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Förord 
 
Mitt intresse för friskolor och deras situation på marknaden för grundskolor väcktes av min 
syster som arbetat på både kommunala och fristående grundskolor. Det verkade vara en 
intressant marknad att analysera eftersom situationen för friskolor förbättrats sedan 
skolreformen år 1992, men det är fortfarande kommunen som i många fall är ensam aktör på 
marknaden. Jag fann det intressant att fördjupa mig i denna problematik.   
 
Jag vill börja med att tacka de friskolor och huvudkontor som medverkat i uppsatsen samt låtit 
sig intervjuas och den information som därigenom förmedlats. Det har gjort informationen på 
nationell nivå mer praktisk att relatera till. Jag har även varit i kontakt med Linköpings 
kommun (en skola och utbildningskontoret), Skolverket och Skolinspektionen som alla har 
tillfört värdefull information. 
 
Ett stort tack vill jag rikta till Peter Andersson för god handledning. Tack för den tid du har 
lagt ner på uppsatsen såväl som ditt engagemang och alla värdefulla synpunkter.  
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Sammanfattning 
 
Friskolor har länge varit ett omdiskuterat ämne. Det finns idag ca 6000 skolor i Sverige och 
friskolor beräknas vara ca 10 procent av dessa. Genom friskolereformen år 1992 infördes ett 
nytt system där Skolverket bemyndigades att godkänna friskolor och kommuner blev då även 
skyldiga att ge fristående alternativ ersättning för skolverksamhet. Kommuner har tidigare 
haft monopol på marknaden och i 110 av Sveriges 290 kommuner så finns det fortfarande 
inga friskolor etablerade. I många kommuner så utmanas dock den monopolställning som 
kommunen tidigare haft av fristående grundskolor, vilket ökar föräldrars och barns valfrihet 
att själva välja vilken skola som barnet ska placeras i.  
 
Uppsatsens syfte är att undersöka vad som kännetecknar marknadsstrukturen för grundskolor, 
med Linköpings kommun som typfall. Marknadsstrukturen granskas genom flera olika 
faktorer som kan påverka denna såsom vilka grundläggande förutsättningar och 
etableringshinder som det finns på marknaden, såväl vad som kännetecknar marknadsformen 
och hur etableringen av friskolor skulle kunna underlättas. Fokus är på friskolornas betydelse 
för valfrihet och effektivitet. SCP-modellen har valts som analysmodell för att granska 
marknadsstrukturen för grundskolor.   
 
Marknaden för grundskolor granskas nationellt, men ett typfall har även valts för att fördjupa 
resonemangen och få insikt i hur friskolor upplever situationen på marknaden. Linköpings 
kommun har då använts som typfall och intervjuer har genomförts med olika fristående 
grundskolor i kommunen.  
 
En ökad valfrihet innebär en bättre effektivitet på marknaden. När det finns konkurrerande 
alternativ på marknaden så ökar incitamenten för företagen (eller i detta fall skolorna) att 
effektivisera verksamheten. Den samhällsekonomiska effektiviteten ökar även eftersom 
föräldrar har möjlighet att välja den skolform som bäst motsvarar deras preferenser.  
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1 Inledning 
 
”Att hela uppfostran eller någon betydande del av den läggs i statens händer kan ingen 
skarpare ogilla än jag. En allmän statlig uppfostran skulle bara vara ett sätt att gjuta alla 
människor i en och samma form. Och då den form i vilken de skulle gjutas, måste bli den som 
behagar den härskande makten i staten, den må nu utgöras av en monark, ett prästerskap, en 
aristokrat eller majoriteten av den nuvarande generationen, kommer en statlig uppfostran i 
samma mån som den är effektiv och framgångsrik, att skapa ett tyranni över själarna, som i 
enlighet med sin naturliga tendens också blir ett tyranni över kropparna.” 1 John Stuart Mill  
 
Friskolor har länge varit ett omdiskuterat område och synsättet gällande dessa har varierat 
genom tiderna. Utilitaristen Mill ansåg att staten inte ensam borde förse allmänheten med 
utbildning, liksom andra före och efter honom har ansett motsatsen. År 1992 infördes ett nytt 
system i Sverige där fristående skolors verksamhet skulle godkännas av Skolverket och där ett 
godkännande även berättigade skolan att få bidrag från kommunen för att bedriva 
skolverksamhet. Sedan dess har utvecklingen gått snabbt, läsåret 1991-1992 fanns det ca 90 st 
fristående grundskolor. 2 Under läsåret 2007 – 2008 hade antalet friskolor ökat till 635 st. 
Läsåret 2007-2008 var det dessutom 86 205 st. elever som var placerade i fristående 
grundskolor. 3 
 
Det finns totalt 6000 skolor i Sverige och friskolorna beräknas utgöra ungefär 10 procent av 
dessa.4  Det finns fristående grundskolor etablerade i 62 procent (dvs. i 180 av 290) av 
kommunerna i Sverige. Friskolor är vanligast i större städer och ca 58 procent av 
friskoleeleverna bor i ett av de tre storstadslänen. 5  Det finns dock fortfarande många 
kommuner, speciellt på mindre orter där det inte finns någon friskola utan kommunen har 
monopol på utbildningen. 
 
Efter år 1992 har friskolorna blivit ett allt vanligare inslag i svensk utbildning. Ökningen av 
antalet friskolor har diskuterats och debatten har över tiden främst handlat om valfrihet, 
likvärdighet, segregation och kommunalt inflytande. De statliga bidragen till fristående skolor 
har ändrats efter vilken regering som har styrt. Samtliga partier var under början av 1990-talet 
för ökade resurser till utbildning, där vissa ville rikta dessa till den kommunala skolan medan 
andra önskade se andra aktörer på marknaden.6 Med dagens friskolor har ett nytt system 
kommit, där barnets skola inte längre är självklart utan en valmöjlighet. Tidigare har 
kommunen haft monopol på marknaden och försett utbildning till allmänheten, numera kan 
föräldrarna ofta själva välja vilken skola de vill placera sina barn i. Detta sätter även större 
krav på skolor då det inte är en självklarhet att ett visst antal elever börjar på en viss skola 
utan verksamheten konkurrerar med andra skolor för att få elever. Fördelen eller nackdelen 
med konkurrerande alternativ inom skolväsendet kan granskas genom ett se till marknadens 
struktur och under vilka förutsättningar som denna blir mest effektiv.  
 
 

                                                 
1 Svenska Arbetsgivarföreningen, Skola vi starta- idébok för dig som vill starta en friskola, s.5. 
2 Friskolornas riksförbund, ”Vad är en fristående skola?”.   
3 Skolverket, ”Snabbfakta om fristående skolor”.  
4 Friskolornas riksförbund, ”Fördomar och Fakta om fristående skolor”.   
5 Skolverket, ”Snabbfakta om fristående skolor”.  
6 Damgren, J, Föräldrarnas val av fristående skolor, s. 11. 
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1.1 Bakgrund 
 
En friskola är en förkortning utav fristående skola, vilket innebär att den har en annan ägare 
än kommun, landsting och stat. Dessa ägare kan vara kooperativ, stiftelser, företag och 
enskilda personer.7 Friskolor är dock oftast aktiebolag, där grundaren är huvudägare. Det 
finns även några företagsgrupper som driver olika friskolor över hela landet t.ex. Didaktus, 
Vittra, Kunskapsskolan, Pysslingen, Ultra Education, Baggium och NTI-skolan. Dessa hade 
ca 20 procent av friskoleleverna under läsåret 2004/05.8 Sedan år 1998 ska utbildning vara 
avgiftsfri för elever och bara en obetydlig kostnad får förekomma. Det är endast tre procent av 
de fristående grundskolorna som tar ut någon form av avgift. 9 En friskola finansieras av en 
skolpeng som erhålls från kommunen. En privat skola skiljer sig från en friskola då den helt 
eller delvis finansierar sin tjänst genom elevavgifter.10  
 
Friskolor finns på alla nivåer i utbildningssystemet från förskola till eftergymnasiala 
utbildningar. 11 Många friskolor är förhållandevis små i jämförelse med kommunala skolor. 
Detta kan dock förklaras av att åtskilliga friskolor är i sitt uppbyggnadsskede och i många fall 
har skolan även valt att vara mindre.12  
 
Det var den borgerliga koalitionen som år 1992 drev igenom friskolereformen där friskolor 
berättigades till ersättning från kommunen och Skolverket ålades uppgiften att godkänna 
skolornas verksamhet. Det främsta skälet till friskolereformen var att öka föräldrarnas och 
elevernas valmöjlighet till utbildning. Regeringen hoppades på att detta skulle medföra bl.a. 
att alternativa pedagogiska inriktningar skulle kunna etableras på marknaden och att 
incitamenten för kostnadseffektivisering skulle förbättras. De hoppades även på att kvaliteten 
inom skolområdet skulle förbättras genom den ökade konkurrensen. 13 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Utbildning är en marknad där kommuner på många platser i landet fortfarande har monopol. I 
110 kommuner utav 290 finns det inga friskolor.14  Detta monopol utmanas dock i många 
kommuner utav friskolor som ökar föräldrars valfrihet. Friskolor blir allt vanligare, men vad 
kännetecknar marknadsstrukturen för grundskoleutbildning, om man går under ytan utav det 
som tidigare i Sverige varit en klassik monopolställning för kommunen? 
 
Att granska marknadens struktur gör det möjligt att analysera situationen på marknaden för 
grundskolor och huruvida friskolor har positiv inverkan på effektiviteten på marknaden. Ett 
argument mot friskolor är att valfriheten leder till ökade samhällskostnader då kommunen 
måste ge ersättning till friskolan för eleven som annars skulle ha delat den kommunala 
skolans resurser. En ökad valfrihet kan dock även ha positiva effekter på marknaden. Genom 

                                                 
7 Friskolornas riksförbund, Fakta om friskolor, s. 4-5.     
8 Ibid s. 4-5.   
9 Skolverket, PM: Totala kostnader för förskoleverksamhet, skol barnomsorg, skola och vuxenutbildning 2007, s. 
19-23. 
10 Kunskapsskolan, ”Korta fakta om Friskolor”.  
11Friskolornas riksförbund, ”Vad är en fristående skola?”. 
12 Friskolornas riksförbund, Fakta om friskolor, s. 4-7.   
13 Svenska Arbetsgivarföreningen, Johansson T., Svangren P., Att starta friskola, s. 4. 
14 Friskolornas riksförbund, ”Friskolorna i siffror”. 
och Skolverket, ”Snabbfakta om fristående skolor”. 
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att det finns fler alternativ på marknaden ökar konsumenters valfrihet och förmåga att välja 
den kombination av produkter som bäst motsvarar dennes preferenser. Den 
samhällsekonomiska effektiviteten kan därigenom öka.  
  

1.3 Syfte  
 
Denna uppsats syfte är att undersöka vad som kännetecknar marknadsstrukturen för 
grundskolor, med Linköpings kommun som typfall. Fokus kommer att vara på friskolornas 
betydelse för valfrihet och effektivitet. För att klargöra syftet kommer flera frågeställningar att 
undersökas. 
 
Frågeställningar: 
 

1. Vilka grundläggande förutsättningar finns för att starta en fristående grundskola? 
2. Vilka etableringshinder föreligger och hur påverkar dessa marknadsstrukturen för 

grundskolor?  
3. Hur påverkar stat och kommun vilka fristående grundskolor som etableras på 

marknaden? 
4. Vad kännetecknar marknadsformen för grundskolor? 
5. Skulle en ändring av villkoren för dessa faktorer kunna underlätta etableringen, och 

därmed öka valfriheten, av fristående skolor och i så fall på vilket sätt?  
 

1.4 Metod  
 
Till en början gjordes en litteraturöversikt för att få tag på information som på bästa sätt skulle 
kunna besvara denna uppsats syfte. Litteraturen som använts till uppsatsen har främst hämtats 
från filosofiska fakultetens bibliotek vid Linköpings universitet och Internet. Till 
referensramen har sekundärkällor i form av litteratur använts. 
 
Informationsmaterialet till den empiriska delen består av två delar med både sekundärkällor i 
form av olika rapporter från t.ex. Skolverket, Svenskt Näringsliv och Statskontoret såväl som 
primärkällor av kvalitativ karaktär i form av intervjuer med friskolor i Linköpings kommun. 
Information har även hämtats från Linköpings kommuns webbplats.   
 
Statistik och annan kvantitativ information har använts där information främst insamlats från 
Skolverkets och friskoleförbundets webbplatser. Friskolor är ett omdiskuterat ämne och 
mycket av den information som finns tillgänglig ställer sig antingen positiva eller negativa till 
denna typ av verksamhet. Information har främst använts från Skolverkets hemsida, som kan 
anses vara relativt objektiv då myndigheten inte har anledning att vinkla information. Då 
information från friskoleförbundets webbplats använts har dessa granskats då risk föreligger 
för att den inte är helt objektiv.  
 
Marknadsstrukturen i denna uppsats kommer analyseras utifrån utgångspunkten att valfrihet 
är positivt. Naturligtvis kan friskolor även medföra negativa aspekter såsom exempelvis 
segregering. Denna problematik är dock inte något som granskas i denna uppsats utan fokus 
riktas mot marknadens struktur och om valfrihet även innebär bättre effektivitet på 
marknaden.  
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I uppsatsen används SCP-modellen15 för att besvara uppsatsens syfte. Modellen innehåller 
olika faktorer som beskriver marknadsstrukturen såsom grundläggande förutsättningar, 
beteende, prestation och statlig påverkan. SCP-modellen används genomgående i uppsatsen 
för att urskilja vad som kännetecknar marknaden för grundskolor. Modellen är ett bra verktyg 
att använda för att analysera marknadsstrukturen eftersom den visar sambandet mellan olika 
faktorer och hur dessa påverkar varandra.  
 
Ursprungligen skulle denna uppsats endast behandla marknadsstrukturen för fristående 
grundskolor i Linköpings kommun. Det fanns dock inte tillräckligt med material för denna 
enskilda kommun, utan den information som fanns tillgänglig rörde friskolor på en nationell 
basis. Fokus ändrades därmed till att undersöka marknadsstrukturen för fristående 
grundskolor i Sverige och använda Linköpings kommun som typfall.  
 
Att använda Linköpings kommun som typfall gör att informationen om situationen på 
marknaden för grundskolor fördjupas. Typfall innebär i detta sammanhang att en 
övergripande studie har genomförts med fokus på en kommun, där olika fristående 
grundskolor intervjuats. Intervjuer valdes att användas eftersom det var det bästa sättet att få 
information om hur marknaden uppfattas av den konkurrerande aktören; friskolan.  
 
Typfallet; Linköpings kommun har redan ett flertal etablerade fristående skolor. Linköpings 
kommun skiljer sig därmed från andra delar av Sverige, där det är mer gles bebyggelse och 
friskolor inte är ett alternativ. Det är intressant att granska just Linköpings kommun eftersom 
marknadsstrukturen inte är självklar vid en första anblick utan något som måste undersökas. 
Då flera friskolor redan finns på marknaden är det intressant om Linköpings kommun valt att 
betrakta dessa som en integrerad del i ett kommunalt skolansvar eller som ett konkurrerande 
hot.  
 
Undersökning i Linköpings kommun 
 
Intervjuer har genomförts med friskolor etablerade i Linköpings kommun som påbörjade sin 
verksamhet efter friskolereformen år 1992. Efter år 1992 började Skolverket att godkänna 
friskolors verksamhet och dessutom blev kommunerna skyldiga att finansiera friskolor som 
blivit godkända av skolverket. De skolor som startades innan år 1993, trädde därmed in på en 
helt annan typ av marknad. Denna uppsats kommer att fokusera på rådande marknadsform 
och därmed är skolor som startade innan år 1993 inte intressanta för undersökningen.  
 
Det finns 8 fristående grundskolor i Linköpings kommun. Av dessa godkändes 5 stycken efter 
år 1992. På tre av de fem skolorna är grundaren eller grundarna även rektorer. Två av 
skolorna är del i en företagsverksamhet som har friskolor etablerade på olika orter i Sverige. 
För en av dessa två skolor har då kontakt tagits med både rektorer såväl som med 
huvudkontoret. Gällande den andra skolan har endast rektorn för friskolan intervjuats. 
Rektorn kunde dock i detta fall ge goda svar. På huvudkontoret intervjuades 
informationsansvarige. Denna intervju skedde över telefon liksom intervjuer med rektor för 
skola 3 och 4. Skola 1 och 2 besöktes och rektorerna intervjuades på respektive skola. 
Intervjuerna var strukturerade i sin karaktär, då samma frågor16 ställdes till intervjuobjekten. 
Under intervjuerna gjordes anteckningar och bandinspelning användes inte.  
 

                                                 
15 Se bilaga 1.  
16 Se intervjufrågor i bilaga 2.  
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Skolorna som intervjuats är anonymiserade i denna uppsats, vilket valdes då anonymitet 
kunde öka incitamenten hos intervjuobjekten att tala friare. De rektorer, som även är ägare 
och grundare, som intervjuats refereras till som rektor 1 och rektor 2. De två friskolor som är 
delar i ett kooperativ, refereras till som skola 3 och skola 4. Dessa två friskolors situation på 
marknaden ser annorlunda ut i förhållande till övriga tre skolor eftersom de inte har samma 
riskbild utan har stöd av den större verksamheten i sin helhet. 
 
Intervjuer har skett med 4 utav de fristående grundskolor som startade efter år 1993. Tyvärr 
var inte den femte skolan intresserad av att medverka i undersökningen, vilket är beklagligt då 
urvalet är begränsat och information från en femte skola kunde ha påverkat uppsatsens 
resultat. Den information som förmedlats från de fyra skolor som intervjuats liknar dock 
varandra och ger en bra överblick. Informationen från samtliga skolor var av liknande 
karaktär och inga stora skillnader eller synvinklar förmedlades, vilket ökar trovärdigheten i 
den information som delgetts. Incitamenten för respektive representant för friskolorna att tala 
öppet ökade även genom att de var anonyma och informerades om detta vid intervjuns början.  
 
De tre friskolorna, av de åtta som finns etablerade som inte intervjuats fick tillstånd att 
bedriva verksamhet år 1992, vilket innebär att de ansökte då processen var ny och mycket av 
tidigare marknadsstruktur fortfarande kännetecknade marknaden såväl som 
ansökningsförfarandet. Syftet med denna uppsats är att undersöka nuvarande 
marknadsstruktur och därmed har intervjuer skett med de skolor som ansökt efter år 1993 då 
processen kan antas ha mindre påverkan av tidigare struktur.  
 
Uppsatsen undersöker marknadssituationen för fristående grundskolor. Skolorna bedriver 
verksamhet för olika klasser, där vissa har förskoleverksamhet upp till sjätte klass medan 
andra skolor bedriver undervisning för årskurs sex till nio.  Eftersom eleverna ofta är små när 
valet av skolform görs tar denna uppsats som utgångspunkt att det i stor utsträckning är 
föräldrarna som fattar beslut om barnets skolgång.  
 
Friskola och fristående skola kommer att användas synonymt i denna uppsats.  
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1.5 Disposition 
 
Till en början kommer olika teoretiska perspektiv att presenteras i referensramen. Fokus 
kommer då vara att beskriva de faktorer som kan beskriva marknadsstrukturen för 
grundskolor, med fokus på fristående skolor. Därefter kommer empiriskt material att 
presenteras som visar den nuvarande situationen för friskolor i Sverige. Dessa båda delar 
kommer därefter att användas till att analysera marknadsstrukturen för grundskolor och vilken 
marknadsform som är mest effektiv, såväl som om en ökad valfrihet även medför en bättre 
effektivitet. I analysen och slutsatserna ser strukturen annorlunda ut i förhållande till 
referensramen och kapitlet om friskolornas nuvarande situation. I analysen presenteras 
faktorerna efter hur de påverkar varandra och marknadsstrukturen, medan det i slutsatserna 
presenteras svar på uppsatsens frågeställningar.  
 
