaliserade till storstäder och större städer. I Stockholm finns nu 96 

gymnasieskolor och 67 av dessa har fristående huvudman. Motsvarande uppgifter i Göteborg är 

14 kommunala och 34 fristående och för Malmö 13 kommunala och 21 fristående skolor. Till 

alla större städer sker dessutom en omfattande och ökande inpendling av gymnasieungdomar. 

(www.skolverket.se) De fristående skolorna lockar allt fler gymnasieelever och ökningen de två 

senaste åren är stor i de tre storstäderna. Elevströmmen har ökat dels via en omfördelning inom 

storstäderna från kommunala till fristående skolor, dels genom att fler pendlar in till 

storstädernas fristående skolor från andra kommuner. Kommunala gymnasieskolor i storstäder 

minskade sitt elevantal med 8 procent mellan åren 2007 och 2010. Samtidigt hade fristående 

skolor i storstäder en elevökning med 36 procent. (Skolverket, 2011) 
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Skolverket har analyserat gymnasieelevers skolpendling. Sveriges 290 kommuner har delats in i 

94 lokala skolmarknader efter elevernas pendling. Skolmarknaderna varierar kraftigt vad gäller 

till exempel storlek och de förutsättningar som finns för skolval. Gymnasieelevernas rörlighet 

har ökat, vilket innebär att antalet kommuner som i huvudsak är utpendlingskommuner ökat. 

Färre kommuner idag är så kallade centrumkommuner, 45 kommuner år 2009 jämfört med 63 

kommuner år 2003. (Skolverket, 2011) 

 

5.3.2 Kostnader för gymnasieprogrammen och eleverna 

Enligt Skolverket skiljer sig kostnaderna på fristående skolor och kommunala skolor per elev. 

Skolverket identifierar kostnadsskillnaderna till att kommunala skolor och friskolor erbjuder 

olika gymnasieprogram, vars kostnader skiljer sig. Dessutom varierar elevantalet kraftigt på 

kommunala skolor och friskolor. Friskolor har i regel färre elever än de kommunala skolorna. 

Vid en jämförelse har Skolverket identifierat att fristående gymnasieskolor har i genomsnitt 

lägre kostnader per elev för undervisning, elevvård, lokaler och övriga kostnader. Däremot har 

de fristående skolorna högre kostnader per elev för skolmåltider samt läromedel. 

(www.skolverket.se) 

 

Enligt Skolverkets riksprislista är det biligaste programmet Samhällsvetarprogrammet, tätt följt 

av Naturvetenskapsprogrammet. Störst ersättning ges till elever på Naturbruksutbildningar och 

Fordonsutbildningar som också anses vara dyrast att bedriva. Enligt Skolverkets statistik hade 

fristående gymnasieskolor 2010-11 cirka 92 000 elever och kommunala skolor 290 000 elever. 

På de kommunala skolorna erbjöds cirka 30 000 elever att gå Individuella program mot 464 

elever på fristående skolor. På de kommunala skolorna gick 17 procent av eleverna på 

Samhällsvetenskapliga programmet och 10 procent av eleverna på Naturvetenskapliga 

programmet. Motsvarande siffra på de fristående skolorna var 26 procent på det 

Samhällsvetenskapliga programmet och 10 procent på det Naturvetenskapliga programmet. Det 

är tydligt att Samhällsvetenskapliga programmet är störst i såväl kommunala som fristående 

skolor. Medieutbildning och Elprogrammet är de gymnasiestudier som har störst andel elever i 

fristående skolor, 45 respektive 43 procent. Kostnaden för dessa utbildningar är högre än 

Samhällsvetarprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet men mindre än 

Naturbruksutbildningen. Medieprogrammet var ett studieförberedande program i 

Gymnasieskolan innan skolreformen Gymnasium 2011 och Elprogrammet var ett 

yrkesförberedande program. Båda programmen har få kärnämnen, majoriteten av kurserna är 

kurser tillhörande inriktningen som valts. I den nya skolformen har medieutbildningen blivit en 

inriktning inom Samhällsvetenskapsprogrammet. Elprogrammet är fortfarande ett 

yrkesförberedande program. (www.skolverket.se) Ersättningen för de skolor som valt att 

fortsätta med medieutbildningen får på så sätt mindre ersättning per elev nu än tidigare.  

Ett av de program som kommunala skolor erbjuder i större utsträckning än friskolor är det 

Individuella programmet. Det Individuella programmet (IV) vänder sig till de elever som inte 

kommer in på de nationella programmen eftersom de inte uppfyller kraven på godkänt betyg i 

svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Utbildningen på IV kan ske i en 

särskild skolenhet men också helt eller delvis tillsammans med elever som läser ett yrkes- eller 

studieförberedande program. (www.skolverket.se) Utbildningen kan också varvas med praktik 

på en arbetsplats. Runt 8 procent av alla elever går på individuella program. Sedan läsåret 

2006/07 kan alla fristående skolor anordna individuella program.(Skolverket, 2009) Från början 

erhöll kommunerna hälften så stor summa för en elev på individuellt program som för en elev 

på andra program. Sedan 2005 ändrades den statliga ersättningen så kommunerna får bidrag 

som motsvarar heltidsstudier. (Muntlig källa Sundin, Skolverket) 

 

Ersättningen för heltidsstudier varierar stort mellan olika program och jag har inte lyckats hitta 

exakt vilken ersättning som gäller för IV-programmet. Riksprislistan gäller enbart för de 

nationella programmen, och av den anledningen finns inte IV-programmet representerat där. 
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Vid en direkt kontakt med Skolverket fick jag informationen att det inte finns en snittkostnad 

för IV-programmet då IV finns som inriktning mot olika nationella program eller som ett eget 

program. Det kan också läggas upp som heltidsstudier eller deltidsstudier. Det har hänt att IV 

har blivit en restpost för kostnader som inte är programkostnader, utan snarare kostnad för 

elever i behov av särskilt stöd. I så fall är kostnaden i efterkalkylen för hög. Även om IV-

programmet inte finns representerat på riksprislistan görs det efterkalkyler internt, men det är 

beräknat som ett genomsnitt per elev oavsett hur det individuella programmet ser ut. Uppgiften 

är inte tänkt att användas utan är en restpost när man gör efterkalkyl på de övriga programmen. 

Dessa siffror används enbart internt och av den anledningen fick jag inte ta del av dessa. 

Informanten kunde dock uttala sig om att i den senaste efterkalkylen för IV är kostnaderna 

högre än genomsnittet för kommunernas gymnasieutbildning. (Muntlig källa Järnhammar, 

Skolverket) 

 

Ytterligare en faktor som kan påverka kostnaden per elev för en skola är hur mycket stöd som 

eleven behöver under sin utbildning. Enligt en rapport från Skolverket har föräldrars 

utbildningsnivå effekt på barnens resultat i grundskolan. Rapporten konstaterar att det finns ett 

stabilt samband mellan elevprestationer och den socioekonomiska bakgrunden eller mer 

specifikt föräldrars utbildningsnivå. På den individuella nivån har sambandet inte påverkats 

särskilt mycket trots 90-talets stora samhällsförändringar, inte minst när det gäller höjda 

utbildningsnivåer. På den kollektiva nivån däremot, skolnivån, syns både ökade skillnader 

mellan skolor vad beträffar den sociala sammansättningen av elever och ett starkare samband 

mellan elevernas hembakgrund och skolornas genomsnittsprestationer. (Skolverket, 2009) Av 

den anledningen bör det vara mer gynnsamt för utbildningsföretag att lokalisera sig i urbana 

kommuner där det finns en högre grad av befolkningen med högre utbildning. Dessutom bör det 

vara billigare att inte bedriva program där elever behöver stöd i större utsträckning som IV-

programmet. Eftersom programmet riktar sig mot de elever som inte klarat kurser i grundskolan 

kräver detta stödåtgärder som mindre klasser, specialpedagoger och praktik. 

 

5.3.3 Intervju - och enkätresultat  

Urbana miljöer 

Informanterna i undersökningen uttryckte att skolföretag ofta väljer ut kommuner med högt 

elevunderlag, goda kommunikationer och med en ort som är en större stad eller en storstad för 

att lokalisera sina skolor.  

 

Nyetablering 

Fyra ägare svarade på frågan om skolan startats inom ramarna för en tidigare skolverksamhet 

eller om idén kom utifrån skolans värld. Av dessa fanns det bara en som svarade att idén väckts 

utanför skolans värld. Majoriteten av idéerna hade uppkommit inom ramarna för annan 

skolverksamhet där det upplevdes att de inte skulle kunna genomföras. Det uttrycktes som svårt 

att förverkliga idéer och önskemål inom den kommunala skolan. 
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5.4 Övriga faktorer 

5.4.1 Närheten till hemmet 

En grundare till en fristående gymnasieskola berättade att han gick mellan två orter när skolan 

skulle lokaliseras. En av orsakerna till att det blev lokaliseringsorten var närheten till hemmet.  