Disposition för att redogöra för uppsatsens syfte 

Referensram 
- SCP-modellen 
- Marknadsstruktur 
- Grundläggande 

förutsättningar 
- Beteende 
- Offentlig 

påverkan 
- Prestation 

Nuvarande situation för 
friskolor i Sverige 

- Marknadsstruktur 
- Grundläggande 

förutsättningar 
- Beteende 
- Offentlig påverkan 
- Prestation 

 

Analys  
- Stordriftsfördelar och 

samdriftsfördelar 
- Kostnader 
- Offentlig påverkan 
- Etableringshinder 
- Information 
- Efterfrågan 
- Produktdifferentiering 
- Marknadsformer 
- Effektivitet och 

valfrihet 

Slutsatser 
- Vilka grundläggande förutsättningar finns för 

att starta en fristående grundskola? 
- Vilka etableringshinder föreligger och hur 

påverkar dessa marknadsstrukturen för 
friskolor? 

- Hur påverkar stat och kommun vilka fristående 
skolor som etableras på marknaden? 

- Vad kännetecknar marknadsformen för 
grundskolor? 

- Skulle en ändring av villkoren för dessa 
faktorer kunna underlätta etableringen och 
därmed öka valfriheten, av fristående skolor? 

- Avslutande kommentarer 
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2 Referensram 
 
Detta kapitel kommer att inledas med en modell av de faktorer som påverkar 
marknadsstrukturen för friskolor i Linköpings kommun. I följande del av detta avsnitt kommer 
dessa faktorers påverkan att presenteras närmare. 
 

2.1 SCP-modellen 
 
För att beskriva de olika marknadsformerna kommer SCP-modellen (structure-conduct-
performance) användas då den beskriver sambandet mellan grundläggande förutsättningar, 
politiska regleringar, struktur, beteende och prestationer, vilket kan underlätta vid granskning 
av en marknad.17 I denna rapport är marknadsstrukturen i fokus. Därför har en egen modell 
utvecklats utifrån SCP-modellen med de faktorer som bedöms vara relevanta för att 
undersöka gruundskolemarknadens struktur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Egen modell av faktorer som kännetecknar samt påverkar en marknads struktur 18 
 
Figuren visar vilka faktorer som grundskolemarknaden påverkas av. Ett företags möjligheter 
till etablering samt att kunna fortsätta bedriva verksamhet är främst beroende av vissa 
grundläggande förutsättningar såsom efterfrågan, stordriftfördelar samt samdriftsfördelar. 
Statliga regleringar kan besluta vilka som får verka på marknaden såväl som under vilka 
förutsättningar verksamhet får bedrivas. Marknadens struktur påverkas även av den 
information som finns på marknaden såväl som konsumenters valfrihet.  

                                                 
17 Carlton DW., Perloff JM., Modern Industrial Organization, s. 3. 
18 Se bilaga 1för ursprunglig modell. 

Beteende 
- Information  

Prestation 
- Effektivitet 

Grundläggande 
förutsättningar: 

- Efterfrågan 
- Stordriftsfördelar 
- Samdriftsfördelar 

 
 

Marknadsstruktur 
- Etableringshinder 
- Kostnader 

 
 

- Marknadsformer 
- Produktdifferentiering 

Offentlig påverkan 
- Regleringar 
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Marknadens struktur kan analyseras utifrån vissa faktorer såsom etableringshinder, kostnader, 
marknadsformer och produktdifferentiering. Samtliga faktorer i figuren leder fram till att 
förklara marknadens struktur.  Marknadens struktur är viktig då den påverkar företags 
incitament att etablera sig såväl som att verka på marknaden. På en marknad med tydlig 
marknadsstruktur kan situationen på marknaden lätt urskiljas. En potentiell konkurrent kan se 
vilka hinder som föreligger på marknaden och de svårigheter som dessa hinder kan medföra. 
Att exempelvis en potentiell friskola kan urskilja situationen på marknaden ökar incitamenten 
för denna att starta. Om situationen eller strukturen är oviss kan detta avskräcka från 
etablering.  
 
När marknadens struktur kan urskiljas så kan även marknadsformen analyseras. Marknadens 
struktur gör det därmed möjligt att se vilken marknadsform som kännetecknar marknaden för 
grundskolor. Till skillnad från marknadsstrukturen som anger vissa kännetecken på 
marknaden så kan mer slutsatser dras gällande marknadsformen som exempelvis kan vara 
monopol, oligopol och naturligt monopol, vilket ger en mer sammanfattande bild av 
marknaden och som även begränsar bilden av den. Att göra denna typ av urskiljning 
underlättar analys av marknaden. Därefter kan effektiviteten på marknaden granskas.  
 
Samtliga faktorer kommer presenteras närmare i följande avsnitt.   
 

2.2 Marknadsstruktur  
 

2.2.1 Etableringshinder 
 
Etableringshinder innebär att det finns faktorer som hindrar en individ eller ett företag såsom 
en friskola, från att starta en ny verksamhet och etablera sig på en marknad. I de fall som det 
t.ex. finns restriktioner och en etablering tar tid innehar marknaden 
etableringshinder.19Möjligheterna till etablering på marknaden såväl som att lämna den är av 
stor vikt för nya företags etablering, då dessa ogärna etablerar sig på marknader där det är 
ytterst kostsamt att utträda. 20 Höga utträdeskostnader innebär större risker vilket avskräcker 
från etablering. 21  Ett företag ska kunna lämna marknaden utan hinder och dessutom ha 
möjlighet att uppväga etableringskostnaderna genom att sälja eller återanvända det 
investerade kapitalet. 22  
 

2.2.2 Kostnader  
 
Kostnader för företag som endast producerar en vara beror på produktion och output.23 En fast 
kostnad är en kostnad som inte varierar med output, såsom den hyra som friskolan betalar 
varje månad. En rörlig kostnad varierar med output, t.ex. antalet elever påverkar hur mycket 
material som används och dess kostnader. En ökning i output innebär att de rörliga 
kostnaderna för arbetskraft, elektricitet och material stiger. Den totala kostnaden är summan 

                                                 
19 Carlton DW., Perloff JM., Modern Industrial Organization, s. 76-77. 
20 Konkurrensverket, Konkurrens och kommunala rättsprinciper på en avreglerad elmarknad s. 24-25. 
21 Carlton DW., Perloff JM., Modern Industrial Organization, s. 77-78. 
22 Statens pris- och konkurrensverk, Sophämtning i kommunal och privat regi, s. 11-12. 
23 Carlton DW., Perloff JM., Modern Industrial Organization, s. 5, 12. 
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av fasta och rörliga kostnader och som därmed beror av hur mycket output som produceras i 
förhållande till dess pris samt ytterligare faktorer såsom priset på arbetskraft och råmaterial. 
Marginalkostnaden är en utveckling av totalkostnaden, som visar hur mycket en högre 
kostnad ökar output. Genomsnittskostnaden är den ”totala kostnaden dividerat med output”. 24  
 
Transaktionskostnader 
 
Kostnader är en viktig faktor för att beskriva marknadens struktur. Speciellt 
transaktionskostnaden spelar en viktig roll, då dessa är kostnader utöver det pris som betalas 
för en vara.25 Ett exempel på transaktionskostnader är den tid och resurser föräldrar lägger ner 
för att finna en passande friskola för sina barn. Sökkostnaderna kan bli stora eftersom 
utbildning är en produkt som förbrukas under en längre period och konsumenter vill därmed 
söka information om dess pris, villkor och kvalité. Priset på varan dvs. utbildningen för barnet 
kan t.ex. vara att barnet måste färdas en längre sträcka till skolan. En annan typ av 
transaktionskostnad är kostnaden för att byta exempelvis skola (switching costs). Att välja en 
annan skola än den som barnet redan går i innebär en hög kostnad i form av byte av miljö och 
t.ex. lärare och kamrater. Transaktionskostnader kan användas för att urskilja hur struktur, 
beteende och prestation skiljer sig åt mellan olika företag. 
 

2.2.3 Marknadsformer  
 
En marknadsform som är ovanlig i verkligheten, men som brukar presenteras eftersom den är 
ett bra exempel för jämförelse med andra marknadsformer är fri konkurrens. En marknad 
kännetecknas av fri konkurrens då den förser homogena produkter, har perfekt information, 
inga transaktionskostnader eller externa effekter samt där företagen är pristagare.26 Bara för 
att en marknad inte kännetecknas av fri konkurrens innebär detta inte att den kan vara bättre 
eller effektivare, 27  utan vilken marknadsform som är att föredra beror på den enskilda 
marknaden samt om t.ex. stordriftfördelar eller smådriftfördelar föreligger.  
 
Motsatsen till fri konkurrens är monopol. Då marknaden kännetecknas av en monopolstruktur 
finns det endast en producent, t.ex. en förmedlare av skolverksamhet vars tjänst inte har några 
nära substitut vilket innebär att monopolisten kan sätta ett högre pris än om det hade funnits 
substitut från andra företag. 28 Marknader som kännetecknas av monopol fungerar inte lika 
effektivt som marknader med fri konkurrens, vilket kommer presenteras under avsnitt 2.6.1, 
effektivitet.   
 
Monopolistisk konkurrens är en marknadsform med inslag av både fri konkurrens och 
monopol. På en marknad med monopolistisk konkurrens kan företagen fritt etablera sig. De 
har även en nedåtgående efterfrågekurva. Företagen på denna typ av marknad gör inte någon 
vinst på lång sikt eftersom nya företag kan etablera sig då det finns möjlighet att göra vinst. 
Orsaken till företagens nedåtgående efterfrågekurva är att de har marknadsmakt eftersom 
varan eller tjänsten som förmedlas är heterogen eller differentierad, dvs. konsumenter anser 
att olika produkterna inte är perfekta substitut. De vill ha en viss tjänst som de anser har 
specifika karakteristikas. Företagen kan därmed i större utsträckning ta ut ett högre pris än 
sina konkurrenter utan att riskera att förlora konsumenter. För en marknad med differentierade 
                                                 
24 Carlton DW., Perloff JM., Modern Industrial Organization, s. 29-33. 
25 Ibid s. 5, 373. 
26 Ibid s. 57, 66. 
27 Ibid s. 57. 
28 Ibid s. 88, 94, 99. 
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produkter är det positivt om fler företag etablerar sig eftersom konsumenter då får fler 
valmöjligheter.29   
 
Då det finns stordriftfördelar på en marknad och endast en producent, kan naturligt monopol 
föreligga. Naturligt monopol innebär att om ytterligare ett eller flera företag etablerar sig på 
marknaden, förutom företaget med stordriftsfördelar, så kommer den totala 
produktionskostnaden att stiga. Verksamheter som ofta karakteriseras av naturliga monopol är 
den typ av företag som innehar relativt höga fasta kostnader för att kunna börja förse en 
produkt, men som därefter har sjunkande genomsnittskostnad av att upprätthålla tjänsten 
såsom tele- samt elbolag. 30  Det är vanligt att företag har stordriftsfördelar eftersom 
genomsnittskostnaden ofta sjunker i takt med att output ökar vilket gör det fördelaktig att 
endast ha en producent på marknaden som därmed orsakar naturligt monopol. 
Genomsnittskostnaden kan även vara formad som ett U och då föreligger stordriftsfördelar 
endast fram till en viss produktion.31   
 
En marknad kan även kännetecknas av oligopolisk struktur, vilket innebär att det finns flera 
företag etablerade. Då det endast finns ett fåtal företag påverkas dessa av varandras 
beteende.32  På en oligopolmarknad kan både homogena samt differentierade produkter säljas, 
dessutom har samtliga företag möjlighet att påverka marknadspriset. 33 Företagen påverkar 
genom marknadspriset konkurrenternas vinst, där konkurrenter följer varandras 
prisförändringar. 34  
 

2.2.4 Produktdifferentiering 
 
Produkten är differentierad då konsumenter anser att det finns skillnader mellan varorna. 
Produktdifferentiering är fördelaktigt för konsumenter eftersom det ökar deras valmöjligheter 
samt sänker priset på produkten. 35Den produkt som skolorna förser och konkurrerar med på 
marknaden är utbildning. Denna produkt kan i vissa avseenden skilja sig i förhållande till 
konkurrerande produkter genom att skolor differentierar sig på marknaden och erbjuder 
konsumenter utbildning med olika inriktningar, de förser dock konsumenter med i grunden 
samma produkt; utbildning. Kärnprodukten som förmedlas, dvs. utbildning, är en homogen 
tjänst. Därmed kan det vara i skolornas intresse att differentiera produkten för att på så sätt få 
marknadsandelar och göra den mer heterogen.  
 
Genom produktdifferentiering kan olika företag välja att inrikta sig mot en specifik målgrupp, 
såsom friskolor som inriktar sin verksamhet mot musik för att locka den typ av konsumenter 
som efterfrågar denna typ av tjänst. Denna specialisering innebär även att kvalitén kan höjas, 
genom exempelvis fler instrument till musikintresserade, samt att tjänsten anpassas till 
konsumentens efterfrågan. En skola kan locka konsumenter genom marknadsföring samt god 
kvalité av de tjänster som erbjuds. Om konsumenten är riskaversiv är denne villig att betala 
extra för att erhålla en tjänst från en viss producent.36   
 
                                                 
29 Carlton DW., Perloff JM., Modern Industrial Organization, s. 200-201. 
30 Ibid s. 104-105.  
31 Ibid s. 36-38, 104-105.  
32 Ibid s. 157. 
33 Aktiesite.se, ”Nationalekonomi- oligopol – vad är oligopol?”. 
34 Carlton DW., Perloff JM., Modern Industrial Organization, s. 157. 
35 Ibid s. 201-202. 
36 Frank R.H, Microeconomics and Behavior s. 20. 
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En faktor för att differentiera en produkt är genom lokalisering. Lokalisering är av yttersta 
vikt för ett företags framgång på marknaden. Det mest lönsamma för både producent och 
konsument är att tjänsten är belägen nära konsumenten. 37 Ju fler företag som finns i området 
desto mer ökar konsumentens valmöjlighet och substitut till företagets produkt. Ett företag 
kan öka sin marknadsmakt samt möjlighet att prissätta varan över marginalkostnaden genom 
att öka det geografiska avståndet till de närmsta konkurrenterna. En konsument kan dock ha 
preferenser som är viktigare än den geografiska aspekten såsom en friskolas specialisering. 
Företag kan därmed differentiera sig för att locka en viss typ av konsumenter och därmed 
även kvalitén på utbildningen. 38 
 

 
 
Figur 2: Tillämpad modell av Salops cirkel39 
 
Modellen ovan utgår från Salops cirkel, som tar hänsyn till att flera varor finns på en marknad 
och att en konsuments val påverkas av dennes preferenser samt produktens lokalisering. 40 En 
friskola, punkt 1, konkurrerar med övriga skolor på en marknad som tillhandahållet produkten 
utbildning. En specialanpassad skola som t.ex. fokuserar på barn med svårigheter och där få 
substitut finns, har större räckvidd eftersom föräldrar i brist på substitut är beredda att färdas 
en längre sträcka för att få tillgång till den specifika tjänst som erbjuds. En skola med en 
specifik inriktning har fler substitut och därmed är dess cirkel mindre då föräldrars 
benägenhet att färdas den extra sträckan till skolan minskar. Detta förutom i de fall då just den 
inriktning som skolan förser lockar konsumenter som är beredd att färdas den extra sträcka 
som valet av denna skola medför. Den innersta cirkeln kännetecknas av de föräldrar som 
väljer skola baserat på dess närliggande lokalisering och den nytta detta medför i minskade 
transaktionskotnader i t.ex. sökkostnader av passande skola. 
 

2.3 Grundläggande förutsättningar 

2.3.1 Efterfrågan 
 
En rationell konsument, såsom exempelvis en förälder, önskar maximera sin nytta genom att 
välja en optimal kombination av konsumtionsvaror eller i detta fall tjänster.41 Det rationella 
beteendet påverkas dock av risk samt information, där viss osäkerhet råder av vilket resultat 

                                                 
37 Carlton DW., Perloff JM., Modern Industrial Organization, s. 220-221. 
38 Ibid s. 201-202, 220-225. 
39 Ibid.  223- 230 för ursprunglig modell. 
40 Egen tolkning av Salops cirkel från Carlton DW., Perloff JM., Modern Industrial Organization, s. 223-230.  
41 Grant Marcus, Plant Martin, Williams Alan, Economics and Alcohol s. 13. 

1

Specialanpassad skola 
Skola med en viss inriktning 

Nära lokaliserad skola 
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valet orsakar.42 Det finns flera faktorer som bestämmer efterfrågan, såsom inkomst, smak, 
antal konsumenter, förväntningar och substitut.43 Föräldrar har olika preferensordningar vad 
gäller konsumtion, där tjänsten rankas i förhållande till hur gärna de vill erhålla denna samt 
deras preferenser. Preferensordningen varierar men trots detta finns det vissa kännetecken 
som gör att en förälder rankar en viss tjänst högre. Ett exempel på detta är att konsumenter, i 
detta fall föräldrar, kommer placera en tjänst som de får mer av högre upp i 
preferensordningen. 44   
 

2.3.2 Stordriftsfördelar  
 
Om en verksamhet har stordriftsfördelar så minskar genomsnittskostnaden eller 
styckkostnaderna när produktionsvolymen (output) ökar, vilket sker upp till en viss bestämd 
volym.45 Då stordriftsfördelar föreligger kan en stor aktör, exempelvis en kommun, hålla lägre 
styckkostnader samt pris än en mindre aktör såsom en friskola. Under dessa omständigheter 
har friskolan som försöker etablera sig på marknaden en konkurrensnackdel, eftersom denne 
har högre kostnader vilket kan medföra att friskolan måste lämna marknaden.46 En marknad 
med stordriftsfördelar är ofta skyddad från inträde av andra aktörer genom regleringar. En 
marknad kan vara samhällsekonomiskt effektiv med endast en producent på marknaden då 
stordriftsfördelar föreligger, dvs. om en aktör producerar den efterfrågade kvantiteten till en 
lägre kostnad än vad flera aktörer skulle kunna göra.47   
 

2.3.3 Samdriftsfördelar  
 
Då det blir mest ekonomiskt lönsamt att producera två tjänster samtidigt än separat finns det 
samdriftsfördelar (economies of scope). Detta innebär dock inte att det nödvändigtvis endast 
behöver vara en producent utan det kan vara två aktörer som samarbetar och tillverkar olika 
delar av samma produktion. Ett exempel är om kommunen tillhandahåller exempelvis 
bibliotek eller skolsköterska som även friskolan får utnyttja till sina elever.  När de samarbetar 
och är beroende av varandra är transaktionskostnaderna höga liksom risken att exploateras av 
varandra. 48  
 

2.4 Beteende 

2.4.1 Information  
 
Begränsning av konsumentinformation ger vissa företag ett övertag på marknaden medan 
bättre information istället kan öka konkurrensen. 49 Asymmetrisk information innebär att det 
råder en ojämn informationsfördelning mellan köpare och säljare där säljaren har ett 
informationsövertag. Detta maktövertag finns i olika sammanhang, i vissa fall genom 
                                                 
42 Elster, J, Rational choice, s. 86.  
43 Frank R.H, Microeconomics and Behavior s. 41-42. 
44 Carlton DW., Perloff JM., Modern Industrial Organization, s. 71. 
45 Carlton DW., Perloff JM., Modern Industrial Organization, s.. 36-38 och Konkurrensverket, Konkurrens och 
kommunala rättsprinciper på en avreglerad elmarknad, s. 24. 
46 Konkurrensverket, Konkurrens och kommunala rättsprinciper på en avreglerad elmarknad s. 24- 25. 
47Statens pris- och konkurrensverk, Sophämtning i kommunal och privat regi, s. 12. 
48 Carlton DW., Perloff JM., Modern Industrial Organization, s. 44-45. 
49 Carlton DW., Perloff JM., Modern Industrial Organization, s. 9. 
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institutioner, regler och konventioner vilka påverkar hur transaktioner genomförs och hur 
olika parter gynnas. 50  Informationsasymmetri kan även medföra ökade sökkostnader för 
konsumenten. Om det exempelvis är svårt för föräldrar att finna information om vilka 
friskolor som finns etablerade i kommunen, så ökar föräldrarnas sökkostnader och 
incitamenten ökar för att kommunen får fler elever.      
 