 

5.4.2 Olika villkor för friskolor och kommunala skolor 

Enligt en rektor som arbetat såväl inom den kommunala skolan och en fristående skola talade 

fritt om vinster i den fristående skolan och hur dessa ständigt ifrågasätts i media. Rektorn 

menade att det är lättare att göra vinster på utbildning inom de fristående skolorna än i de 

kommunala verksamheterna. Inom kommunen måste man som rektor hålla sig till centrala avtal, 

som i många fall är dyrare än marknadsmässiga priser. Kommunala skolor finns dessutom ofta i 

stora specialbyggda byggnader med marknadsmässiga hyror. Det menade rektorn kostar enorma 

summor pengar. De fristående skolorna behöver inte förhålla sig till centrala upphandlingar och 

kan ta egna beslut utan att involvera kommunen. Vill en friskola byta lokal av ekonomiska skäl, 

då gör de det. Denna frihet har inte kommunala verksamheter. Vidare kan även rektorerna styra 

så att det blir 40 timmars vecka för de anställda lärarna istället för 35 timmar som är norm inom 

de kommunala verksamheterna. Det möjliggör större förutsättningar för schema och 

utnyttjandet av lokaler som är billigare. Ytterligare anledning till att kommunala skolor 

missgynnas ekonomiskt jämfört med friskolor är att det inte finns krav på fristående skolor att ta 

emot alla kommunens elever, vilket de kommunala skolorna har. 

 

5.4.3 Alternativa lokaliseringsstrategier  

Enligt informanten från Skolinspektionens tillståndsgivning väljer vissa utbildningssamordnare 

istället andra strategier. En del undersöker var kommunernas utbildning har låg status och satsar 

på att erbjuda eleverna ett attraktivare och konkurrenskraftigare alternativ. I vissa fall är 

etableringen kopplad till ett samarbete med en viss bransch eller en viss industri. För att 

undersöka om detta stämde sökte jag via en sökmotor på internet efter ett gymnasium som jag 

kände till sedan innan, ABB industrigymnasium för att se var dessa skolor fanns lokaliserade. 

Koncernen bestod av tre skolor på orterna Västerås, Sala och Ludvika. Skolorna har olika 

inriktningar anpassade till den industri som finns i närheten av 

orterna.(www.abbindustrigymnasium.se) 

Informanten uttryckte att ibland utgår etableringen från ett övertagande av en befintlig 

kommunal eller landstingskommunal skola. Viktigt i sammanhanget är då förstås att det rent 

faktiskt finns en reell avsikt från den offentliga huvudmannen att inte bedriva fortsatt 

verksamhet, samt att sökanden naturligtvis uppfyller samtliga krav på godkännande.  
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6. Diskussion 

6.1 Politiska faktorer 

De politiska partierna har olika sätt att se på konkurrens och en fri marknad. Sedan 

friskolesystemet infördes i Sverige har de borgerliga partierna fortsatt hävda att en fri 

konkurrens gynnar kvalitén, medan de vänsterorienterade partierna är kritiska till hur systemet 

är utformat idag. (4.1.1) En rapport av skolverket visar att yttrandena från kommuner i hög 

utsträckning är ideologiskt och politiskt färgade. Fler vänsterorienterade kommuner har 

negativa yttrande än borgerliga kommuner. Samtidigt finns det en studie som pekar på samband 

mellan höga andelar friskolor i vänsterorienterade kommuner. Många av dessa kommuner hade 

dock skiftat kommunpolitisk färg 2006 vilket försvårade tolkningen av resultatet. En brist i 

denna studie var att författaren inte visste när skolorna etablerats, under det vänsterorienterade 

kommunstyret eller den borgerliga. (4.1.2)  

Som en fortsättning på ovanstående studie valde jag ut åtta av de kommuner med stort antal och 

andel fristående skolor och undersökte när skolorna i kommunerna hade etablerats. Var det 

under det vänsterorienterade styret eller det borgerliga styret? Sex av kommunerna hade skiftat 

kommunpolitisk färg vid valet 2006. Jag valde att ha två kommuner med konstant 

vänsterorienterat styre för att undvika felaktiga slutsatser som kan bero på andra variabler. 

Andelen friskoleetableringar ökade avsevärt i Stockholms kommun och Uddevalla kommun när 

det blev ett borgerligt styre. I resterande kommuner förändrade styret inte andelen etableringar. 

Att andelen etableringar ökade i Stockholms och Uddevalla kommun kan bero på flertal andra 

faktorer. (5.1.2) 

I intervju och enkätundersökningen beskrev ägare och rektorer inte sina val av lokalisering 

utifrån politiska faktorer. En av rektorerna fördjupade sitt svar med att förklara att stora 

skolföretag inte är beroende av det politiska klimatet på samma sätt som små skolföretag. 

Samarbete och ekonomi kan fördelas mellan skolor, och påverkas inte av politiska svängningar. 

Enbart ekonomiska faktorer styr lokaliseringen av stora utbildningsföretag. (5.1.3) 

Dock fanns det inga indikationer på att små utbildningsföretag lokaliserade sin skola utifrån 

politiska faktorer. 