2.5  Offentlig påverkan 
 
Statliga och kommunala regleringar påverkar marknadsstrukturen eftersom de begränsar vilka 
som har möjlighet att etablera sig på marknaden såväl som nya företags möjlighet att verka på 
densamma.51  Statliga restriktioner vad gäller etableringar på vissa marknader brukar innebära 
att ett fåtal företag tillåts startas. 52 Även om det är statliga restriktioner som beslutar om vilka 
skolor som ska godkännas att startas så påverkar även kommunen, som dominerande aktör, 
möjligheten till etablering och att bedriva verksamhet. Kommunen påverkar exempelvis 
ansökningsprocessen, då de får yttra sig till Skolverket om hur de ställer sig till att en ny skola 
startas.   
 

2.6 Prestation 

2.6.1 Effektivitet och valfrihet 
 
Oberoende av om en verksamhet bedrivs av kommun eller privat företag brukar den 
samhällsekonomiska effektiviteten av marknaden mätas utifrån paretokriteriet. Detta innebär 
att när den samhällsekonomiska effektiviteten uppnåtts kan en omfördelning av resurser inte 
ske som ökar nyttan för en individ utan att den minskar för en annan individ. 53  På många 
platser har fortfarande kommunen monopol på marknaden för utbildning. En marknad med 
monopolstruktur har inte samma möjligheter att fungera lika effektivt som under fri 
konkurrens. Detta då företag på en fri konkurrensmarknad konkurrerar med varandra och kan 
få vägledning av andra företag för att effektivisera sin produktion, t.ex. genom att ett företag 
kan mäta sina kostnader i förhållande till marknadspriset. Ett monopolföretag har dock inte 
samma möjligheter att mäta t.ex. sin effektivitet, i förhållande till andra företag och kan 
därmed ha svårare att utveckla sin verksamhet. 54 Då det exempelvis inte finns någon valfrihet 
att välja grundskola och kommunen har monopol på utbildning, kan kommunens möjlighet att 
effektivisera sin verksamhet minska i brist på andra verksamheter, inom samma geografiska 
område och med samma förutsättningar, att jämföra med.  
 
Valfrihet innebär ”att kunna välja utan inskränkningar” och beror på ett flertal faktorer såsom 
de valmöjligheter som finns tillgängliga. Om det inte finns några alternativ på marknaden är 
det svårt att kunna göra ett val och det finns ingen valfrihet. Vad gäller skola kan valfriheten 
vara vilka aktörer som erbjuder tjänster såväl som tjänsternas art och om de exempelvis har 
någon specifik inriktning.55   
 

                                                 
50 Magnusson L,Vad är marknaden? s. 75-76. 
51 Carlton DW., Perloff JM., Modern Industrial Organization, s. 88-89. 
52 Ibid s. 102. 
53 Ibid s. 70. 
54 Ibid s. 88, 94, 99. 
55Statskontoret, Vård, skola och omsorg- Vilken information behöver brukaren för att välja, s. 17. 
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Det räcker inte om konsumenter känner till valmöjligheterna utan de måste även kunna 
jämföra och bedöma de olika alternativen för att kunna fatta ett bra beslut. Detta kan dock 
vara svårt att göra vad gäller de tjänster som skolor förmedlar, då de har karaktären av s.k. 
erfarenhetsvaror där produktens eller tjänstens värde kan bedömas först efter att de 
konsumerats under en tid. Jämförelser av utbildning som tjänst försvåras därmed och kan 
begränsa valfriheten. När konsumenter inte har tillgång till rätt information för att kunna fatta 
ett rationellt beslut kan marknadsmisslyckande inträffa på marknaden p.g.a. 
samhällsekonomisk ineffektivitet, där konsumenter inte konsumerar som de skulle gjort med 
tillräcklig information. 56    
 
 
 
 

                                                 
56 Ibid s. 17, 19.  
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3 Nuvarande situation för friskolor i Sverige 
 
Detta kapitel beskriver den nuvarande situationen för friskolor i Sverige utifrån den modell 
som presenterades i figur 1, avsnitt 2.2. Samma rubriker som presenterades i figur 1 och som 
introducerades i referensramen används även i detta kapitel. I vissa fall har dock faktorerna 
slagits ihop och presenteras då i ett annat avsnitt. Fyra skolor samt ett huvudkontor har 
intervjuats för att undersöka Linköpings kommun som typfall. De refereras till nedan som 
rektor/ skola 1,2,3 och 4.  
 

3.1 Marknadsstruktur 
 
Antalet fristående grundskolor 57  i Sverige har ökat snabbt sedan början av 2000-talet. 
Tabellen nedan visar antalet verksamma fristående grundskolor, vilket konstant har ökat 
sedan år 1994. År 1994/95 var andel friskolor av den totala andelen fristående grundskolor 4,2 
procent, vilket kan jämföras med 11,2 procent år 2004/05. Andelen friskolor har under denna 
tioårsperiod därmed ökat med 7 procent.  
 
Tabell 1: Antal fristående grundskolor och totalt antal skolor58 
 

År 
  

Antal 1994/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 
Friskolor 208  229  257  287  322  362  418  475  528  554  565 
Totalt 4900  4934  4936  4981  4992  5048  5090  5075  5109  5041  4963 
Andel procent 4,2 %  4,6 %  5,2 %  5,7 %  6,5 %  7,1 %  8,2 %  9,3 %  10,3%  11 %  11,2% 
 
Källa: Egen tabell utifrån material från Friskolornas riksförbund 59. 
 
Det är även fler friskolor som får avslag från Skolverket60, samtidigt som många av de som 
godkänts inte har fått igång verksamheten. Det finns olika skäl till detta, men det främsta 
skälet anses vara svårigheten att finna lämpliga lokaler. Hösten år 2004 startade bara tjugo 
procent av de skolor som hade ansökt om att få starta en fristående skola.61 Friskolor som har 
godkänts av skolverket, ska ha startat skolan inom två år från det datum då beslutet fattades. 
 
Diagram 1 visar antalet ansökningar i Sverige gällande etableringen av fristående grund- och 
gymnasieskolor. Efter att friskolereformen infördes ökade antalet ansökningar, för att sjunka 
efter år 1994. Sedan år 1996 har dock antalet ansökningar gällande fristående grundskola ökat 
fram till år 2002, varefter det minskade återigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
57 Fristående grundskola används synonymt med friskola.  
58 I tabell 8 presenteras antal elever i kommunala och fristående grundskolor.  
59 Friskolornas riksförbund, Fakta om friskolor s. 4-20. 
60 Sedan 2008-10-01 är det myndigheten Skolinspektionen som ansvarar på godkännande av friskolor och dessas 
rätt till bidrag. Hänvisning i övrigt i texten har varit Skolverket, så därför används det även här. 
61 Friskolornas riksförbund, Fakta om friskolor s. 4-20. 
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Diagram 1: Antal ansökningar om fristående grund- och gymnasieskola år 1991-2008 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagram 2: Antal godkända friskolor år 2005-2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Skolverket62 
 
Presenterade tabell och diagram visar att antalet ansökningar nationellt har minskat sedan år 
2002, sedan år 2006 har dock antalet ansökningar återigen ökat. Diagram 2 visar att år 2007 
godkändes 59 stycken nya grundskolor samt 16 stycken utökande av befintlig verksamhet. 
Samtidigt har antalet fristående grundskolor som startats ökat konstant. 63 Enligt diagram 1 
och 2 så godkändes 75 (59 plus sexton) nya fristående grundskolor av 150 ansökningar, vilket 
innebär att 50 procent av ansökningarna som inkom godkändes. Andelen skolor som 
godkänns varierar över tiden vilket diagram 1 och 2 visar.  
 
 
Friskolor i Linköpings kommun 
 
I Linköpings kommun finns åtta friskolor etablerade. Tabell 2 visar att Skolverket mottog 21 
ansökningar gällande tillstånd att starta fristående grundskola i Linköpings kommun, mellan 
år 1993-2008. Det är totalt tretton olika skolor som har ansökt. I vissa fall förekommer samma 
skola flera gånger, vilket har flera olika orsaker. Det är exempelvis skolor som inte har 
godkänts såväl som skolor som redan startat skolan och ansöker om att utöka verksamheten 
(då angivet utökning). 
 

                                                 
62 Skolverket, ”Regler som gäller för fristående skolor”. Utökat godkännande innebär att en skola redan bedriver 
viss verksamhet och ansöker om att få utöka denna.  
63 Ibid. 
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Tabell 2: Skolor som har sökt och beviljats tillstånd att starta friskola i Linköpings kommun, 
enligt Skolverkets databas64  
 
År Antal 

ansök 
-ningar 

Namn på skolan Godkänd? Startats? 

2008  2  Jensen grundskola 
Internationella engelska skolan65 

Ja 
Nej 

Nej 
Utökning 

2007  1  Cedalion grundskola  Nej  Nej 
2006  2  Gläntan 

Nya Stolplyckeskolan 
Nej 
Nej 

Nej 
Nej 

2005  2  Nya Stolplyckeskolan 
Nya Stolplyckeskolan 

Nej 
Ja 

Nej 
Nej 

2004  3  Kunskapsskolan 
Nya Stolplyckeskolan 
Nya Stolplyckeskolan 

Nej 
Nej 
Nej 

Nej 
Nej 
Nej 

2003  3  Natur och kulturskolan 
Natur och kulturskolan 
Al Hussein Akademi 

Nej 
Ja 
Nej 

Nej 
Nej 
Nej 

2002  3  Pandionskolan 
Kunskapsskolan 
Global skolan 

Ja 
Ja 
Nej 

Ja 
Nej 
Nej 

2001  2  Vittra 
Internationella engelska skolan 

Ja 
Ja 

Ja 
Ja 

2000  2  An‐Noor skolan 
Kunskapsskolan 

Ja 
Ja 

Nej 
Nej 

1999  1  Lusthuset  Ja  Nej 
1998‐
1993 

0  0  ‐  ‐ 

 
Källa: Skolverket66 
 
Av de tio skolor som har godkänts av Skolverket att bedriva grundskoleverksamhet sedan år 
1993 är det endast tre skolor som startats (en av de tio godkändes år 2008 och har därmed inte 
hunnit starta). Det innebär att 33,3 procent av de skolor som ansökt om tillstånd att bedriva 
grundskoleverksamhet i Linköpings kommun startats. Den information som presenteras i 
tabell 2 är från Skolverkets databas, som inte visat sig vara helt tillförlitlig. Det är nämligen 

                                                 
64 Denna information har hämtats från Skolverkets databas, Skolinspektionen, ”Fristående skolor”, som numera 
tillhör den nya myndigheten Skolinspektionen. Informationen som presenteras är dock inte helt tillförlitlig. Ett 
exempel på detta är att då en sökning görs för skolor som har ansökt om att starta en fristående skola i 
Linköpings kommun kommer detta resultat upp. Det är dock ytterligare två skolor som är verksamma och som 
startade år 1996 och 1999, men som inte finns med i materialet som visas i databasen.  
65 Remissyttrande från Linköpings kommun ang. utvidgning av verksamheten: ”Linköpings kommun har yttrat 
sig över ansökan och anger att de i grunden är positiva till en etablering av fristående skolor då det bidrar till 
ökad valfrihet för medborgarna. Under en övergångsperiod kan en utökning av antalet platser vid Internationella 
Engelska skolan få negativa ekonomiska och organisatoriska konsekvenser. På lång sikt kan det vara en fördel 
att skolan startar sin verksamhet från årskurs fyra istället för årskurs sex. Ett problem idag är att eleverna lämnar 
de kommunala skolorna mellan årskurs fem och sex vilket försvårar planeringen.”  
Skolverket, ”Ansökan från Internationella Engelska Skolan i Sverige AB om utökat godkännande av och rätt till 
bidrag för en friståendegrundskola, Internationella Engelska skolan i Linköping, i Linköpings kommun” 
66 Skolinspektionen, ”Fristående skolor” och Monica Ryttmarker, Skolinspektionen, 090416. 



24 
 

fem stycken skolor som har blivit godkända och startat sedan år 1993, vilket ytterligare höjer 
andelen skolor som både blivit godkända och startats.   
 
Antalet ansökningar har inte ökat särskilt mycket mellan år 1999 till år 2008. Enligt 
Skolverkets statistik inkom det inga ansökningar år 1992-1998 och i jämförelse med denna 
tidsperiod har antalet ansökningar ökat. Till skillnad från det nationella genomsnittet, som 
presenterades i diagram 1, där antalet ansökningar minskade mellan år 2001- 2003 så ökade 
istället antalet ansökningar för friskolor i Linköpings kommun under denna tidsperiod. 
 
Trots att flera fristående grundskolor finns etablerade i Linköpings kommun är det fortfarande 
kommunen som har marknadsmakt. I Linköpings kommun har kommunala skolor 10 637 st. 
elever, medan kommunala friskolor har 2 672 st. och friskolorna har 1 814 st. elever. 67 Den 
kommunala skolan har därmed en marknadsandel på 86.4 procent. Rektor 1 anser att det är en 
trend i dagens samhälle med friskolor och att ha ett alternativ till kommunal skola. Denna 
trend innebär att flera kommunala skolor har stängts och att kommunen i vissa fall istället har 
öppnat kommunala friskolor. Kommunala friskolor ingår i den kommunala organisationen, 
men har en egen styrelse med bl.a. föräldrar samt olika representanter. Den står under 
kommunens ekonomi, men har möjlighet att med en annan frihet distribuera resurser. 68  
 

3.1.1 Kostnader och etableringshinder 
 
Den totala kostnaden per elev i kommunal grundskola uppgick till 77 000 kr år 2007. 
Diagram 3 visar att den totala kostnaden sjönk från år 1991 till år 1995. Från år 1996 har den 
totala kostnaden per elev ökat och år 2001 översteg de kostnaderna år 1991. Kostnaderna för 
skolmåltider ökade med 50 procent mellan år 1991-2007, medan kostnaden för läromedel och 
lokal ökat med 28 procent respektive 16 procent.   
  
Diagram 3: Totala kostnader per elev i kommunal grundskola. Fördelat på olika kostnadsslag år 1991-
2007 (index där 1991=100, fasta priser).  

 
Källa: Skolverket69 
 

                                                 
67 Linköpings kommun, Helén Örbrand, Utbildningskontoret 2009-04-29. 
68 Rektor skola 2, 2008-05-07 och Linköpings kommun, ”Folkungaskolan”.  
69 Skolverket, PM: Totala kostnader för förskoleverksamhet, skol barnomsorg, skola och vuxenutbildning 2007 s. 
19-23 och Monica Ryttmarker, Skolinspektionen, 2009-04-27. 
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Undervisning står för knappt 50 procent av de totala kostnaderna per elev. Anledningen till att 
kostnaden för undervisning inte ökat ytterligare sedan år 1991, beror på att antal antalet elever 
per lärare har ökat (då speciellt mellan år 1991-2000). Stordriftsfördelar föreligger därmed 
eftersom kostnaderna minskar med ökad output, där utbildade elever i detta fall är output. Ju 
fler elever desto lägre blir kostnaden per elev. Efter år 2000 har kostnaderna ökat vilket 
framför allt beror på högre löner.   
 
I diagram 3 presenterades kostnaden per elev i kommunal grundskola, men det är även 
intressant att granska friskolornas kostnader i förhållande till de kommunala skolornas 
kostnader. Diagram 4 visar den totala kostnaden per elev för både kommunal och fristående 
grundskola, år 1993-2007. Av diagrammet framgår att fram till år 1999 var de fristående 
skolornas kostnader lägre per elev. Sedan år 1999 har skillnader i kostnader mellan respektive 
typ av skolor varit marginell.  
 
Diagram 4: Kostnad per elev i kommunal respektive fristående grundskola 1993–2007 
fasta priser70  
 

 
Källa: Skolverket71 
 

En jämförelse mellan diagram 4 och tabell 8 stödjer tidigare antagande om att 
stordriftsfördelar föreligger. Tabell 8 visar antalet elever i kommunala och fristående skolor år 
1999 – 2007. Sedan år 2004 och framåt så har antalet elever i fristående skolor ökat samtidigt 
som kostnaderna för fristående skolor i jämförelse med den kommunala kostnaden minskat. 
Diagram 4 visar kostnaden per elev och kan därmed betecknas som genomsnittskostnaden. 
Genomsnittskostnaden minskar i detta fall med ökad output, vilket innebär att 
stordriftsfördelar föreligger.   
 
Kostnaderna ökar samtidigt konstant från år 1999 och framåt. Detta kan bero på ökade 
kostnader för exempelvis undervisning och skolmåltider. Det kan finnas viss tidseftersläpning 
eftersom exempelvis de kommunala skolorna inte anpassar sin kapacitet direkt efter den 
minskade efterfrågan. Den kommunala skolan kan avvakta under en tidsperiod ifall att 
kapacitetsförändringen endast är tillfällig och efterfrågan på deras tjänster snart kommer att 
stiga igen, vilket gör att genomsnittskostnaden per elev blir högre.   
 
År 1994- 2000 var friskolornas kostnader per elev än för kommunala skolor. Mellan år 2000- 
2004 var dock de kommunala kostnaderna per elev lägre. Efter år 2004 vidgar sig gapet av 
                                                 
70 I fristående skolor ingår i denna figur riksinternatskolor och internationella skolor.  
71 Skolverket, PM: Totala kostnader för förskoleverksamhet, skol barnomsorg, skola och vuxenutbildning 2007, 
s. 22. 
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kostnaden per elev mellan kommunala och fristående skolor mer och trenden har mindre 
fluktuationer. Samtidigt som kostnaderna ökat mer för kommunala skolor än för fristående 
skolor så har antalet elever i den kommunala skolan minskat.   
 
Kostnaderna per elev för kommunala och fristående grundskolor fördelar sig mellan olika 
faktorer vilket tabell 3 visar. Enligt tabell 3 skiljer sig de genomsnittliga totala kostnaderna för 
kommunala och fristående skolor sig åt med 3 400 kronor per elev. Såväl som att de 
fristående skolorna i genomsnitt har 41.4 procent mer i kostnader för läromedel/utrustning och 
skolbibliotek i förhållande till kommunala skolor. Kostnaderna för skolbibliotek är högre för 
en fristående skola eftersom de ofta har färre elever än kommunala skolor vilket medför att 
kostnaderna för ett friskolas skolbibliotek blir högre då färre elever kan dela på denna 
kostnad. Friskolor väljer dessutom i genomsnitt att fördela mer pengar åt skolmåltider i 
förhållande till kommunala skolor. Kommunala skolor ger dock i genomsnitt mer resurser åt 
elevvård i förhållande till fristående skolor.  
 