 

6.2 Ekonomiska faktorer 

Skolan betecknas som tjänstesektor. En tjänst är resultatet av någons arbete som inte tar någon 

fysisk form, inte kan lagras och transporteras. Exempel på tjänstesektorn är skola, vård och 

frisör. Enligt en definition av Dahlström från 1995 kan tjänstesektor delas in i en mängd 

kategorier där uppdelningen mellan offentligt och privat är en kategori. Skillnaden mellan dessa 

baseras på att den offentliga sektorn kräver stora och långsiktiga investeringar med osäker 

avkastning. Denna definition är baserad på den traditionella offentliga sektorn utan konkurrens 

från den fria marknaden. En del forskare menar därför att denna uppdelning inte längre gäller 

utan måste ersättas av ett nytt begrepp som förklarar interaktiv samhällsstyrning. Detta begrepp 

kallas governance. Oavsett hur tjänsteproduktion definieras är produktionen beroende av 

marknaden för kundunderlaget och det lokala entreprenörskapet. Av dessa anledningar förläggs 

ofta dessa företag i urbana områden.(4.2)  

 

6.2.1 Marknaden 

I undersökningen som sökte samband mellan elevunderlag och friskolors lokalisering, framkom 

det att 20 kommuner hade höga andelar av friskolor och i 12 av dessa fanns det även ett högt 
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elevunderlag. Det innebär att 60 procent av Sveriges fristående gymnasieskolor lokaliserats i 

kommuner med stort elevunderlag. Dock framkom det även att det fanns över 100 kommuner 

med högt elevunderlag där det inte fanns en hög andel friskolor. (5.2.1) Elevunderlaget är 

således inte den enda variabeln som påverkar friskolornas val av lokalisering. Det blir desto 

tydligare av att friskolorna finns i 41 procent av Sveriges kommuner och att det är i de 

kommuner som det redan finns friskolor som antalet ökar mest (5.2.3). 

 

6.2.2 Verksamhetsförutsättningar 

Majoriteten av Sveriges företag har startats genom avhopp från redan befintliga verksamheter. 

Det innebär att ett flertal friskolor kan ha startats av lärare och rektorer från andra verksamheter 

med innovationer som inte gick att genomföra inom ramen för den tidigare verksamheten. 

(4.2.2) Enkät och intervjustudien bekräftade detta, där tre av fyra ägare sa att idén för 

verksamheten startats inom ramen för en annan skolverksamhet. En anledning uttrycktes som 

att det är svårt att förverkliga idéer inom den kommunala verksamheten. (5.3.3) Det innebär att 

områden med flertal skolor sannolikt är de områden där flest ansökningar finns om att få starta 

skolor. Även detta bekräftas av skolverkets rapporter. (5.2.3) En hög etablering av friskolor i ett 

område sätter krav på att skolan ska vara innovativ och nytänkande. Dels för att företaget ska 

klara sig på en marknad med stor konkurrens och dels eftersom Skolinspektionens bedömning 

av ansökan grundas i huruvida den ansökande skolan tillför något till det samlade 

utbildningsutbudet. Friskolan har en större chans att få en godkänd ansökan om skolan erbjuder 

ett utbildningsinnehåll som inte finns i kommunen. (3.2.3) Ägarna och rektorerna i 

undersökningen uttryckte ingen oro över den ökade konkurrensen på skolmarknaden. Det 

väsentliga är att skolans koncept ska stå stark i förhållande till resterande av marknaden. En del 

uttryckte att kravet på marknadsföring har ökat med den ökade konkurrensen och även att viljan 

att samarbeta mellan skolor hade minskat. (5.2.3) En rektor uttryckte att skolföretag i koncerner 

kommer ha lättare att överleva än mindre skolföretag om konkurrensen hårdnar eftersom vinster 

kan fördelas mellan olika skolor på olika orter. Ökar konkurrensen på en ort med påföljande 

elevminskning kan denna skola stöttas av skolor i andra kommuner som inte utsätts för samma 

konkurrens. (5.2.3) 

Urbaniserade områden 

Områden med många företag skapar en kontext som gynnar företag i form av drivkraft, 

förnyelse och utveckling menar Johannison (1998), dock behöver det inte vara urbana områden. 

Variationen och mångfalden finns ofta i urbana miljöer, dock är inte den organiserande 

kontexten beroende av den. Urbana miljöer har inte nödvändigtvis den överblick och inblick 

som gör medskapande möjligt och meningsfullt. Platsen kännetecknas av ett direkt och 

engagerat engagemang och där både rättigheter och skyldigheter mäts ut. Det väsentliga i 

kontexten är ett tillstånd med begränsad instabilitet, täta nätverk och mångfald av verksamheter. 