Tabell 3: Kostnader per elev år 2007, medelvärde för olika typer av kommuner och inriktningar av 
fristående skolor 
 
 Total kostnad, därav 

Genomsnittliga 
kostnader för;  Under- 

visning 

Lokaler 
& inven- 
tarier 

Skol- 
måltider 

Läromedel/ 
utrustning/ skol-
bibliotek 

Elev- 
vård Övrigt 

Kommunala 
skolor 

77 000  40 100  15 100  4 600  2 900  1 920  12 400 

Fristående skolor 73 600  39 000  14 800  5 400  4 100  1 240  9 100 
Andel i 
förhållande till 
kommunala 
skolor, i procent 

‐ 4,4 %  ‐2,7 %  ‐2 %  + 17,4%  + 41,4 %  ‐35,4%  ‐26,6% 

 
Källa: Egen tabell utifrån material från Skolverket72 
 
Den totala kostnaden per elev för fristående skolor år 2007, var 73 600 kr (se tabell 3). Tabell 
3 visar att den största kostnaden är undervisning och att därefter kommer lokaler och 
inventarier. Lokaler och inventarier är fasta kostnader , då dessa inte kan anses fluktuera lika 
mycket som en rörlig kostnad. En hyreshöjning kan ske vilket förändrar den fast kostnaden 
men den kommer då vara densamma under en fortsatt bestämd tidsperiod, medan en rörlig 
kostnad kan fluktuera mer mellan olika månader. Undervisning, exempelvis i form av löner 
till anställda, är en sådan rörlig kostnad som kan förändras mellan olika månader då anställda 
kan bli sjuka eller behöva arbeta övertid vilket förändrar kostnadsstrukturen. Eftersom 
budgeten görs för ett år i taget så beräknas dessa vara fasta och rörliga kostnader på relativt 
kort sikt. Eftersom undervisning, lokaler och inventarier utgör de största kostnaderna, sjunker 
kostnaderna för verksamheten då antalet elever ökar. Verksamheten kännetecknas därmed av 
stordriftsfördelar eftersom att när output; antal utbildade elever ökar, så sjunker kostnaderna.  
 
Ersättning till fristående skolor 
 
Sedan år 1993 kan föräldrar själva välja vilken skola de vill att deras barn ska gå i och 
dessutom så blev även kommunerna skyldiga att betala ersättning för eleverna till friskolorna. 
Denna ersättning ska motsvara vad eleverna skulle ha kostat i den kommunala skolan, men 
kommunerna behöver t.ex. inte betala skolskjuts till eleverna. Friskolor har dock vissa 

                                                 
72 Skolverket, ”Grundskolan – Kostnader – Riksnivå”. 
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kostnader som inte den kommunala skolan har såsom t.ex. moms, vilket kan vara en 
konkurrenssnedvridande faktor.  
 
Det kan dock vara svårt att definiera vad som eleverna skulle ha kostat i den kommunala 
skolan, vad som är kommunens kostnader och därmed vilket ersättningsbelopp som 
friskolorna är berättigade till. Detta har orsakat en del konflikter.73 De bidrag som fristående 
grundskolor erhåller motsvarade, enligt statistik från år 2007, 97 procent av dessas totala 
kostnader för samma år.74  
 
En friskola med ett begränsat antal elever är ytterst beroende av dessa för att kunna bedriva 
sin verksamhet. Om en friskola t.ex. omsätter 6 miljoner kr är medianresultatet ca 120 000 kr, 
vilket motsvarar skolans ersättning för 2 elever. Om en familj med 2 barn, som är placerade i 
samma friskola, flyttar under terminen kan skolans överskott försvinna. Att starta och driva en 
friskola innebär därmed ett risktagande med små marginaler. 75 Ersättningsnivåerna i olika 
kommuner skiljer sig åt och kan i vissa fall vara upp till 30 000 kr per elev och år.76. En 
proposition (2008/09:171) har presenterats rörande detta. Mer information om propositionen 
presenteras under avsnitt 4.3, Statlig påverkan.  
 
Kostnader för grundskoleverksamhet i Linköpings kommun  
 
I Linköpings kommun så finns det, enligt tabell 4, 14 169 elever folkbokförda år 2007. Den 
totala kostnaden per elev för kommunen är 77 400 kronor, medan den ersättning som 
friskolorna erhåller är 68 900 kronor. Linköpings kommun ger i genomsnitt mer i ersättning 
till fristående grundskolor än andra kommer, då ersättningen till friskolor i snitt är 65 800 
kronor. Kostnaderna är i genomsnitt högre per elev i andra kommuner, medan ersättningen 
per elev till fristående skolor är lägre. Kommunen har rätt att ge mindre ersättning till 
fristående skolor än de kostnader som kommunen själv har, eftersom de räknar med att 
kommunala skolor har vissa overheadkostnader77 som friskolor inte belastas med.  
 
Tabell 4: Kostnader för elever i grundskolan och som är folkbokförda i kommunen år 2007 
 
      Genomsnittligt Kostnad totalt för hem- Kostnad Ersättning Ersättning 
     antal elever kommunen   per elev per elev  per elev 
     folkbokförda (tkr) per  för skol- i annan till 

     i kommunen   elev (kr) skjuts (kr) 
kommun 
(kr) fristående 

Hemkommun   
2007         skolor (kr) 

Kommuner   
           

Samtliga kommuner   949 733 74 986 536 79 000 2 490 82 400 65 800 
Linköping                    14 169 1 097 361 77 400 2 360 126 000 68 900 
 
Källa: Skolverket78 
 

                                                 
73 Friskolornas riksförbund, Fakta om friskolor,  s. 5,17. 
74 Skolverket, PM: Totala kostnader för förskoleverksamhet, skol barnomsorg, skola och vuxenutbildning 2007,  
s. 19-13. 
75 Friskolornas riksförbund, Fakta om friskolor, s. 19. 
76 Svenskt Näringsliv, Vad är det för vinst med friskolor?, s. 14. 
77 En overheadkostnad är kostnader för den typ av tjänster som samordnas inom kommunen t.ex. IT- och 
personaladministration. - Värmdö kommun, ”Vad är en overheadkostnad?”. 
78 Skolverket, ”Grundskolan – Kostnader – Kommunnivå”. 
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Kostnaderna för enskilda faktorer visas i tabell 5. Där framgår de olika kostnaderna för att 
bedriva grundskoleverksamhet fördelade på en genomsnittlig kostnad per elev i Linköpings 
kommun, i jämförelse med den genomsnittliga kommunala kostnaden per elev. Den största 
kostnaden är för lokaler och inventarier, vilket är fasta kostnader och måste avyttras om en 
skola skulle stänga och då till ett betydligt lägre pris än vad de köptes för. För att kunna 
bedriva skolverksamhet måste dessa även införskaffas så att eleverna ska ha en plats att 
studera vid. Det är en hög initial kostnad. Andra kostnader är läromedel, skolmåltider och 
elevvård vilka för Linköpings kommun understiger de genomsnittliga kommunala 
kostnaderna.   
 
Tabell 5: Huvudmannens kostnader för grundskola år 2007, där kommunala och fristående skolor såväl 
som sameskolan inkluderas. 
          
    Kostnad per elev (kr) för   Lokaler och inventarier Lokal- Ersättning 

   läromedel/ skol- Elevvård 
kostnad (kr) 
per   yta per per elev 

   utrustning/ måltider   elev  kvadrat- elev från annan 

Huvudman 
skolbibliotek       meter (kvm) kommun  

(kr) 

Kommuner                                                                                
Samtliga kommuner 2 900 4 600 1 920 15 100 870 17 63 000 
    Linköping               2 000 3 200 1 260 14 900 1 230 12 97 600 
 
Källa: Skolverket79 
 
Kostnaderna för att etablera sig på marknaden och för träda ut från den gör att marknaden 
kännetecknas av relativt höga etableringshinder, vilket gör det svårt för nya företag att 
etablera sig och verka på marknaden till skillnad från under fri konkurrens då företag kan 
etablera sig utan större hinder eller kostnader.  
 
Fristående skolor i Linköpings kommun 
 
Det finns flera stora kostnader som är sammankopplade med en friskolas verksamhet och som 
innehar samdriftsfördelar, såsom exempelvis skolsköterska och bibliotek. Friskolorna i 
Linköpings kommun har löst detta på olika sätt där en av skolorna själv står för dessa 
kostnader samtidigt som en annan skola samarbetar med kommunen. Samarbetet med 
kommunen gör det möjligt för friskolan att nyttja dessa tjänster. En annan skola har även valt 
att inte ha något bibliotek.80  
 
Om någon av de enskilda friskolorna, dvs. skola 1 & 2, skulle lämna marknaden skulle detta 
innebär stora kostnader/förluster för skolan, vilket innebär att det är viktigt att skolan ser till 
att ha en buffert. Förlust skulle ske då mycket, bl.a. material, skulle behöva säljas till 
underpris samtidigt som hyra och löner fortfarande skulle behöva betalas under en period.81 
Förlusten för de skolor som är med i ett kooperativ skulle inte vara lika stor. Det skulle bli 
förlust för den enskilda verksamheten, men det är inte säkert att verksamheten i stort skulle gå 
med förlust eftersom resultatet beror på ytterligare skolor i andra delar av landet. 82 
 
 

                                                 
79 Skolverket, ”Grundskolan – Kostnader – Kommunnivå”. 
80 Skola 2, Rektor, 2008-05-07 & Skola 1, Rektor, 2008-05-08 & skola 3 huvudkontoret, 2009-04-29. 
81 Skola 2, Rektor, 2008-05-07 & Skola 1, Rektor, 2008-05-08. 
82 Skola 4, Rektor, 2009-04-29. 
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Etableringshinder 
 
I Linköpings kommun är samtliga fem skolor som startades efter år 1993 bildade som 
aktiebolag. Då en privatperson eller aktiebolag skickar in en ansökan till skolverket måste 
denne redan ha godkänt från Bolagsverket där man redogjort för styrelsen, bolagsträffar, 
budget, bolagsordning osv. För att kunna bilda ett aktiebolag måste 100 000 kr investeras i 
bolaget. 83   
 
Grundaren av en friskola måste kunna investera kapital i verksamheten. Innan verksamheten 
börjar måste skolan investera i skolmaterial, böcker och dylikt vilket innebär minst 100 000 
kr.84 Båda de skolor där grundarna även är ägarna dvs. skola 1 och 2, i Linköpings kommun 
valde att börja i liten skala och sedan utveckla sin verksamhet vilket har varit framgångsrikt. 85 
Skola 3 är del i ett stort företag, vilket innebär att skolan har helt andra förutsättningar än en 
enskild liten skola som startas. Skolan har genom företaget mer resurser och erfarenhet av att 
starta skolor samt att påbörja verksamheten exempelvis i form av att rekrytera personal.86 
 
Det kan finnas flera svårigheter för en nystartad skola, där de största är att finna lokaler samt 
kvalificerad personal. Ingen av skolorna hade dock problem med att hitta lokaler, utan fann 
flera lämpliga efter kontakt med privata aktörer. De nystartade friskolorna hade därmed ett 
flertal olika lokaler att välja mellan då de påbörjade sin verksamhet.87 En av skolorna var 
intresserad av att finna en tomt som de kunde bygga en ny skollokal på, vilket de fick hjälp 
med av bl.a. kommunen att hitta.88 Skola 2 upplevde det som ett betydligt större problem att 
finna kompetent personal än lämpliga lokaler.89 
 
Skola 3 anser att det är en stor ekonomisk risk att starta en friskola. Det är kostsamt att starta 
upp en friskola, vilket kan få många att avstå. 90 Rektor 1 och 2 tror att både problemen med 
att etablera sig på marknaden samt de svårigheter som finns för att lämna den avskräcker 
individer från att starta friskolor. Rektor 2 anser att det är en stor sak att starta en friskola som 
många människor drar sig för, eftersom det innebär så mycket mer ansvar att arbeta med 
människor.91  Rektor 1 menar att en privatperson som vill starta en friskola tar en stor risk och 
om det inte skulle fungera är det ovisst hur attraktiv individen skulle vara på arbetsmarknaden 
efter att ha haft ett eget företag.92  
 

3.1.2 Produktdifferentiering 
 
En fristående skola kan positionera sig på olika sätt bl.a. genom att ge vissa ämnen mer tid 
såväl som att skapa egna kurser. Det finns olika inriktningar för fristående grundskolor, vilket 
visas i tabell 6. Många skolor har speciell pedagogik, men även allmän inriktning är vanlig. 
Kommunala skolor kan inte vara religiöst (konfessionellt) inriktade, men denna möjlighet 
finns för friskolor som kan välja att inrikta sin verksamhet på detta sätt. Även om skolorna har 

                                                 
83 Skola 2, Rektor, 2008-05-07.  
84 Ibid.  
85 Skola 2, Rektor, 2008-05-07 & Skola 1, Rektor, 2008-05-08. 
86 Skola 3, Huvudkontoret, 2009-04-29. 
87 Skola 2, Rektor, 2008-05-07 & Skola 1, Rektor, 2008-05-08. 
88 Skola 3, Huvudkontoret, 2009-04-29. 
89 Skola 2, Rektor, 2008-05-07  
90 Skola 3, Huvudkontoret, 2009-04-29. 
91 Skola 2, Rektor, 2008-05-07. 
92 Skola 1, Rektor, 2008-05-08. 
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olika inriktning så följer de dock samma kurs- och läroplaner som kommunala skolor 
(förutom Waldorfskolorna som har specialanpassade).93  
 
Tabell 6 visar att andelen skolor med allmän inriktning har ökat sedan år 1994/95, då andelen 
fristående skolor var 26, 4 procent av det totala antalet skolor. År 2004/05 hade denna andel 
ökat till 40 procent. Andelen skolor med speciell pedagogik som inriktning, i förhållande till 
totala antalet skolor med olika inriktningar, minskade under samma tioårsperiod från 40 
procent till 31,3 procent. Tabellen visar även att andelen konfessionella friskolor numera är en 
mindre andel än tidigare. År 1994/95 var de 21,6 procent av friskolorna, medan de sjunkit till 
nära hälften tio år senare för att endast motsvara 11,5 procent år 2004/05.  
 
Tabell 6: Antal fristående grundskolor efter inriktning 
 
 Antal fristående grundskolor efter inriktning 

Inriktning 1994/95 99/00 00/01 01/02 04/05 

Andel i 
procent  
94/95 

Andel i 
procent 
04/05 

Totalt 208  322  418  475  565     
Allmän 55  121  149  177  224  26,4 %  40 % 
Speciell 
pedagogik 

83  135  152  164  177  40 %  31,3% 

Konfessionell 45  55  59  63  65  21,6 %  11,5% 
Språklig/etnisk 16  17  22  24  29  7,7 %  5,1 % 
Speciell 
ämnesprofil 

5  17  19  24  32  2,4 %  5,7 % 

Övriga 4  27  17  23  38  1,9 %  6,7 % 
 
Källa: Egen tabell utifrån material från Friskolornas riksförbund 94. 
 
I Linköpings kommun har samtliga fem skolor en specifik inriktning på verksamheten. Vissa 
erbjuder en speciell pedagogik, medan en av skolorna erbjuder språklig inriktning och en 
annan skola har konfessionell inriktning mot islam. En tredje skola är dessutom 
specialanpassad mot ungdomar med problem.  
 
Lokalisering 
 
Förutom att en skola kan välja att differentiera sin verksamhet genom att välja en specifik 
inriktning, så är det även viktigt för skolans framgång på marknaden att överväga lokalisering 
och den roll denna faktor spelar. Demoskop har på uppdrag av Svenskt Näringsliv genomfört 
en undersökning för att ta reda på hur nära belägna elevers skolor är. Diagrammet nedan visar 
att en tredjedel av eleverna i kommunala skolor och drygt en tiondel av friskole-elverna har 
mindre än 500 m. till skolan. Över hälften av friskole-elverna har mer än 2 km. till skolan, 
vilket är betydligt fler än kommunala elever där cirka en tredjedel av de som hade 
valmöjlighet att välja skola och en fjärdedel av de som inte hade valmöjlighet har samma 
avstånd. 95  
 
 
 
 
 

                                                 
93 Friskolornas riksförbund, Fakta om friskolor,  s. 6-10. 
94 Friskolornas riksförbund, Fakta om friskolor,  s. 10. 
95Demoskop, Föräldrar med barn i friskola och kommunal skola,  s. 16-22. 
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Diagram 5: Hur långt ifrån hemmet ligger skolan som ditt barn går i? 
 

Källa: Demoskop96 
 
Resultatet av undersökningen visar att friskoleelverna ofta har längre till skolan än vad 
kommunala skolelever har. Undersökningen har dessutom visat att majoriteten av de 
kommunala skoleleverna går eller cyklar till skolan, vilket inte friskoleelver har samma 
möjlighet att göra. Friskoleelverna åker istället oftare lokaltrafik eller bil till skolan. 97 
Friskoleelever såväl som föräldrar har därmed en större benägenhet att färdas en längre 
sträcka för att få den tjänst de efterfrågar.  
 
Fristående skolor i Linköpings kommun 
 
I tabell 7 visas antalet elever i fristående grundskolor, i Linköpings kommun, som har 
busskort och tar sig till skolan med buss.  Elever som har busskort bor över 4,6 km. från 
skolan. Samtliga av dessa friskolor har en specifik inriktning på sin verksamhet.  
 
För att få ett jämförelsemått presenteras även samma information från en kommunal skola 
utan specifik inriktning med ett relativt centralt geografiskt läge. I vissa fall ingår även 
förskoleelever i dessa siffror. Dessutom bedriver skolorna utbildning för olika årskurser, dvs. 
vissa skolor har unga elever vilka rimligtvis inte åker buss i lika stor utsträckning t.ex. 
förskola – årskurs 6, medan andra har äldre elever t.ex. årskurs 6-9 som har större möjligheter 
att åka buss.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
96Demoskop, Föräldrar med barn i friskola och kommunal skola, s. 18. 
97 Ibid s. 16-22.  
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Tabell 7: Antal elever i fristående grundskola, i Linköpings kommun, med busskort 
 
 Skola 

Andel 
elever 

 
 
Friskola 1 

 
 
Friskola 2 

 
 
Friskola 3 

 
Friskola 4, 
specialanpassad skola 

 
Kommunal skola; 
Bäckskolan i Berga98 

Totalt 
 

80  600  140  24  247 

Busskort inom 
Linköpings 
kommun 

11  400  38  17  3‐4  

Länskort 0  8‐10  0  1  0 

Färdas men 
utan busskort 
(grov 
uppskattning) 

15  15  ca. 3  Uppgift saknas  Uppgift saknas 

Andel procent 
som färdas totalt 

32,5 %  68,3 %  27,1 %  75 %  16% 

 
Källa: Respektive skola 
 
Tabellen visar att andelen elever som måste färdas till skolan är betydlig. Andelen elever som 
bor så pass långt bort att de har busskort är störst för friskolan som är specialanpassad för 
elever med särskilda behov. I förhållande till andelen elever som har busskort i den 
kommunala skolan, är det betydligt fler elever i fristående skolor som bor långt ifrån sin 
skola. Vid en jämförelse med den fristående skola som har minst andel elever som färdas, 
32,5 procent, är denna andel betydligt större än för den kommunala skola vars motsvarande 
värde uppgår till endast 16 procent. Föräldrar och elever i fristående skolor i Linköpings 
kommun är därmed beredda att färdas en längre sträcka för att få den undervisning de 
efterfrågar, precis som i Demoskops undersökning. 
 