(4.2.2) 

Informanterna i undersökningen uttryckte att skolföretag ofta väljer ut kommuner med högt 

elevunderlag, goda kommunikationer och en ort som är en större stad eller en storstad för att 

lokalisera sina skolor. (5.2.3) Friskolornas utbredning stämmer därför inte överrens med 

Johannisons teori. Fristående gymnasieskolor finns i 41 procent av Sveriges kommuner och är 

lika många i antalet som de kommunala skolorna som finns i 96 procent av Sveriges kommuner. 

Majoriteten av orterna tillhör de största orterna i Sverige. Förra året var 70 procent av 

friskolorna lokaliserade till storstäder och större städer. Det finns en stor konkurrens på dessa 

orter men även en mångfald och innovation. Det är lockande för ungdomar att ha många 

valmöjligheter, vilket de får på större orter. Ju större stad desto fler möjligheter och olika 

inriktningar på skolorna. Även i en tid när Skolverket gör prognoser för att elevunderlaget i 

gymnasieskolan minskar, har storstädernas friskolor en ökning med 36 procent. (5.3.1) 

I enkät och intervjustudien uttryckte en rektor att vinster är lättare att uppnå inom de fristående 

skolorna jämfört med de kommunala skolorna eftersom det inte finns samma regler och krav för 
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en friskola att förhålla sig till som för de kommunala skolorna. Rektorn förklarade att även om 

inte vinster tas ut inom den kommunala skolan kräver kommunen ändå avkastning för vissa 

skolor och ett hållande av budgeten för andra skolor. (5.3.4)  

Skolverkets rapport pekar på att föräldrars utbildningsnivå påverkar barnens resultat i skolan. I 

storstäder och större städer finns det högre andel utbildade av befolkningen i helhet. Dessa 

elever bör vara billigare att utbilda, då de inte behöver lika många stödåtgärder som barn med 

lägre studieresultat som kan kräva insatser. (4.2.1) Det är olika ersättningar för de olika 

programmen, i olika kommuner. Vissa elever är billigare att utbilda än andra. Detta tillsammans 

med att kraven för friskolor inte är de samma som för kommunala skolor, gör att i vissa 

områden kan det vara mer lönsamt att bedriva utbildning. I en storstad, eller en större stad där 

det finns hög konkurrens finns det kommunala skolor som ”tar hand” om de elever som inte 

klarat kunskapskraven i högstadiet, då detta åläggs dem av kommunen. I små kommuner med 

liten konkurrens och mindre utbud kan studieresultaten och söktrycket se annorlunda ut. Därför 

kan utbildningen också bli dyrare. 

Det finns idag 505 kommunala gymnasieskolor och 489 fristående gymnasieskolor. Av Sveriges 

290 kommuner finns det minst en gymnasieskola i 278. Antalet kommuner med kommunala 

skolor är 273 medan fristående skolor finns etablerade i 118 kommuner. Det är i första hand i 

storstäder och större städer som friskolorna ökar. Förra året var 70 procent av friskolorna 

lokaliserade till storstäder och större städer. Dagens utbredning av gymnasieskolor kan inte 

jämföras med den studie som gjordes på den statliga skolan. Att de kommunala skolorna finns i 

96 procent av Sveriges kommuner beror på beslut som gjordes innan skolformen gick igenom 

och skolmarknaden öppnades för fristående skolor. (5.3.1) Denna andel kommer antagligen att 

minska, med tanke på den ökade konkurrensen. 

Förutom kostnader för utbildningen i urbana områden, tillgängligheten och mångfalden kan 

ytterligare en faktor som diskuterats i studien påverka friskolornas lokalisering till urbana 

områden. Det är om friskolornas skulle betraktas som innovationer i samhället. I en analys av 

skolans geografiska utveckling i varje kommun innan friskolornas inträde på marknaden fann 

man fyra stadier av skolans geografiska utbredning enligt ortshierarkiskt förlopp. I det första 

skedet etablerades en skola i kommunen, i nästa skede spreds skolorna till kommunens övriga 

områden. I det tredje skedet sker relativt små förändringar i skolväsendets rumsliga mönster och 

i det sista skedet sker indragningar av skolor. (4.2.2) Skillnaden mellan friskolornas utbredning 

idag och skolornas utbredning då, är att det inte finns något politiskt beslut på att skolor skulle 

finnas belägna i samtliga kommuner, i närhet av var elever bodde. Vid en jämförelse ska man 

minnas att detta var ett beslut rörande den obligatoriska skolan, inte gymnasieskolan. (3.4.1) 

Dock är gymnasieskolan i princip obligatorisk för ungdomar idag, då det inte finns någon 

alternativ sysselsättning.  
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7. Slutsats 

Min avsikt med studien är att ta reda på vilka faktorer som påverkar fristående skolors 

lokalisering. Vidare syftar studien till att undersöka hur faktorerna samverkar till att skapa det 

mönster som fristående skolors utbredning utgör. I detta kapitel sammanfattas de viktigaste 

slutsatserna och studiens frågeställningar besvaras på ett sammanfattande vis.  

7.1 Drivkrafter 

Vad gäller drivkrafter bakom friskolornas lokaliseringsmönster i Sveriges kommuner och det 

mönster de skapar tar jag min utgångspunkt i de tidigare presenterade faktorer som undersökts i 

studien. Jag har delat upp studien i politiska och ekonomiska faktorer där marknaden och 

verksamhetsförutsättningar utgjort ytterligare en indelning av ekonomiska faktorer. 

 

7.1.1 Politiska faktorer 

Litteraturstudien pekade på att de politiska faktorerna påverkar valet av friskolornas 

lokalisering, men så blev inte fallet i den egna studien. I tabell 2 (5.1.2) gjorde jag en 

undersökning för att se om det fanns ett samband mellan kommunpolitisk färg och etablering av 

friskolor genom att välja ut ett antal kommuner med konstant kommunpolitisk färg och 

förändrad kommunpolitisk färg. Jag fann inga samband mellan antal etableringar, eller avslag 

och kommunpolitisk färg. Vidare fanns det heller inget i min intervju och enkätundersökning 

som pekade på att politiska faktorer påverkar skolors val av lokalisering. Skolföretagen 

uttryckte dock att de politiska faktorerna påverkar skolans etablering i hög grad, men inte val av 

lokalisering. Skolföretagen menade att de politiska faktorerna påverkar på så sätt att 

kommunerna har rätt att yttra sig när skolan ansöker om tillstånd att lokalisera sig i en kommun 

och att Skolinspektionen tar hänsyn till dessa. Vidare är friskolorna bundna till kommunen 

genom att kommunala bidrag driver verksamheten. Dock fanns det inga skolföretag som 

uttryckte att de valt mellan flera kommuner innan ansökan på grund av det politiska klimatet. 

(5.3.2)  

 

7.1.2 Ekonomiska faktorer – Marknaden 

Det huvudsakliga för ett utbildningsföretag är givetvis eleverna och det var också det som 

samtliga informanter uttryckte som den viktigaste faktorn vid lokalisering av skolor.(5.3) I min 

studie som undersökte sambandet mellan andel skolbarn per kommun med höga andelar 

friskolor fann jag ett positivt samband. 12 av 20 kommuner med höga andelar friskolor hade 

även en hög andel skolbarn i kommunen. Dock fanns det över 100 kommuner förutom dessa 

med hög andelar skolbarn i förhållande till befolkningen, där det inte fanns friskolor. Det tyder 

på att elevunderlaget inte är den enda faktorn som styr vart utbildningsföretag lokaliserar sig.  

 

7.1.3 Ekonomiska faktorer – Verksamhetsförutsättningar 

Förutom elevunderlaget är storstäder och större städer den huvudsakliga dragkraften till 

lokalisering av skolföretag. Här samverkar flera undersökande faktorer och går in i varandra. De 

faktorer som varit påverkande i lokaliseringsval är också faktorer som i större utsträckning finns 

i urbana områden. I 4.2 diskuterar jag faktorer som nyetableringar, konkurrens och utbildning. 

Även i diskussionen kring innovation istället för ekonomi som styrande faktor för lokalisering 

är storstaden central. (3.4.1)   

Det är svårt att svara på vilken av de undersökande faktorerna som utbildning, konkurrens och 

utbud har större påverkan eftersom variablerna är svåra att undersöka enskilt utan andra 
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variablers påverkan. I (5.2.4) där faktorn konkurrens diskuteras och hur detta påverkar 

kommunerna, framkommer det att bland annat Stockholms kommun och Söderköpings 

kommun tar elever från andra kommuner. En skolas attraktivitet har att göra med vad som finns 

kring skolan, läget är en viktig faktor. Många tonåringar känner dragningen till större orter där 

det finns ett stort utbud på kaféer och nöjen. Vi går mot en alltmer urbaniserad skolmarknad 

inom gymnasieskolan, med alltmer krav på goda transporter till och från de närliggande 

centralorterna. 

 

7.1.4 Övriga faktorer 

Det som jag valt att beteckna under denna rubrik är de faktorer som informanterna själva tog 

upp under intervju och enkätstudien utan en specifik fråga från mig. Enligt representanten från 

Skolinspektionens väljer vissa utbildningsföretag att lokalisera sig i kommuner där kommunens 

utbildning har låg status. När friskolan erbjuder ett attraktivt och konkurrenskraftigare alternativ 

finns det inga problem att locka elever. På vissa orter startar även fristående skolor utbildningar 

kopplade till vissa industrier, vilket stämde överens med ABB industrigymnasium vid vidare 

undersökning. I undersökningen mellan sambandet högt elevunderlag och höga andelar 

friskolor fanns ett positivt samband som korrelerade med 60 procent, varav de flesta orter var 

storstäder och större städer. Antagligen kommer stora delar av övriga andelar att korrelera med 

utbildningar kopplade till industrier på övriga orter.  