Både skola 1 och 2 i Linköpings kommun, valde sitt geografiska läge utifrån de lokaler som 
fanns tillgängliga. För en av skolorna var det viktigt att den var relativt centralt belägen så att 
eleverna skulle kunna ta sig till den med lätthet. 99 De övriga tre skolorna har kommunala 
skolor som är nära belägna de enskilda friskolorna. Det innebar dock inte något problem för 
varken skolverket eller kommunen.100  

3.2 Grundläggande förutsättningar 

3.2.1 Efterfrågan 
 
Spridningen av fristående grundskolor varierar mycket i Sverige. Det är främst i storstäder 
som dessa finns etablerade och vid en kategorisering i kommuner är det därmed framför allt 
storstadskommuner och förortskommuner som innehar flest friskolor. Täby, Solna och 
Älvkarleby är de kommuner som har störst andel elever i fristående grundskolor med 

                                                 
98 Katarina Lindell, Administratör Bäckskolan i Berga, 2009-04-17. 
99 Skola 1, Rektor, 2008-05-08 & Skola 2, Rektor, 2008-05-07. 
100 Skola 2, Rektor, 2008-05-07, Skola 3 Rektor 2009-04-18 och Rektor skola 4 2009-04-16. 
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respektive 27, 19 och 18 procent.101 Det är vanligt att det finns fler sökande barn än platser 
och då får en urskiljningsprocess ske genom t.ex. kötid, närhetsprincip (dvs. eleverna i 
skolans närhet har förtur) eller syskonförtur. 102   
 
Tabell 8 visar att antalet elever i kommunala skolor sedan år 2001 har minskat, medan antalet 
elever har stigit för fristående skolor sedan år 1999. Skolverkets prognoser estimerar att 
antalet elever i kommunala skolor kommer fortsätta minska kommande år och att de kommer 
att ha ca 860 000 elever läsåret 2010-2011. För fristående grundskolor fördubblades däremot 
antalet elever mellan år 1999 och år 2004. Efter år 2004 har antalet elever i fristående 
grundskolor inte ökat i samma takt. 103 Tabell 8 visar att andelen friskolor i förhållande till det 
totala antalet friskolor har ökat med nästan 5 procent mellan läsåren 199/00 – 2006/07.  
 
Antal elever i friskolor har under perioden 1999/2000 – 2006/2007 ökat med 229 procent 
medan antal elever i kommunala skolor har minskat med tolv procent. En anledning till denna 
ökning kan vara att fler skolor nu finns etablerade såväl som att det, i vissa kommuner, finns 
information om valmöjligheten. När fristående skolor får fler elever innebär det även att 
kommunala skolor får färre elever. Eftersom antal elever i fristående skolor ökat mer än 
minskningen av antal kommunala elever har antalet elever totalt ökat och i större utsträckning 
börjat välja fristående skolor.  
 
Tabell 8: Antal elever i kommunala och fristående grundskolor för läsåren 1999/2000 – 2006/2007.   
 
 År 

Skola 1999/00  2000/01  2001/02  2002/03  2003/04  2004/05  2005/06  2006/07 

Totalt 1 034 
726 

1 051 
766 

1 058 969  1 057 
082 

1046298  1 023 
576 

995 319  962 217 

Kommunala 999 551  1 008 
694 

1 006 173 997 037 979 244 952 125 919 174 881 505 

Fristående 35 175  43 072  52 796 60 045 67 054 71 451 76 145 80 712 
Andel procent 
fristående 
skolor 

3,39 %  4 %  5 %  5,7 %  6,4 %  7 %  7,7 %  8,3 % 

 
Källa: Egen tabell utifrån material från Statskontoret104. I fristående skolor ingår här även internationella 
skolor och riksinternat.  
 
Tabell 8 visar att friskolor får alltfler elever. Friskolor väljs av flera olika orsaker och i tabell 
9 presenteras några av dessa orsaker utifrån en studie som Demoskop har utfört på uppdrag av 
Svenskt Näringsliv. Undersökningen har genomförts i de kommuner som innehar friskolor, 
vilket för denna undersökning innebar 146 stycken. Materialet gäller för elever i grundskolan 
(både kommunala och fristående), årskurs 1-9, och det inhämtades 5-29 november år 2001.105   
 
 
 
 
 

                                                 
101 Statskontoret, Vård, skola och omsorg- Vilken information behöver brukaren för att välja, s. 80. 
102 Friskolornas riksförbund, ”Vad är en fristående skola?”.  
103 Statskontoret, Vård, skola och omsorg- Vilken information behöver brukaren för att välja,, s. 80 
104 Ibid s. 80. 
105 Demoskop, Föräldrar med barn i friskola och kommunal skola, s. 13-17. 
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Tabell 9: Föräldrar till barn i kommunala och fristående skolors orsaker till varför en viss skola valdes.   
 
 Föräldrar; 

Orsaker till 
varför en viss 
skola valdes 

 
 
Med barn i 
friskola 

 
Med barn i 
kommunala, som 
hade möjlighet 

 
 
Med barn i kommunal 
skola, ingen valmöjlighet 

Bra undervisning 41%  21%  14% 
Liten skola 26%  9%  11% 
Bra miljö 17%  9%  6% 
Kulturell anknytning 17%  6%  3% 
Ville att barnet skulle 
gå i friskola 

16%  0%  1% 

Närhet, denna skola 
ligger närmast 

15%  67%  73% 

Missnöjda med en 
tidigare skola som 
barnet gått i 

10%  1%  1% 

Kamrater som skulle 
börja/redan gick i 
denna skola 

8%  31%  19% 

Trivdes inte i en 
tidigare skola 

8%  1%  0% 

Religiös anknytning 8%  0%  0% 
Syskon som redan 
gick i denna skola 

7%  9%  6% 

Bra rykte 4%  6%  2% 
Tidigare gått i 
förskola på denna 
skola 

4%  4%  4% 

Särskilda behov som 
denna skolan kan 
tillgodose 

3%  2%  3% 

Erfarenhet/känner sig 
själv 

3%  1%  0% 

Bra skola/ bra lärare 2%  2%  1% 
Flyttade och då blev 
det denna skola 

1%  2%  2% 

Rädda/bevara skolan 
på orten 

1%  0%  1% 

Barnet har själv valt 1%  0%  0% 
Ville att barnet skulle 
gå i kommunal skola 

0%  2%  0% 

Skolskjuts 0%  1%  1% 
Övrigt 23%  4%  5% 
 
Källa: Egen tabell utifrån material från Demoskop106 
 
Föräldrar efterfrågar olika tjänster och utbildningar. Tabell 9, visar vilka faktorer som 
föräldrar som har barn i friskola, kommunal skola där friskolor finns etablerade i kommunen 
och kommunal skola där det inte finns friskolor, anser vara viktigast för val av skola till sina 
barn. Föräldrarna fick först ange det viktigaste skälet till valet. Därefter kunde de lägga till 
andra orsaker. Bland friskoleföräldrar var de viktigaste orsakerna till valet att skolan hade bra 
undervisning (såsom ”speciellt sätt att undervisa, rykte om att ha bra undervisning och 
speciell pedagogik”), kulturell anknytning (såsom exempelvis språk), liten skola samt att det 
                                                 
106Demoskop, Föräldrar med barn i friskola och kommunal skola,  s.15. 
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var den närmast belägna. Hela 41 procent av ”friskoleföräldrarna” angav bra undervisning 
som den viktigaste orsaken till valet av skola. Konsumenterna anser därmed att utbildningen 
som friskolor förmedlar skiljer sig från annan utbildning, vilket gör att produkten är av 
heterogen karaktär. Motsvarande siffra för föräldrar med barn i kommunal skola, med 
möjlighet att välja en fristående skola, är 21 procent.   
 
Föräldrar till barn i kommunala skolor baserade dock sitt val på skolans lokalisering (där den 
närmaste föredrogs), att skolans undervisning var bra och att den var liten. Nära hälften av 
föräldrarna till barn i kommunala skolor baserade sitt val på just närhetsprincipen107, där de 
valde den skola som var närmast belägen. Det finns dock inte samma mönster för 
friskoleföräldrarna. Hos dessa skiljer sig orsakerna till valet åt och det finns inte någon 
enstaka dominerande faktor. Skolans lokalisering är inte av samma betydelse för 
”friskoleföräldrar” eftersom endast 15 procent ansåg skolans lokalisering vara viktig. Tabell 9 
visar därmed att friskoleföräldrar mer aktivt väljer en skola då de baserar sitt val på pedagogik 
och skolmiljö, medan föräldrar till barn i kommunala skolor väljer skola av mer passiv 
karaktär såsom dess nära lokalisering.  
 
Fristående skolor i Linköpings kommun 
 
Enligt rektor 1 och 2, på friskolorna i Linköpings kommun, efterfrågar föräldrarna deras 
tjänster av flera olika anledningar, såsom den speciella pedagogik som de erbjuder och att det 
är en liten skola med ett bra rykte. 108  Skola 1 tror även att den väljs av föräldrar genom 
närhetsprincipen (dvs. att föräldrarna väljer den skola som ligger närmast). Den försöker även 
nå föräldrar genom marknadsföring och eftersom det är en liten skola med speciell inriktning 
är det viktigt att de gör detta på rätt sätt.109 
 

3.3 Beteende 

3.3.1 Information 
 
I Svenskt Näringslivs rapport Får kommunernas invånare veta vad de vill veta 2006? 
granskades kommuners webbplatser och den information som där presenteras om tjänsterna 
skola, hemtjänst och äldreboende. Det var endast 25 procent av 290 kommuner som 
informerade om rätten att välja grundskola. I 44 procent av kommunerna har 
attitydundersökningar avseende skolornas kvalitet genomförts. Det är dock svårt att finna 
dessa undersökningar på kommuners hemsida och hos endast 18 procent finns 
attitydundersökningar om skolväsendet lättillgängligt. Enligt rapporten fick endast ett tiotal 
kommuner godkänt för den information som presenterades inom skolområdet. Statskontoret 
anser att det är viktigt att det finns information om att ”man får välja” 110 och hur man väljer” 

111. Det bör även finnas tillgång till tillförlitlig och jämförbar information om tjänsterna och 
dessas kvalité, för konsumenter att granska och fatta sitt beslut utifrån. 112 
 
 
 
                                                 
107 Närhetsprincipen innebär den skola som är närmast belägen. 
108 Skola 2, Rektor, 2008-05-07 & Skola 1, Rektor, 2008-05-08. 
109 Skola 1, Rektor, 2008-05-08. 
110 Statskontoret, Vård, skola och omsorg- Vilken information behöver brukaren för att välja, s. 88, 134. 
111 Ibid s. 88, 134. 
112 Ibid s 88, 134 och Svenskt Näringsliv, Får kommundernas innevånare veta vad de vill veta 2006?,  s. 15-17.  
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Fristående skolor i Linköpings kommun 
 

Linköpings kommun presenterar på sin hemsida information om att föräldrar har rätt att välja 
skola. Denna information skickas dessutom ut till föräldrar, vars barn ska börja förskolan. 
Barnen är automatiskt placerade i den skola som ligger närmast hemmet och det är om annan 
skola önskas som detta beslut måste delges kommunen. I Linköpings kommun kan föräldrarna 
göra detta val på kommunens hemsida. I broschyren finns även information om samtliga 
grundskolor i Linköpings kommun. 113   
 
Friskolorna i Linköpings kommun försöker informera allmänheten om sin existens på olika 
sätt. Samtliga skolor använder sig av ryktesspridning och hoppas att de tjänster som de 
förmedlar ska föras vidare på detta sätt. 114Vissa av skolorna t.ex. skola 3 använder sig av 
marknadsföring genom annonser i tidningen, flygblad, radioreklam, informationsträffar och 
utskick till föräldrar med barn i en specifik årskurs framför allt när skolan startas. 115 Skola 4 
hade också annonser i tidningen och informationsträffar till en början, men marknadsför inte 
sin verksamhet längre eftersom eleverna köar för att bli antagna till skolan. 116 
 

3.4 Offentlig påverkan 
 
För att kunna starta en fristående grundskola krävs tillstånd från Skolverket. Myndigheten 
beviljar verksamheten att starta baserat på den ansökan som skickas in, där det ska framgå att 
eleverna kommer få den utbildning som regleras i skollagen samt inneha de värden och mål 
som anges i läroplanen. Efter att ansökan granskats av Skolverket skickas den vidare till 
lägeskommunen, som har möjligheten att yttra sig över den effekt en eventuell nyetablering 
eller utökning av befintlig friskola skulle få. Skolverket fattar därefter ett beslut baserat på den 
information som angetts i ansökan. Verket beslutar om godkännande av skolor eller 
utbildningar och verksamhetens rätt till bidrag. 117  
 
När Skolverket beslutar om vilka skolor som får startas tar de ett flertal faktorer i beaktande 
såsom exempelvis hur många skolor och antalet elever som det finns på orten samt vilken typ 
av verksamhet som planeras att bedrivas.118 För att en friskola ska bli godkänd utav skolverket 
måste den ”bl.a. följa läroplanens värdegrunder om demokrati, jämställdhet och solidaritet, 
vara öppen för alla elever och vara avgiftsfria. Skolorna ska erbjuda skolmåltider, 
skolhälsovård och modersmålsundervisning”.119 Skolverket inspekterar även friskolor och en 
skola som får anmärkningar kan få sitt tillstånd indraget. Även kommunen där friskolan är 
belägen har rätt till insyn i verksamheten.120 
 

                                                 
113Linköpings kommun, ”Önskemål om skola inför läsår 09 & 10” och Linköpings kommun, ”Önskemål om 
skola”. 
114 Skola 2, Rektor, 2008-05-07, Skola 1, Rektor, 2008-05-08, Skola 3, Rektor, 2009-04-18 och Skola 4, Rektor, 
2009-04-16. 
115 Skola 3, Rektor, 2009-04-18. 
116 Skola 4, Rektor, 2009-04-16. 
117 Egentligen är det den nya myndigheten Skolinspektionen som nu godkänner skolor och bedriver tillsyn. 
Eftersom det var Skolverket som hade denna roll när uppsatsen påbörjades, använder jag mig även här av 
Skolverket.   
118 Sveriges television, ”Allt fler ansökningar om fristående skolor”.   
119 Friskolornas riksförbund, ”Frågor & svar”.  
120 Friskolornas riksförbund, Fakta om friskolor, s. 4. 
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Enligt Skolverket krävs en god ekonomi, där ägaren visar att denne kan finansiera 
verksamheten under 1 år för att tillstånd till en friskola ska beviljas. Dessutom är det viktigt 
att ägaren har kunskap om skolväsendet och att ansökan är komplett.121  
 
När Skolverket handlägger ärenden om godkännande att starta friskola ges kommunen 
möjlighet att yttra sig över detta. Skolverket kan avslå ansökan, om friskolans etablering 
innebär påtagliga negativa konsekvenser för berörd kommun. Påtagliga negativa 
konsekvenser kan exempelvis vara om en befintlig kommunal skola måste lägga ner sin 
verksamhet och detta medför att elever måste färdas en betydligt längre sträcka till närmaste 
skola. Skolorganisationen kan då belastas med betydligt högre kostnader. 122 En friskola kan 
dock godkännas utan kommunens godkännande under förutsättning att det inte finns några 
negativa konsekvenser för kommunen. Det måste exempelvis finnas tillräckligt med elever så 
att det räcker för både skolorna. 123Annars är huvudregeln att en skola ska kunna berättigas till 
bidrag.124 
 
En fristående skola som vill få bidrag från kommunen ska vara öppen för alla. Både friskolor 
inom och utanför kommunen kan väljas. En kommun är dessutom skyldig att betala bidrag i 
form av skolpeng till friskola som har godkänts till detta av Skolverket. 125 
 
Fristående skolor i Linköpings kommun 
 
Samtliga tillfrågade rektorer anser att det är viktigt att ha kommunens stöd, då en privat 
person genom aktiebolag eller dylikt vill starta en friskola i Linköping.126 Detta då kommunen 
är en myndighet och har helt andra befogenheter än en friskola. 127  Rektor 1 anser att 
skolverket lyssnar på kommunens inställning till nystartandet av en friskola.128 Även för att få 
tillstånd av skolverket för sin verksamhet är kommunens inställning avgörande för om skolan 
kommer att godkännas. Om kommunen är negativt inställd till friskolan och anser att det inte 
finns något behov av dess verksamhet i kommunen, minskar sannolikheten att friskolan blir 
godkänd av Skolverket. 129 Kommunen måste dock ha skäl till sitt ställningstagande såsom 
ekonomiska eller organisatoriska. 130 
 
För att Skolverket ska godkänna en friskolas verksamhet, tror Rektor 2 att de vill att skolan 
ifråga ska ge ett tillskott eller en ny variant utav den kommunala skolan. Rektor 2 tror inte att 
skolverket godkänner friskolor att etablera sig på marknaden om det redan finns en liknande 
kommunal verksamhet.131  Första gången skola 2 ansökte om att starta friskolan sa kommunen 
nej. Skolan valde dock att återigen ansöka några år senare p.g.a. föräldrars förfrågningar av 
dess tjänster. Andra gången skolan ansökte om tillstånd hade den kommunens medgivande 
och beviljades då tillstånd att starta skolan. 132  
 
                                                 
121 Intervju med Annette Hellfors, Skolverket 2008-04-28. 
122 Skolverket, Prövning och bidrag för fristående skolor s. 27, 29. 
123 Intervju med Annette Hellfors, Skolverket 2008-04-28. 
124 Skolverket, Prövning och bidrag för fristående skolor s. 27, 29. 
125 Friskolornas riksförbund, Fakta om friskolor, s. 4-6. 
126 Skola 2,Rektor, 2008-05-07, Skola 1, Rektor, 2008-05-08, Skola 3, Rektor, 2009-04-18 och Skola 4, Rektor, 
2009-04-16. 
127 Skola 2, Rektor, 2008-05-07.  
128 Skola 1, Rektor, 2008-05-08. 
129 Skola 2, Rektor, 2008-05-07. 
130 Skola 1, Rektor, 2008-05-08. 
131 Skola 2, Rektor, 2008-05-07.  
132 Skola 2, Rektor, 2008-05-07. 
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Rektor 1 tror att det var lättare för deras verksamhet att få tillstånd från skolverket eftersom 
skolan tillförde något nytt samt att Linköpings kommun ställer sig positiv till nya idéer då de 
vill marknadsföra sig på detta sätt. 133 Även rektor 3 anser att det är lättare att etablera sig på 
marknaden om verksamheten har en annorlunda pedagogik som kan berika kommunen. Skola 
3 anser att det är väldigt viktigt att kommunen vill ha friskolor och ser skolan som ett 
fördelaktigt inslag. Det är dessutom viktigt att ha bra kontakt med kommunen för att 
långsiktigt kunna bedriva sin verksamhet. Det är bra att underrätta kommunen om planerna 
redan innan de får ansökan så att det är medvetna om vad som sker.134  
 
Rektor 1 anser att ansökan för att starta friskola och som inlämnades till skolverket var ytterst 
omfattande där bl.a. förväntat elevunderlag, kursplaner samt typ av personal för verksamheten 
skulle innefattas. Skola 1 hade kommunens stöd vid etableringen och hade fått ett positivt 
bemötande av kommunen genom enstaka tjänstemän som stöttat och hjälpt verksamheten. 
Rektor 1 anser att Linköpings kommun generellt sett är positivt inställd till fristående skolor. 
Det finns dessutom ett tryggt och bra regelverk i kommunen vad gäller förskolor som även 
har utvecklats till ett regelverk för fristående grundskolor.135  
 
För att en enskild person ska kunna starta en friskola är det viktigt att denne har kunskap om 
verksamheten. Det är ett stort arbete att skriva ansökan, där många olika faktorer ska 
tillgodoses och redogöras för såsom lagar och ämneskriterier. Dessutom är det viktigt att den 
sökande argumenterar för sin verksamhet. Många individer drar sig för att söka tillstånd för 
friskola, då det krävs att man är envis och målmedveten. 136  
 
Samtliga åtta friskolor (även de som godkändes innan år 1993) hade kommunens medgivande 
att starta skolan, förutom en skola vid namn Dar Al Uloúmskolan. Skolan har som inriktning 
att bevara det arabiska och islamska kulturarvet. Linköpings kommun avslog denna skolas 
ansökan med bl.a. följande motivering ”risk finns att en fristående skola i enlighet med 
intentionerna i denna ansökan kan, orsaka segregation av en liten elevgrupp”137. Skolverket 
godkände dock ändå skolan. 138  
 
Hur kan kommuner underlätta för friskolor att etableras? 
 