Risken med detta är att enbart yrkesinriktade utbildningar kommer finnas i icke urbaniserade 

områden, medan storstäder och större städer erbjuder en mängd av olika studieförberedande 

utbildningar. Förhoppningsvis kan de kommunala skolorna fortfarande erbjuda 

studieförberedande utbildningar även i glesbygden, om verksamheten går runt.  

Som ytterligare övrig faktor diskuterades även vinster inom utbildningsföretagen. Friskolors 

kvalité och vinster är de ämnen som flitigast diskuterats i media de senaste åren.(1) Enligt en av 

informanterna som varit rektor på såväl en kommunal skola som en friskola, är det enklare att 

bedriva en verksamhet med avkastning inom den privata skolsfären än inom den kommunala. 

De kommunala skolorna har krav på sig från kommunen att ta hand om alla elever, vilket inte 

friskolor har. Dessutom måste de kommunala skolorna hålla sig till centrala avtal gjorda av 

kommunen. De fristående skolorna tar egna beslut och anses en tjänst vara för dyr kan friskolan 

bryta samarbetet och vända sig till ett konkurrerande företag. Det samma gäller 

skolbyggnaderna som verksamheterna drivs inom. De kommunala skolorna bedrivs ofta i stora 

specialbyggda byggnader som hyrs ut av kommunen till marknadsmässiga priser. De 

kommunala skolorna har inte möjlighet att påverka hyran av eller lokaliseringen av dessa 

byggnader. Friskolorna kan flytta sin verksamhet när tiden för hyresavtalet löper ut. Med tanke 

på dessa faktorer konkurrerar inte kommunala skolor och friskolor på lika villkor.  

Inför höstterminen 2011 har en förändring i gymnasiereformen genomförts så att lika regler ska 

gälla för utbildningar inom kommunal och fristående skola. Förändringarna syftar till att 

kommunala och fristående skolor ska verka på lika villkor och konkurrera genom utbildningens 

kvalitet. (3.1) Dock diskuterar inte gymnasiereformen samma faktorer som framkom i intervjun. 

Om inte förutsättningarna kommer förändras för de kommunala skolorna, finns risken att 

friskolorna tar över skolmarknaden helt inom ett par år. Risken är att friskolorna konkurrerar ut 

de kommunala skolorna och att de tvingas stänga. I så fall går vi mot ett tvådelat skolsystem där 

studieförberedande program finns i urbaniserade områden och glesbygden erbjuder 

industriinriktade utbildningar. Detta förutspåddes av Hermelin (4.2) när det gällde 

tjänsteproduktion generellt. På så sätt är det kanske ett generellt mönster inom tjänstesektorn. 

Ytterligare tecken på denna tendens är Skolverkets rapport om gymnasieelevers skolpendling. 

(5.3.1) Gymnasieelevernas rörlighet ökat, vilket innebär att antalet kommuner som i huvudsak 

är utpendlingskommuner har ökat. Färre och färre kommuner är så kallade centrumkommuner, 

45 kommuner år 2009 jämfört med 63 kommuner år 2003. 
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7.2 Vidare forskning 

Det finns många frågor som fortfarande finns obesvarade efter att denna studie genomförts. 

Något som skulle vara intressant för vidare studier är att undersöka hur de underliggande 

faktorerna i urbaniserade områden samverkar. En annan faktor att undersöka är om det finns ett 

mönster där resterande 30 procent av friskolorna finns på industriorter med utbildningar 

kopplade till dessa. Som tredje faktor är jag intresserad av att undersöka huruvida centrala 

upphandlingar, hyra för byggnader och särskilda krav på kommunala skolor påverkar 

konkurrensmöjligheterna för kommunala skolor jämfört med de fristående skolorna. Dessutom 

saknar jag i efterhand att min undersökning endast vände sig till ägare och rektorer inom den 

fristående skolan. Det skulle vara intressant med en undersökning som fokuserar på rektorernas 

roll i de respektive huvudmannaskapen. 
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8. Sammanfattning 

På 1980-talet förändrades utbildningspolitiken och valfrihet och självbestämmande blev 

centrala begrepp. Under 1990- talet decentraliserades ansvar och beslutsfattande inom 

skolsektorn och hamnade hos kommunerna. Förhoppningar om att konkurrens skulle ha positiva 

effekter på skolan ledde till reformer som ökade valfriheten för eleverna som nu kunde välja 

skola. Villkoren för de fristående skolorna förbättrades genom att de skolor som blev godkända 

skulle få bidrag av kommunen och samtidigt infördes skolpengssystemet som ett sätt att öka 

valfriheten. Genom att friskolorna nu ingick i systemet förstärkte det därmed också deras 

ställning. Tanken var att marknadsanpassa skolsystemet där kommunen erbjöd både fristående 

och kommunala skolor med olika profiler.
 