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers/ Komrev analyserade år 2004 kommunernas anpassning 
till friskolor som startar i kommunen. Till studien intervjuades tjänstemän och politiker för att 
studera styrsystemet i olika kommuner. Det framkom att de kommuner som har ett positivt 
synsätt vad gäller friskolor även har ett bättre resursstyrningssystem och organisation, där 
pengar snabbare samt lättare fördelas då kommunen får färre elever. De viktigaste råden som 
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers/Komrev gav till kommuner var att de skulle139:  
 

- ”skapa tydlighet i sin roll som både finansiär och utförare 
- decentralisera och flytta ansvaret för beslut till de enskilda skolorna 
- skapa handlingsberedskap 
- skapa incitament till att lämna bort överskottslokaler i verksamheten”.140   

                                                 
133 Skola 1, Rektor, 2008-05-08. 
134 Skola 3, Rektor, 2009-04-18 och Skola 3, Huvudkontoret, 2009-04-29. 
135 Skola 1, Rektor, 2008-05-08. 
136 Skola 2, Rektor, 2008-05-07.  
137 Skolinspektionen, ”Fristående skolor”.  
138 Skolinspektionen, ”Fristående skolor”.  
139 Friskolornas riksförbund, Fakta om friskolor, s. 20. 
140 Friskolornas riksförbund, Fakta om friskolor, s. 20. 
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Skolverkets regelförenklingsarbete 
 
Skolverket anser att det är viktigt att regelförenkling inte sker på ett sådant sätt att 
rättsäkerheten eller elevers rätt till likvärdig utbildning motverkas. Under år 2008 arbetade 
Skolverket med regelförenkling främst inom tre olika områden; införande av elektronisk 
ärendehantering, att förenkla ansökningsförfarandet och att göra en översyn av myndighetens 
regelverk. Det finns nu ett webbaserat ansökningsformulär på Skolverkets webbplats, där 
olika filer kan bifogas vilket anses kunna bespara de sökande tid. Dessutom har 
ansökningsblanketten för att starta en fristående skola förenklats och gjorts tydligare, för att 
motverka antalet kompletteringar av ansökan.141  
 
Skolverket anser att nuvarande system, där hemkommunen fördelar bidraget till friskolan 
utifrån samma grunder som medel fördelas till kommunala skolor, bör fortsätta att användas. 
De presenterar även ett annat förslag där staten bestämmer bidragets belopp och gör 
riksprislistor för olika skolverksamheter. Detta har både positiva och negativa konsekvenser. 
Det skulle bli tydligare och enklare för friskolor att få ersättning för alla elever. 
Likabehandlingsprincipen skulle dock därigenom inte gälla då elever i samma kommun skulle 
ha tillgång till olika resurser beroende på vilken skola de väljer. 142   
 
Skolverket anser att det inte är ändamålsenligt att överklaga kommuners ersättning till 
friskolor genom laglighetsprövning. Många mål rör exempelvis att kriterierna för 
bidragsberäkningen är otydliga. Prövning av bidrag bör ske i en annan objektiv instans och 
inte genom laglighetsprövning. Möjligheten att överklaga beslut genom laglighetsprövning är 
begränsad eftersom den klagande måste vara kommunmedlem. Även om domstolen dömer att 
ett felaktigt bidragsbelopp beslutats, så går ärendet tillbaka till kommunen som beslutar om 
nytt belopp. Domstolen korrigerar därmed inte ett felaktigt beslut. 143 
 
Nytt lagförslag; Offentliga bidrag på lika villkor 
 
Åsikter om samt möjligheter för friskolor skiftar med rådande regeringskonstellation. Tidigare 
diskuterades att stoppa vinst och avkastning för friskolors aktiebolag. Potentiella 
regeringsbeslut till nackdel för friskolor, har en avskräckande effekt för nyetablering av 
friskolor. Lagstiftningen kring friskolors verksamhet regleras i ett flertal lagar såsom 
skollagen, kommunallagen och förordningen om fristående skolor. Även 
grundskoleförordningen, förvaltningslagen, läroplaner och allmänna råd influerar fristående 
skolor. Utbildningsdepartementet presenterade den 28:e februari år 2008 en lagrådsremiss 
med förslag till ny skollag. Det finns idag olika principer för hur bidrag till fristående skolor 
ska beräknas. 144 
 
I proposition 2008/09:171, Offentliga bidrag på lika villkor, ges förslag till att huvudmän för 
enskilt bedriven skolverksamhet ”får överklaga en kommuns beslut om bidragets storlek hos 
allmän förvaltningsdomstol enligt förvaltningslagens regler”. 145  Det innebär att ett 
bidragsbeslut kan prövas hos allmän förvaltningsdomstol som även kan besluta om bidragets 
storlek.  
 
                                                 
141 Skolverket, Redovisning av Skolverket regelförenklingsarbete. 
142 Skolverket, Prövning och bidrag för fristående skolor s. 60-61. 
143 Ibid s. 52, 68-69. 
144 Statskontoret, Vård, skola och omsorg- Vilken information behöver brukaren för att välja, s. 72, 81.  
145 Utbildningsdepartementet, Offentliga bidrag på lika villkor, s. 1. 
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Propositionen beskriver även att det i skollagen klart bör anges vad bidraget ska utgöra 
ersättning för och att reglerna nu ska vara gemensamma för alla skolor. Ersättningen ska 
fastställas enligt likabehandlingsprincipen, dvs. att fristående skolor ska ges samma resurser 
som den kommunala skolan som bedriver liknande verksamhet. Specifika regler ska ange 
vilka kostnader som ska ingå i ersättningsbeloppet och bidraget ska nu bestå av ett 
grundbelopp och ett tilläggsbelopp. I grundbeloppet ska kostnader för undervisning, 
läromedel, elevvård, administration, moms, måltider och lokalkostnader ingå. 
Tilläggsbeloppet ska betalas ut om eleven eller elever har behov av särskilt stöd. Enskilda 
avtal om bidragets storlek mellan enskilda skolor och kommuner ska inte medges, eftersom 
det föreslås att resursfördelning med hänsyn till ”skolans åtagande och elevens behov”146 tas 
bort. Om kommunala skolor delges ytterligare medel utöver det budgeterade värdet ska 
samma medel ges till även fristående skolor. Bestämmelserna föreslås träda i kraft 1:a juli 
2009. 147    
 
Skolverket presenterade olika förslag för att underlätta för fristående skolor i rapporten, 
Prövning och bidrag för fristående skolor148. Ett förslag var att kommunen skulle vara skyldig 
att öppet redovisa beloppet på bidraget och hur detta räknats fram samt att informationen 
skulle publiceras på Skolverkets webbplats.  
 

3.5 Prestation 

3.5.1 Effektivitet och valfrihet 
 
Ett starkt argument mot friskolor är att de leder till ökade samhällskostnader. Enligt Svenskt 
Näringslivs rapport; Vad är det för vinst med friskolor, så gör friskolor istället att 
effektiviteten ökar på den berörda marknaden och att de kommunala skolorna förbättras 
genom den konkurrens som friskolorna för med sig. Det finns ett samband där skillnaderna 
mellan kommunala och fristående skolor minskas då det råder konkurrens på marknaden. 
Fristående skolor kan prestera mer skolverksamhet utifrån dess resurser eftersom de fungerar 
mer effektivt. Antalet elever kan dock minska för kommunala skolor och det kan förekomma 
att ett tillfälligt kapacitets- samt kostnadsöverskott uppstår. Genom bättre kommunala 
planeringssystem, som är anpassade efter föräldrars och elevers valfrihet, och samarbeten med 
varandra kommer kan denna situation förbättras. De kommuner som är positivt inställda till 
friskolor verkar även ha ett bättre planeringssystem. 149  
 
Ett system baserat på valfrihet kan få positiva effekter på kvalitet, effektivitet och 
brukarinflytande under förutsättning att konsumenten fattar ett rationellt beslut. 
Samhällsekonomisk ineffektivitet kan dock råda om inte konsumenten har lämplig 
information lättillänglig och därigenom inte kan bedöma vilken skola som korresponderar 
bäst med konsumentens preferenser. Ett ansvar hos det offentliga för att förmedla information 
kan vara fördelaktigt då det råder bristande tillgång till information på marknaden såväl som 
att konsumenter har olika förutsättningar att fatta självständiga beslut. 150  Skola är en sådan 

                                                 
146 Utbildningsdepartementet, Offentliga bidrag på lika villkor, s. 28. 
147 Ibid s. 28-31, 41,58-61, 68-69. 
148 Skolverket, Prövning och bidrag för fristående skolor. 
149Svenskt Näringsliv, Vad är det för vinst med friskolor? Svenskt Näringsliv baserar detta på information från 
Kommunal ekonomi, nr.5, 2005, s. 6-14.  
150 Statskontoret, Vård, skola och omsorg- Vilken information behöver brukaren för att välja,, s. 142.  
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tjänst som väljs sällan. Enligt Statskontoret kan det därmed antas att hos denna typ av tjänst 
fungerar ryktesmekanismen sämre och att behov av information från annat håll ökar. 151  
 
Nya marknader, i detta fall marknader som nyligen avreglerats har ofta informationsbrister. 
Marknaden kännetecknas av det tidigare monopolet och valmöjligheterna är därmed inte helt 
uppenbara. Andelen elever i fristående grundskolor har ökat sedan friskolereformen på 1990-
talet. Kunskapen hos föräldrar om möjligheten att placera sina barn i en friskola bör därmed 
vara tämligen utbredd, 152  vilket stöds av det ökade antalet elever i friskolor som visades i 
tabell 8.   
 
Varje förälder måste fatta ett beslut vad gäller sitt barns utbildning och vilken grundskola 
denna ska placeras i. Om föräldern avstår från att välja en skola, dvs. att kommunen placerar 
barnet enligt närhetsprincipen, är även detta att betrakta som ett val. 153 Konsumenters aktiva 
val av skolgång har kritiserats då deras ekonomiska förutsättningar påverkar valet av skola. 
En friskola har t.ex. ingen skyldighet att tillhandahålla elever skolskjuts, vilket innebär att 
familjer som inte kan förse barnet med skjuts till skolan inte har möjlighet att välja en friskola 
till vilken skjuts behövs.154 En stor del av föräldrarna som väljer friskolor åt sina barn, har en 
hög utbildningsnivå. Denna andel i förhållande till de kommunala skolorna minskar dock för 
varje år, vilket är en naturlig utveckling eftersom det numera finns fler friskolor och att 
informationen om dem blir mer utbredd.155  
 
Fristående skola i Linköpings kommun 
 
Skola 2 i Linköpings kommun är ett vinstdrivande företag och återinvesterar en del av sin 
vinst i företaget. Genom sin drivkraft och den energi samt extra tid (bl.a. genom sin vinst) 
som skolan kan lägga ner på kunderna dvs. eleverna och föräldrarna, upplever dessa att skolan 
gör det ”lilla extra”. Skolan har motivation och drivkraft då de eftersträvar nöjda kunder. Om 
kunderna inte är nöjda så kommer verksamheten inte att kunna finnas kvar på marknaden. Det 
blir som en rundgång. Föräldrarna får mer och blir nöjda, talar med andra människor vilket 
ger skolan ett gott rykte samt större efterfrågan på dess produkter.156  
 

                                                 
151 Ibid s. 132. 
152 Ibid s. 130-131.  
153 Ibid s. 92.  
154 Söderström L., Andersson F., Edebalk P-G., Kruse A., Privatiseringens gränser - perspektiv på 
välfärdspolitiken,  s. 48-49. 
155 Friskolornas riksförbund, Fakta om friskolor, s. 10. 
156 Rektor Skola 2, Rektor, 2008-05-07.  
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4 Analys 
 
I följande kapitel kommer de faktorer som introducerades i referensramen och den empiriska 
delen att analyseras. De olika faktorerna kommer att presenteras utifrån den ordning som de 
är placerade i Figur 1 nedan.  
 
 

 
 
 
Figur 3 visar hur de faktorer som presenterats i referensramen och i det empiriska materialet 
påverkar marknadsstrukturen och som även gör att det går att urskilja marknadsformen för 
grundskolor. Marknadsformen påverkar även vad som är en effektiv marknad. Hur de olika 
faktorerna som visas i figuren påverkar varandra kommer att presenteras nedan. Först kommer 
stordrifts- och samdriftsfördelar presenteras enligt strukturen i figuren. Sedan kommer 
respektive faktor analyseras, vilket avslutande kommer leda till en beskrivning av 
marknadsformen samt en redogörelse för effektivitet och valfrihet.  
 
 

Stordriftsfördelar 
och 
samdriftsfördelar 
föreligger 

Information   
- stor påverkan 

Efterfrågan 
- stor 
påverkan 

Kostnader 
- Höga 

Offentlig 
påverkan  
-stor 

Produkt 
differentiering 
- används på 
marknaden 

Etablerings- 
hinder 
föreligger 

Effektivare 
marknad 
med ökad 
valfrihet  

Faktorer som                 Marknadsstruktur       Marknadsform         .. och som leder  
påverkar….      till 

 
Oligopolmarknad 
med inslag av 
monopolistisk 
konkurrens.  
 
I de kommuner där 
ingen friskola finns 
etablerad råder 
fortfarande 
monopol.  
 
I viss utsträckning 
naturligt monopol. 
Höga initiala 
kostnader som 
planar ut.  

Figur 3: Egen modell av marknadsstrukturen för friskolor 
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4.1 Stordriftsfördelar och samdriftsfördelar 
 
Stordrifts- och samdriftsfördelar beskriver den kostnadsstruktur som marknaden kännetecknas 
av och urskiljer kostnadsstrukturen på marknaden som i sin tur är en faktor för vad som 
kännetecknar marknadsformen (se figur 3).  
 
Marknaden för friskolor kännetecknas av stordriftsfördelar eftersom genomsnittkostnaden 
minskar med ökad output, vilket beskrivs i avsnitt 3.1.1. Tabell 3 visar att de stora 
kostnaderna härrör från fasta kostnader i form av exempelvis lokaler och inventarier såväl 
som rörliga i form av undervisning, vilket indikerar att stordriftsfördelar föreligger. Diagram 
3 och 4 i kombination med tabell 8 ger ytterligare belägg för att stordriftsfördelar föreligger. 
Output kan i detta fall vara antalet utbildade individer. Skolverksamhetens kostnader är 
gemensamma till sin karaktär och är i princip densamma oavsett antalet elever, vilket innebär 
att ju fler elever som nyttjar resurserna desto lägre blir kostnaden för varje enskild elev. Detta 
gäller dock upp till en viss gräns eftersom skolan inte kan förmedla utbildning till ett 
obegränsat antal elever. Så länge som antalet elever kan nyttja ett klassrum och en lärare 
minskar kostnaderna per elev.  
 
Om antalet elever blir så stort att ytterligare lokaler behöver införskaffas såväl som mer 
personal kommer kostnaderna per elev öka.  Genomsnittskostnaden är därmed u- formad och 
stordriftsfördelar föreligger endast upp till en viss produktionsgräns. När ytterligare lokaler 
införskaffas och fler lärare anställs så stiger genomsnittskostnaden per elev istället. Med få 
extra elever medför detta att stordriftsfördelar inte längre föreligger då de inte sjunker per 
extra elev utan istället har ökat. Om ännu fler elever börjar vid skolan och kan dela på 
kostnaden så kan kostnaden per elev sjunka igen.  
 
Samdriftsfördelar föreligger på marknaden för friskolor där det är fördelaktigt för skolor att 
dela vissa stora kostnader såsom exempelvis avseende skolsköterska och bibliotek. Tabell 3 i 
avsnitt 3.1.1 om kostnader och etableringshinder, visar att friskolornas kostnader för bl.a. 
skolbibliotek i genomsnitt är 41.5 procent högre per elev än för kommunala skolor. Detta kan 
bero på att många friskolor är små med få elever medan kommunala skolor har ett stort antal 
elever, vilket medför att kostnaden för skolbibliotek per elev minskar. Samdriftsfördelar 
föreligger därmed inom vissa områden. Vissa skolor i Linköpings kommun har valt att 
utnyttja samdriftsfördelarna genom att ha t.ex. sjuksköterska gemensamt med kommunen, 
vilket dock skapar beroende till denna aktör. Att Linköpings kommun samarbetar med en 
fristående skola avseende skolsköterska, visar på att kommunen är välvilligt inställd till 
åtminstone vissa friskolor.  
 

4.2 Kostnader 
 
Att välja en friskola, istället för den skola som barnet placerats i genom närhetsprincipen tar 
tid då föräldrar måste söka information om alternativen och göra ett aktivt val. Att välja att 
placera sitt barn i friskola är därmed förenat med höga transaktionskostnader.  
 
Eftersom de fristående skolornas ersättning baseras på de kommunala skolornas kostnader, 
borde inte friskolornas verksamhet kosta alltför mycket för de kommunala skolorna. Som 
tidigare beskrivits i avsnitt 3.5.1 om effektivitet, kan etablering av friskolor under en kortare 
period leda till ökade kostnader för kommunen tills denna aktör anpassat sig till den nya 
marknadssituationen och att det inte finns samma efterfrågan av den kommunala skolans 
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tjänster. Totalt sett under en längre tidsperiod borde inte den efterfrågade kvantiteten 
produceras till lägst kostnad om endast kommunen bedrev verksamhet på marknaden. Det blir 
en engångskostnad där det ökade antalet elever medför en hög kostnad. 
Genomsnittskostnaden minskar inte i detta fall med fler elever utan ökar istället. Det kan 
därmed inte vara samhällsekonomiskt effektivt att endast ha en aktör som förmedlare av 
utbildning, stordriftsfördelarna till trots. Friskolor skapar bättre effektivitet på marknaden 
eftersom det då tillförs ett konkurrerande alternativ (mer om detta i avsnitt 4.8).  
 
Kostnaderna som finns på marknaden påverkar etableringshindren på marknaden, vilket visas 
i figur 3. Ytterligare en aktör som har stor påverkan på marknadens etableringshinder är 
offentliga aktörer, vars roll kommer presenteras i nästa avsnitt.    
 