De fristående skolorna har sedan dess blivit allt fler. 

Med stora elevkullar i den obligatoriska skolan har friskolorna kunnat fungera som buffertar. De 

fristående skolornas framfart har skett samtidigt som valmöjligheterna ökat med ett fritt skolval. 

Tidigare placerades elever på skolan närmast hemmet. Idag finns det 505 fristående 

gymnasieskolor och 498 kommunala gymnasieskolor utbredda i landet. Kommunala 

gymnasieskolor finns i 278 av Sveriges 290 kommuner medan friskolorna finns i 118 

kommuner. Det innebär att i de kommuner där friskolor finns är det en stark etablering av flera 

skolor. Finns det politiska beslut som styr skolors lokalisering, eller lokaliseras de där eleverna 

finns? Etableras friskolor i områden där det är lönsamt att bedriva sin verksamhet? Innebär det 

att friskolor startar i kommuner med hög elevpeng och inte i områden med elever som behöver 

mer stöd? I sådant fall kommer de kommunala skolorna bli en skola för de svaga och 

resursbehövande och friskolorna för eliten? Detta skulle kunna förklara de stora regionala 

skillnader när det gäller gymnasieskolor och deras utbud.  

 

Syftet med studien är att ta reda på vilka faktorer som påverkar fristående skolors lokalisering 

och att förstå hur olika faktorer påverkar och samverkar till att skapa det mönster som fristående 

skolors utbredning utgör.  

De huvudsakliga drivkrafterna till val av lokalisering var de ekonomiska faktorerna, där 

elevunderlaget sågs som det absolut viktigaste. Förutom elevunderlaget är storstäder och större 

städer en faktor som lockar utbildningsföretag som vill etablera en skola. Storstäderna och de 

större städerna lockar med högre utbildning, kontakter med näringsliv, konkurrens, mångfald 

och nöjen. Friskolorna skapar ett geografiskt mönster i Sverige där friskolor framförallt finns 

lokaliserade på största orterna. 70 procent av friskolorna är lokaliserade till storstäder och större 

städer. 

Vidare faktorer till lokaliseringsval av utbildningsföretag som framkom under undersökningen 

var att på vissa orter startar fristående skolor utbildningar kopplade till industrier och branscher. 

Vid en undersökning var ABB industrigymnasium fanns lokaliserad stämde detta med de orter 

där ABB finns som industri. Antagligen kommer stora delar övriga industrikopplade 

gymnasieutbildningar att korrelera med industrier och branscher på övriga orter.  
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Tabell 1 Totalt ansökande fristående gymnasieskolor i riket, samt avslag och tillstånd 2007-2010

 (Källa: http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillstandsprovning/Statstik-fristaende-  
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Bilaga 1: 

Fristående gymnasieskolors lokalisering           

 

1. Vad heter skolan och vilken kommun är skolan lokaliserad i? 

 

  

2. Tillhör ni en koncern med flera skolor? 

 

 

3. Hur resonerade ni när ni funderade på vilken kommun skolan skulle lokaliseras? 

 

 

4. a)Fanns det flera alternativ till orter innan det bestämdes var skolan/skolorna skulle etableras? 

 

 

 

b)Om ja på fråga 4, vilken var den avgörande faktorn för att lokalisera skolan i den utvalda 

kommunen? 

 

5. Vilka beräkningar gjorde du på att skolan skulle klara sig ekonomiskt, vilka faktorer tog du med i 

beräkningarna?  

 

6. Funderade du på kommunens politiska färg innan du valde ort? (Att det skulle vara lättare att 

etablera sig i en viss kommunfärg?) 

 

7. Finns det många kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen, och i så fall fanns det en 

oro att konkurrensen skulle vara hård? 

 

8. a)Yttrade sig kommunen och kranskommunerna till er ansökan? 

 

b) Om ja på föregående fråga, var yttrandena negativa eller positiva? 

 

9. Har ni satsat mycket på privat marknadsföring såsom reklam, tidningsartiklar osv.?  

 

10. Hur fungerar kommunikationen mellan er skola och kommunen samt mellan er och konkurrerande 

skolor? Finns det någon grad av samarbete? 

 

11. Hur kom idén med skolan upp? Inom ramarna för en tidigare skolverksamhet, eller utanför skolans 

värld? 
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