4.3 Offentlig påverkan 
 
Både stat och kommun skapar och påverkar etableringshinder på marknaden för grundskolor, 
vilket visas i figur 3. Skolverket såväl som regeringskonstellationer, riksdagsbeslut och 
kommuner påverkar dessa på olika sätt vilket kommer beskrivas nedan. I följande avsnitt, 
4.4., kommer därefter de etableringshinder som finns på marknaden att analyseras.  
 
Skolverket157 
 
Skolverket har stor makt över marknaden för fristående skolor eftersom det är den myndighet 
som beslutar om godkännande av friskolors verksamhet och rätt till bidrag, vilket innebär att 
de bestämmer utbudet av friskolor i Sveriges kommuner. De svarar även för tillsynen av 
friskolor och att verksamheten bedrivs i enlighet med skollagen. Det är dessutom en stor 
process för friskolans huvudman att skriva ansökan och bilda ett aktiebolag, vilket kommer 
beskrivas närmare i avsnitt 4.4.   
 
Regeringskonstellationer påverkar också marknaden för friskolor. Friskolor har begränsade 
resurser vilket medför att det är viktigt att göra villkoren på marknaden tydliga för att öka 
incitamenten för nya fristående skolor att startas. Potentiella regeringsbeslut till nackdel för 
fristående skolor kan minska incitamenten att starta nya friskolor. Proposition 2008/09:171 
ger förslag till att tydliggöra situationen på marknaden och skolors rätt till bidrag, vilket 
verkar i rätt riktning för att förbättra förhållandena på marknaden. 
  
Kommunen 
 
Hemkommunen påverkar friskolors etableringsmöjligheter genom att de ska inkomma med ett 
remissyttrande till Skolverket där de tar ställning till huruvida de är positivt inställda till 
skolans etablering. En friskola kan godkännas utan att kommunen är positivt inställd under 
förutsättning att det inte innebär påtagliga negativa konsekvenser för den specifika 
kommunen.  
 
Många friskolor är beroende av kommunen då dessa har stor makt på marknadssituationen för 
skolan. De påverkar både Skolverkets beslut, kan hjälpa till att finna lämpliga lokaler och ett 
fördelaktigt samarbete kan förekomma, där friskolan får använda vissa delar av kommunens 

                                                 
157 Sedan 2008-10-01 är det myndigheten Skolinspektionen som ansvarar på godkännande av friskolor och 
dessas rätt till bidrag. Hänvisning i övrigt i texten har varit Skolverket, så därför används det även här.  
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tjänster där samdriftsfördelar föreligger såsom bibliotek eller skolsköterska. Kommunen styr 
även över bidragets storlek, då ersättningen till friskolor baseras på kommunens kostnader.  
 
Kommunen har därmed en roll som både ”reglerare” på marknaden såväl som aktör. I 
majoriteten av de kommuner som har friskolor etablerade, har kommunen marknadsmakt på 
grundskoleutbildning. Eftersom de konkurrerar med en mindre aktör på en marknad som de 
tidigare haft monopol på så kan detta få negativa effekter där den mindre aktören, friskolan, 
trängs ut från marknaden. Kommuners relationer med enskilda friskolor i kommunen varierar 
dock och några definitiva slutsatser om hur dessa påverkar friskolor kan inte specificeras. Det 
kan dock konstateras att kommunen har en dubbel roll på marknaden.  
 
Linköpings kommun verkar vara förhållandevis positivt inställda till fristående skolor. I ett 
fall har t.o.m. tjänstemän på kommunen hjälpt en fristående skola med ansökan och stöttat 
huvudmannen i denna process. Linköpings kommun betraktar därmed inte fristående skolor 
som ett konkurrerande hot utan då i större utsträckning som en integrerad del i skolväsendet.  
 

4.4 Etableringshinder 
 
Marknaden för friskolor kännetecknas av etableringshinder där det är svårt för nya skolor att 
etablera sig på marknaden. Det finns vissa faktorer som samtliga företag som ska etablera sig 
på en marknad ställs inför. Exempelvis behövs ett startkapital och ofta så bildas ett aktiebolag. 
Den vanligaste verksamhetsformen för friskolor är som aktiebolag och för att kunna starta ett 
sådant behövs kapital på 100 000 kr.  
 
Till skillnad från ett vanligt företag som vill starta på en marknad så måste en fristående skola 
få godkänt från Skolverket för att bedriva skolverksamhet. Att starta en friskola är förknippat 
med en lång process. Ansökningsprocessen är krävande där mycket information måste 
presenteras för Skolverket. Enligt tabell 1, i avsnitt 3.1 har dock antalet friskolor ökat med sju 
procent mellan år 1994/95 till 2004/05. Enligt diagram 1 och 2 så godkändes 75 (59 plus 
sexton) nya fristående grundskolor av 150 ansökningar, vilket innebär att 50 procent av 
ansökningarna som inkom godkändes. Andelen skolor som godkänns varierar dock och 
många skolor startas inte.  
 
Bara 20 procent av de friskolor som ansökte om tillstånd att få bedriva grundskoleverksamhet 
har startats vilket även innebär att det finns etableringshinder på marknaden. 
Marknadsdominerande företag såsom i detta fall kommunen kan försvåra etableringen av nya 
skolor och bristen på konkurrens kan medföra att marknaden blir samhällsekonomiskt 
ineffektiv.  Kommunen har fortfarande stor makt för friskolors etablering vad gäller flera 
olika faktorer. Enligt tabell 1 så har antalet friskolor mer är fördubblats, trots de 
etableringshinder som kännetecknar marknaden.  
 
Svårigheten med etablering innebär att marknaden inte kännetecknas av fri konkurrens där det 
ska vara lätt att etablera sig på marknaden såväl som att lämna den. Kostnaderna för att 
avyttra verksamheten är enligt rektor 1 och 2 höga och vid ett sådant avyttrande skulle 
skolorna fortfarande har kvar kostnader för lokal och personal. Att sälja material och övriga 
tillbehör skulle ske till underpris. Samtliga av dessa faktorer kan avskräcka aktörer från att 
starta friskola.  
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Etableringen av en fristående skola innebär ett risktagande med små marginaler. En friskola är 
ytterst beroende av eleverna för att kunna bedriva skolverksamhet. Många friskolor är små 
eller väljer att åtminstone till en början verka i liten skala. Om en familj med två barn flyttar 
uteblir därmed en stor del av skolans intäkter, vilket gör situationen oviss och till ett 
risktagande. Lönsamheten i att bedriva skolverksamhet är även att betrakta som låg i 
förhållande till det arbete som krävs, vilket ytterligare kan påverka individers incitament för 
att starta friskolor.  
 
Om en friskola godkänns av Skolverket att bedriva skolverksamhet föreligger fortfarande 
olika svårigheter såsom att finna en lämplig lokal. I avsnitt 3.1, beskrevs att det främsta skälet 
till att skolor som godkänts inte startat är bristen på lämpliga lokaler.  Lokalerna måste vara 
stora, ändamålsenliga och möjligheten måste finnas att bedriva skolverksamhet. Dessutom ska 
friskolan finna kompetent personal, vilket är ett extra stort problem för skolan som är 
specialanpassad för ungdomar med problem. Förutom dessa svårigheter måste skolor i vissa 
fall dessutom diskutera ersättningen till skolan, då vissa friskolor anser att ersättningen inte 
beräknats på ett korrekt sätt. Tabell 4 visar dock att gällande typfallet Linköpings kommun, så 
ger de högre ersättning per elev än kommuner i Sverige i genomsnitt.  
 
Linköpings kommun är välvilligt inställd till friskolor vilket medför att etableringshindren där 
är mindre än i andra kommuner. I andra kommuner tillförs det hårda arbete ägarna måste 
lägga på etableringen av skolan i vissa fall även med konflikter och problem med kommunen, 
vilket ytterligare minskar etableringsmöjligheterna på marknaden. Enligt tabell 2 har 21 
ansökningar inkommit gällande tillstånd att få starta en fristående grundskola i Linköpings 
kommun. Totalt tretton st. av dessa 21 ansökningar består av att flera ansökningar har skett 
för samma skola.  Nio skolor har beviljats tillstånd, men endast tre av dessa har startats (här 
räknas inte den skola som godkändes år 2008, eftersom denna nyaa godkänts. Egentligen har 
fem skolor startats, men ovidkommande av detta så har dock etableringshindren varit 
tillräckligt stora då endast fem skolor har etablerats i Linköpings kommun sedan 
friskolereformen år 1993. 
 
Friskolorna i Linköpings kommun har inte haft några problem med att finna lokaler och enligt 
skolorna så har kommunen varit positiv till deras idé samt ofta hjälpt till med att antingen 
finna lokaler eller att skriva ansökan till Skolverket. Dessa skolor är dock skolor som har en 
viss specifik inriktning än den vanliga kommunala skolan.  
 
Trots att marknaden kännetecknas av etableringshinder är det inte säkert att dessa är av 
enhetligt negativ art. Det är trots allt Sveriges barns utbildning och grund till livet som 
enskilda individer vill bedriva. Skulle verkligen föräldrar vilja placera sina barn i skolor som 
har fått sitt godkännande från Skolverket och relativt lätt lyckats etablera sig på marknaden.  
Även om etableringshinder är bra, speciellt på en marknad som är så viktig som denna så kan 
de dock innebära att marknaden inte blir effektiv och missar viktiga tillskott som hade kunnat 
utveckla skolväsendet och utbildningen.  
 
Grundskolemarknadens etableringshinder indikerar vilken marknadsform som marknaden 
kännetecknas av. Hur denna ser ut kommer vidare att beskrivas i avsnitt 4.8.  

4.5 Information  
 
I figur 3 visas att information påverkar efterfrågan som i sin tur influerar 
produktdifferentiering. Informationens påverkan på efterfrågan kommer här att presenteras.  
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Enligt Svenskt Näringslivs undersökning, vars resultat presenterades i avsnitt 3.3.1, så är 
informationen i många kommuner avseende både att kunna välja och de olika 
valmöjligheterna ytterst bristfälliga. Det kan vara fördelaktigt om kommun eller statlig aktör 
verkar för att information sprids till berörda medborgare, eftersom marknaden för friskolor 
kännetecknas av informationsasymmetri. Informationsasymmetri råder då kommunen kan 
välja hur mycket information om konkurrerande skolformer som ska delges föräldrar. Enligt 
Svenskt Näringslivs undersökning (som presenterades i 3.3.1) förmedlar endast 25 procent av 
kommunerna information om föräldrars valmöjlighet, vilket i övriga fall medför ökade 
sökkostnader för föräldrar.   
 
Linköpings kommun sprider information om valmöjligheten av barnets skolgång på ett bra 
sätt. På kommunens webbplats går det relativt lätt att finna information om att föräldrar kan 
välja skola och att om inget val meddelas kommunen kommer barnet placeras enligt 
närhetsprincipen. Linköpings kommun skickar även ut denna information per post till 
föräldrar vars barn ska börja grundskolan. I detta utskick såväl som på hemsidan presenteras 
information om varje enskild skola. Linköpings kommun förmedlar tillräckligt med 
information för att en konsument ska kunna fatta ett rationellt beslut. Det finns därmed 
incitament för en samhällsekonomiskt effektiv marknad.  
 
Vissa fristående skolor i Linköping har valt att på olika sätt själva marknadsföra sin 
verksamhet. Ju mer information som sprids från olika aktörer desto bättre är det för 
konsumenter. Det är därmed positivt att vissa friskolor väljer att annonsera i tidningen, ha 
informationsträffar och skickar ut information till berörda föräldrar. Friskolorna kan på detta 
sätt även påverka efterfrågan av den tjänst som de förmedlar. Genom information kan 
respektive skola på grundskolemarknaden eller kommunen påverka efterfrågan och 
föräldrarnas val av skolgång för sina barn.  
 

4.6 Efterfrågan  
 
För fristående skolor har antalet elever ökat medan elever i kommunala skolor minskar och 
estimeras att fortsätta minska (se tabell 8, i avsnitt 3.2.1). Det råder därmed en stigande trend 
för fristående skolor då efterfrågan av friskolornas tjänster ökar. De undersökningar som 
gjorts visar att föräldrar väljer skola till sina barn baserat på flera olika faktorer. Tabell 9 
visade att hela 41 procent av ”friskoleföräldrarna” angav bra undervisning som den viktigaste 
orsaken till valet av skola. Friskoleföräldrarnas val baserar sig i mindre utsträckning än 
föräldrar med barn i kommunala skolor på skolans lokalisering. För dem är det viktigare med 
vad skolan kan erbjuda det enskilda barnet och den pedagogik de erbjuder. I detta 
sammanhang är därmed utbildning en homogen produkt men eftersom konsumenter anser att 
produktens eller tjänstens i detta fall, skiljer sig åt blir varan differentierad och heterogen. Mer 
om detta i nästa avsnitt, 4.7.  
 
 

4.7 Produktdifferentiering 
 
Samtliga fristående skolor i Linköpings kommun som startades efter år 1993 har specifika 
inriktningar, varav en har en specialanpassad verksamhet inriktad på barn och ungdomar med 
särskilda behov. Fördelningen av busskort som presenterades i tabell 7 visade att en stor del 
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av friskoleeleverna färdas över 4.6 km till skolan. Det är störst andel av eleverna i den 
specialanpassade skolan som har busskort, där hela 75 procent av eleverna har busskort inom 
kommunen varav en elev även har länskort. För de tjänster som denna skola erbjuder är en av 
eleverna beredda att resa från en annan kommun. Lokaliseringen för denna skola är inte av 
lika stor vikt som för övriga friskolor eftersom de inriktar sig på en viss grupp som efterfrågar 
den specifika tjänsten och därmed är beredda att färdas en längre sträcka.  
 
I den friskola som har lägst andel elever med busskort har 13,7 procent av eleverna busskort, 
medan samma siffra för en kommunal skola är 1,6 procent. Det visar att undersökningen 
stämmer vid en jämförelse med situationen i Linköpings kommun, dvs. att barn och föräldrar 
är beredda att färdas en längre sträcka för att få den utbildning som den enskilda friskolan 
erbjuder.  
 
 

 
 
Figur 4: Tillämpad modell av Salops cirkel 
 
De svarta prickarna representerar olika skolor och ringarna representerar det avstånd från 
vilka elever och föräldrar är beredda att färdas till skolan. Punkt 1 illustrerar en friskola som 
konkurrerar med såväl kommunala skolor som andra friskolor. Informationen avseende 
busskort för Linköpings kommun visar att teorin stämmer. Om punkt 1 är en friskola så 
kommer den väljas av föräldrar i närheten genom närhetsprincipen. Om skolan har en viss 
inriktning så kommer detta locka föräldrar, trots att de egentligen kanske har närmare till en 
annan skola. Om friskolan dessutom är specialanpassad t.ex. mot elever med särskilda behov 
så kommer elever och föräldrar vara beredda att åka ännu längre för att få nyttja den specifika 
tjänst som skolan förmedlar, trots att andra skolor är betydligt närmare belägna. För 
specialanpassade skolor är lokalisering därmed av mindre betydelse.  
 
De andra skolorna erbjuder en speciell pedagogik vilket även detta medför att föräldrarna har 
incitament till att färdas längre, men dock inte i samma utsträckning som i föregående fall där 
få substitut finns. För skolan med specifik inriktning kan föräldrarna tänkas färdas en bit, men 
eftersom fler substitut finns är deras incitament lägre till detta och skolan måste marknadsföra 
sig mer för att locka föräldrar.  
 
Fristående skolor konkurrerar om konsumenter på en större geografisk yta än exempelvis en 
kommunal skola, som ofta väljs genom närhetsprincipen (enligt tabell 9). Det innebär 
samtidigt att de även konkurrerar med ett större antal skolor. Ju större geografisk yta, desto 
fler konkurrenter finns tillgängliga för att locka till sig samma konsumenter. Det är därmed 
fördelaktigt för en grundskola att differentiera sig på marknaden för att nå och locka så många 
konsumenter som möjligt.   

1

Specialanpassad skola 
Skola med en viss inriktning 

Nära lokaliserad skola 
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Figur 5: Tillämpad modell av Salops cirkel med konkurrerande alternativ 
 
Eftersom skolorna är belägna nära kommunala skolor, är det bra att friskolorna har 
differentierat sin produkt, utbildning, på så sätt att de har valt en viss inriktning. Detta gör att 
de utökar sin krets av potentiella konsumenter som visas i Salops cirkel, i figur 5. De lyckas 
locka både de konsumenter som vill ha en nära lokaliserad skola samtidigt som föräldrar som 
efterfrågar deras specifika pedagogik är beredda att färdas en längre sträcka för att få den 
specifika tjänsten.  
 
Om en friskola har en allmän utbildning, dvs. utan specifik inriktning kan de behöva överväga 
sin lokalisering betydligt mer eftersom föräldrar och elever kanske inte har samma incitament 
för att färdas till en skola som erbjuder samma typ av produkt som den kommunala skola som 
är lokaliserad nära bostaden.  
 
Friskolor i Linköpings kommun anser det vara lättare att etablera verksamheten och verka på 
marknaden om skolan har en viss specifik inriktning som skiljer sig från den allmänna 
utbildning som kommunen bedriver. Samtliga skolor har valt att positionera sig på marknaden 
genom viss inriktning på verksamheten. I Linköpings kommun har samtliga fem skolor 
inriktat verksamheten mot antingen speciell pedagogik, konfessionell eller språklig/etnisk 
inriktning. Ingen av skolorna har allmän pedagogik. Det är intressant att enligt tabell 6 så är 
den vanligaste inriktningen, sedan några år, på fristående grundskolor allmän inriktning. Flera 
av de fristående grundskolorna i Linköpings kommun startade dock innan denna trend, dvs. 
innan år 2001/2002, ändrades och då den vanligaste typen av inriktning på fristående 
grundskolor var speciell pedagogik.  
 
I Linköpings kommun är det inte endast de fristående skolorna som valt att positionera sig 
utan även kommunen har valt att differentiera sin verksamhet genom kommunala friskolor 
(vilket presenterades i avsnitt 3.1, marknadsstruktur). Eftersom kommunala friskolor har en 
styrelse som även föräldrar kan engagera sig i, kan de få ökat inflytande över sina barns 
utbildning på detta sätt. De kommunala friskolorna ökar föräldrarnas valmöjligheter, där de 
kan välja en skola utifrån inriktning eller hur pass mycket de vill engagera sig i verksamheten.  
 
 

1

Specialanpassad skola 
Skola med en viss inriktning 

Nära lokaliserad skola 
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4.8 Marknadsformer 
 
Samtliga dessa faktorer påverkar och leder fram till att analysera marknadsformen för 
grundskolor (vilket visas i figur 3).  
 
Precis som beskrevs i uppsatsens inledning, avsnitt 1.2, så finns det inte fristående skolor i 
110 av Sveriges 290 kommuner och kommunen har i dessa fall monopol på marknaden för 
grundskoleutbildning. Marknadsformen i Linköpings kommun kännetecknas däremot av en 
oligopolisk struktur med monopolistiska inslag. Det finns ett flertal olika faktorer som tyder 
på detta såsom stora etableringshinder i form av höga inträdes- och uträdeskostnader. 
Marknader där flera friskolor finns etablerade kännetecknas inte av ett rent monopol eftersom 
det finns nära substitut och valmöjligheter. Marknaden för grundskolor i Linköpings kommun 
har även vissa inslag av monopolistisk konkurrens, då tjänsten som förmedlas är 
differentierad. Strukturen skiljer sig dock från monopolistisk konkurrens eftersom det inte 
råder fria etableringsmöjligheter. Då transportkostnaderna för att sälja tjänsten i andra 
regioner är hög och marknaden för grundskolor i Linköpings kommun är liten ökar 
incitamenten för en oligopolisk marknadsform.  
 
Eftersom samdrifts- och stordriftsfördelar föreligger kan naturligt monopol vara en effektiv 
marknadsform. Naturligt monopol föreligger endast under en övergångsperiod. Totalt sett 
under några års sikt (på lång sikt) borde dock inte den efterfrågade kvantiteten produceras till 
lägst kostnad om endast kommunen bedrev verksamhet på marknaden. Eftersom de fristående 
skolornas ersättning baseras på de kommunala skolornas kostnader, borde inte friskolornas 
verksamhet kosta alltför mycket för kommunen. Den totala produktionskostnaden stiger till en 
början då nya skolor etableras, men på lång sikt borde kommunens planeringssystem 
adapteras och de ökade kostnaderna minska återigen till i princip samma kostnader som 
tidigare. Det är därmed inte samhällsekonomiskt effektivt att endast ha en aktör som 
förmedlare av utbildning. 
 
Andra kommuner med flera friskolor etablerade, främst storstadskommuner eftersom de 
statistiskt sett har flest friskolor, kan också kännetecknas av en oligopolisk marknadsstruktur 
med monopolistiska inslag. Det är dock endast Linköpings kommun som undersökts och det 
är endast för denna kommun som slutsatser kan dras även om en generell bedömning även 
kan göras i de fall marknaden liknar den undersökta.  
 

4.9 Effektivitet och valfrihet 
 
Marknadens struktur visar på vilken typ av marknadsform som är effektiv på marknaden såväl 
som hur effektiviteten kan förbättras. Dessutom ökar incitamenten för nya företag att etablera 
sig om det finns en klar marknadsstruktur. När det finns flera alternativ och valmöjligheter för 
konsumenten kan den samhällsekonomiska effektiviteten öka, eftersom konsumenter kan 
välja produkter utifrån sina preferenser och därigenom konsumera tjänsten på ett mer optimalt 
sätt.  
 
Valfriheten är viktig på marknaden för fristående skolor eftersom marknaden på så sätt blir 
mer samhällsekonomiskt effektiv. Marknaden är effektivare om det finns flera konkurrerande 
alternativ (under förutsättning att naturligt monopol inte råder). Utan konkurrens och företags 
strävan att vinstmaximera hämmas effektivitetsfrämjande åtgärder. Dessutom medför bristen 
på konkurrens att kommunen inte har incitamenten till att utveckla det kommunala 
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skolväsendet, då de inte behöver locka konsumenter. Det är därmed fördelaktigt om det finns 
olika typer av skolor etablerade på marknaden som konsumenter kan välja emellan för att 
finna det alternativ som bäst motsvarar dennes preferenser. Om valmöjligheten att välja skola 
finns och dessutom information om möjlighet att välja såväl som de olika valmöjligheterna 
kan marknaden bli mer samhällsekonomisk effektiv där konsumenterna erhåller de tjänster 
som bäst motsvarar deras preferenser. Förutom att konkurrensen blir effektivare med flera 
alternativ, effektiviseras även verksamheterna och kan förmedla mer utbildning till en lägre 
kostnad.  
  
Trots att marknaden i Linköpings kommun kännetecknas av en oligopolisk struktur med 
monopolistiska inslag så är valfriheten i Linköpings kommun betydligt bättre än i många 
andra kommuner. Skolor, både kommunala och fristående, i Linköpings kommun verkar 
genom en översiktlig granskning vara effektiva då olika alternativ finns och information om 
detta presenteras lättillgängligt. Det finns incitament att skolväsendet i Linköping har 
förbättrats eftersom kommunen exempelvis har valt att bilda egna kommunala friskolor. Det 
ökar valfriheten och förbättrar den samhällsekonomiska effektiviteten.  
 
I avsnitt 3.2.1 beskrevs att friskolor är främst etablerade i storstadsområden.  I kommuner med 
större städer så kan en liknande marknadsform råda och vara effektiv, detta beror dock på 
flera faktorer och inte endast om konkurrerande alternativ är etablerade. Kommunens 
informationsspridning är en sådan faktor. Glesbygdskommuner kännetecknas fortfarande av 
monopol och i brist på konkurrerande alternativ är det svårt för kommunen att ha incitament 
att effektivisera skolväsendet i samma utsträckning som i de fall de flera olika konkurrerande 
alternativ finns etablerade.   
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5 Slutsatser  
 
I detta avsnitt kommer uppsatsens slutsatser att presenteras. Slutsatserna är strukturerade 
enligt frågeställningarna i avsnitt 1.3, för att besvara uppsatsens syfte. Kapitlet avslutas med 
avslutande kommentarer.  

 

5.1 Vilka grundläggande förutsättningar finns för att starta en 
fristående grundskola? 

 
Marknaden för friskolor kännetecknas av samdriftsfördelar och stordriftsfördelar. Det finns 
vissa stora kostnader för skolverksamhet som kan delas av flera skolor, såsom skolsköterska 
och bibliotek vilket gör att samdriftsfördelar föreligger. Stordriftsfördelar råder på marknaden 
eftersom genomsnittskostnaden minskar med ökad output. Kostnaden per elev sjunker för 
skolan, upp till en viss nivå, vilket gör det lönsamt för skolan att ha många elever. Friskolan 
kan påverka efterfrågan genom information som gör konsumenter medvetna om skolans 
existens och om vilka typer av tjänster den erbjuder. Efterfrågan påverkar 
produktdifferentiering eftersom föräldrar ofta söker en specifik pedagogik. 
 

5.2 Vilka etableringshinder föreligger och hur påverkar dessa 
marknadsstrukturen för friskolor?  

 
På marknaden för friskolor finns etableringshinder. Det är förenat med höga kostnader att 
både etablera sig på marknaden såväl som att lämna den. En faktor är att Skolverket beslutar 
om vilka fristående skolor som får startas och varje skola måste ansöka om att få bedriva 
verksamhet. En annan faktor är svårigheten att finna lämpliga lokaler. Ytterligare en 
anledning till detta är de höga initiala kostnaderna i form av lokaler, material och personal. 
 

5.3 Hur påverkar stat och kommun vilka fristående grundskolor 
som etableras på marknaden? 

 
Stat och kommun påverkar marknadsstrukturen främst genom att de påverkar 
förutsättningarna för etablering såväl som friskolans möjlighet att verka på marknaden samt 
att lämna den. Skolverket inverkar på friskolors etableringsmöjligheter genom att de 
godkänner friskolors rätt till att starta en fristående skola och att skolan är berättigad till 
bidrag. De kan dessutom dra in friskolans tillstånd till att bedriva verksamhet. Även 
kommunen påverkar friskolors ställning genom att de får yttra sig om friskolans etablering, 
såväl som att de bestämmer friskolans ersättning då bidraget baseras på kommunens 
kostnader för enskilda skolor.  
 

5.4 Vad kännetecknar marknadsformen för grundskolor (med fokus 
på fristående grundskolor)? 

 
I 38 procent av Sveriges kommuner finns inga friskolor etablerade. Kommunen har i dessa 
fall monopol på marknaden för grundskoleutbildning. Eftersom samdrifts- och 
stordriftsfördelar föreligger kan naturligt monopol vara en effektiv marknadsform. Naturligt 
monopol bör dock endast vara en effektiv marknadsform under en övergångsperiod. När 
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kommunen har anpassat kapaciteten inom grundskolan till en exempelvis ökad efterfrågan av 
friskolor så kommer de ökade kostnaderna minska till i princip samma kostnader som 
tidigare.  
 
I Linköpings kommun finns åtta fristående skolor etablerade som konkurrerar med kommunen 
som har marknadsmakt. Eftersom det finns flera friskolor såväl som kommunala friskolor på 
marknaden föreligger inte en ren monopolstruktur med endast en dominerande kommunal 
aktör. Det finns substitut och valmöjligheter för föräldrarna vilka presenteras tydligt av 
kommunen. Marknadsformen kännetecknas av en oligopolisk struktur med monopolistiska 
inslag. En oligopolisk struktur föreligger eftersom det finns etableringshinder såväl som få 
aktörer. Inslag av monopolistik konkurrens finns på marknaden eftersom tjänsten som erbjuds 
av friskolorna är differentierad.  
 

5.5 Skulle en ändring av villkoren för dessa faktorer kunna 
underlätta etableringen, och därmed öka valfriheten, av 
fristående skolor och i så fall på vilket sätt?  

 
Villkoren skulle kunna ändras på flera sätt. Ett exempel är den proposition som presenterats, 
vilken verkar för att göra regelverket tydligare. Bidragets belopp såväl som hur ersättningen 
beräknats skulle kunna presenteras och precis som Skolverket föreslagit publiceras på 
myndighetens webbplats. Skolverkets alternativ till nuvarande bidragssystem, som 
presenterades i avsnitt 3.5, där istället staten beslutar om bidragets belopp utifrån s.k. 
riksprislistor är intressant och skulle kunna utredas vidare om inte propositionens förslag till 
tydliggörande av ersättningen godtas eller inte fungerar tillfredställande.  
 
Dessutom behöver ordningen gällande överklagade ändras så att överklagan inte ska behöva 
ske genom laglighetsprövning. Prövning av bidrag bör ske i en annan objektiv instans. Även 
om domstolen dömer att ett felaktigt bidragsbelopp beslutats, så går ärendet tillbaka till 
kommunen som beslutar om nytt belopp. Domstolen korrigerar därmed inte ett felaktigt 
beslut. I propositionen har dock förslag till ändring presenterats där överklagan istället ska ske 
till förvaltningsdomstol, vilket är positivt.  
 
Skolverket arbetar med olika regelförenklingar såsom exempelvis att förenkla 
ansökningsförfarandet och ett webbaserat ansökningsformulär. Att myndigheten verkar för 
regelförenkling är mycket bra och det är viktigt att detta fortsätter kontinuerligt.  
 
Kommunen bör dessutom verka för att tydliggöra rollen som finansiär och utförare samt 
försöka flytta ansvar till de enskilda skolorna och underlätta för nya skolor att finna lokaler. 
Eftersom det i avsnitt 3.1. anges att en orsak till att de friskolor som godkänns inte startar är 
svårigheten att finna lämpliga lokaler, skulle kommunen kunna hjälpa till med att finna 
ändamålsenliga lokaler. Kommunen skulle även i vissa fall kunna samarbeta med fristående 
grundskolor eftersom samdriftsfördelar föreligger och friskolan exempelvis skulle kunna 
nyttja kommunens skolsköterska.  
 
En enskild kommun skulle kunna svara för att information om föräldrars valmöjlighet av 
fristående grundskola sprids till berörda kommunmedlemmar. Det är även viktigt att inte 
endast informera om att ett val kan göras utan även presentera information om vilka 
valmöjligheter som finns, dvs. information om de enskilda skolorna som finns i kommunen. 
Kommunen skulle dessutom även kunna presentera information om kvaliteten i olika skolor 
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och hur nöjda föräldrar samt elever anser sig vara. Genom att presentera denna information på 
ett bra och öppet sätt har samtliga föräldrar möjligheten att kunna göra ett medvetet val vad 
gäller barnets utbildning. Många av föräldrarna till barn i fristående skolor har en hög 
utbildningsnivå. Skillnaden mellan utbildningsnivån hos föräldrar till barn i fristående 
respektive kommunala skolor skulle kunna utjämnas om kommunen försåg 
kommunmedlemmarna med mer information om deras valmöjligheter gällande skolgång. 158 
 
Dessa förslag gör eller skulle göra att etableringshindren på marknaden minskar och att 
incitamenten för att starta nya friskolor ökar. De kan även skapa en större valfrihet och 
effektiviteten på grundskolemarknaden.  
 

5.6 Avslutande kommentarer 
 
En ökad valfrihet innebär en bättre effektivitet på marknaden. En ökad valfrihet påverkar 
effektiviteten på flera sätt. Föräldrars nytta ökar, vilket ökar den samhällsekonomiska 
effektiviteten då de kan få den tjänst som de efterfrågar, utifrån sina preferenser. Dessutom 
medför valfriheten och möjligheten att välja en fristående skola att effektiviteten på 
marknaden förbättras genom att marknaden konkurrensutsätts. Incitamenten ökar då för att 
effektivisera verksamheten.  
 
 
 

                                                 
158Vilket även förts fram av exempelvis Svenskt Näringsliv; Svenskt Näringsliv, Vad är det för vinst med 
friskolor?. 



55 
 

Källförteckning 
 
Litteratur 
 
Carlton DW., Perloff JM., Modern Industrial Organization, USA, Fourth Edition, 2005 
 
Damgren, J, Föräldrarnas val av fristående skolor, Forskarutbildningen i pedagogik,  
Lärarutbildningen, Malmö högskola, 2002 
 
Demoskop, Föräldrar med barn i friskola och kommunal skola - En undersökning från 
Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv, December 2001   
 
Elster, J, Rational choice, Billing & Sons Ltd, Great Britain, 1986  
 
Frank R.H, Microeconomics and Behavior, McGraw Hill, Boston, Fifth Edition, 2003 
 
Friskolornas riksförbund, Fakta om friskolor, Mälartryckeriet AB, Stockholm 2005 
 
Grant Marcus, Plant Martin, Williams Alan, Economics and Alcohol, Croom Helm, London, 
1983 
 
Konkurrensverket, Konkurrens och kommunala rättsprinciper på en avreglerad elmarknad, 
Dnr 356/93  
 
Magnusson L., Vad är marknaden?, Svenska Tryckcentralen, Avesta, 2006  
skola och vuxenutbildning 2007, Dnr 71-2008:2730 
 
Skolverket, Prövning och bidrag för fristående skolor, Rapport 281, 08 Tryck AB, 2006 
 
Skolverket, Redovisning av Skolverket regelförenklingsarbete, 2009-01-19, Dnr 01-2009:117 
 
Skolverket, PM: Totala kostnader för förskoleverksamhet, skol barnomsorg, skola och 
vuxenutbildning 2007, Dnr. 71-2008:2730 
 
Skolverket, PM: Totala kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, Dnr 71-
2007:01035 
 
Statens pris- och konkurrensverk, Sophämtning i kommunal och privat regi, SPKs 
rapportserie 1991:6, Stockholm, 1991  
 
Statskontoret, Vård, skola och omsorg- Vilken information behöver brukaren för att välja, 
2007:19 
 
Svenska Arbetsgivarföreningen, Johansson T., Svangren P., Att starta friskola, Grafiska 
gruppen, 1994 
 
Svenska Arbetsgivarföreningen, Skola vi starta- idébok för dig som vill starta en friskola, 
Civilen, Halmstad, 1991 
 
Svenskt Näringsliv, Får kommundernas innevånare veta vad de vill veta 2006?, 2007 
 



56 
 

Svenskt Näringsliv, Vad är det för vinst med friskolor?, 2006 
 
Söderström L., Andersson F., Edebalk P-G., Kruse A., Privatiseringens gränser - perspektiv 
på välfärdspolitiken, Kristianstads Boktryckeri AB, Kristianstad 2001 
 
Utbildningsdepartementet, Offentliga bidrag på lika villkor, Prop. 2008/09:171 
 
Elektroniska källor 
 
Aktiesite.se, ”Nationalekonomi- oligopol – vad är oligopol?” 
http://www.aktiesite.se/Mikroteori/oligopol.htm 2009-05-31 
 
Friskolornas riksförbund, ”Friskolorna i siffror” 
http://www.friskola.se/Om_friskolor_Friskolorna_i_siffror_DXNI-25907_.aspx 2009-05-31 
 
Friskolornas riksförbund, ”Frågor & svar” 
http://www.friskola.se/Om_friskolor_Fragor___svar_Svar_Question-185170_DXNI-
56187_.aspx 2009-05-31 
 
Friskolornas riksförbund, ”Fördomar och Fakta om fristående skolor”   
http://www.friskola.se/Om_friskolor_Fordomar_och_fakta_DXNI-70516_.aspx 2009-05-31 
 
Friskolornas riksförbund, ”Vad är en fristående skola?”  
http://www.friskola.se/Om_friskolor_Vad_ar_en_fristaende_skola__DXNI-70434_.aspx 
2009-05-31 
 
Kunskapsskolan, ”Korta fakta om Friskolor”  
http://www.kunskapsgymnasiet.se/foretaget/kunskapsskolanisverigeab/faktaomfriskolor.4.1d3
2e45f86b8ae04c7fff377.html 2009-05-31 
 
Linköpings kommun 
www.linkopingskommun.se 2009-05-31 
 
Linköpings kommun, ”Folkungaskolan”  
http://www.linkoping.se/folkunga 2009-05-31 
 
Linköpings kommun, ”Önskemål om skola” 
http://www.linkopingskommun.se/sv/Skola-barnomsorg/Grundskolor/Onskemal-om-skola/  
2009-04-17 
 
Linköpings kommun, ”Önskemål om skola inför läsår 09 & 10”  
http://www.linkopingskommun.se/Global/Skola%20och%20barnomsorg/F%c3%b6rvaltning/
grundskola/Skolvalsbroschyr_FKlass.pdf 2009-04-17 
 
Skolinspektionen, ”Fristående skolor”  
http://www3.skolverket.se/friskola03/friskola.aspx 2009-05-31 
 
Skolverket, ”Ansökan från Internationella Engelska Skolan i Sverige AB om utökat 
godkännande av och rätt till bidrag för en friståendegrundskola, Internationella Engelska 
skolan i Linköping, i Linköpings kommun” 
http://www3.skolverket.se/friskola03/f_dok.aspx?dokid=10593 2009-05-31 



57 
 

 
Skolverket, ”Grundskolan – Kostnader – Kommunnivå” 
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/30/43/Grundskola-Kostnader-Tab2-Kom.xls  2009-
05-31 
 
Skolverket, ”Grundskolan – Kostnader – Kommunnivå” 
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/30/43/Grundskola-Kostnader-Tab3-Kom.xls  2009-
05-31 
 
Skolverket, ”Grundskolan – Kostnader – Riksnivå” 
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/30/43/Grundskola_Kostnader_Tab2C_Rikswebb.xl
s 2009-05-31 
 
Skolverket, ”Regler som gäller för fristående skolor” 
http://www.skolverket.se/sb/d/2112/a/11934 2009-05-31 
 
Skolverket, ”Snabbfakta om fristående skolor”  
http://www.skolverket.se/sb/d/2112/a/11936 2009-05-31 
 
Sveriges television, ”Allt fler ansökningar om fristående skolor”  
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=1140714&from=tipsa 2009-05-31 
 
Värmdö kommun, ”Vad är en overheadkostnad?”  
https://www2.varmdo.se/dman/Document.phx/Webbmapp/KLK/omkommunen/Organisation/
Info+om+OHkostnader?folderId=Webbmapp%2FKLK%2Fomkommunen%2FOrganisation&
cmd=download  2009-05-31 
 
 
Muntliga källor 
 

Monica Ryttmarker, Skolinspektionen, 2009-04-16 
 
Annette Hellfors, Skolverket 2008-04-28 
 
Linköpings kommun, Helén Örbrand, Utbildningskontoret 2009-04-29 
 
Katarina Lindell, Administratör Bäckskolan, 2009-04-17 
 
Skola 1, Rektor (rektorn är även grundaren av friskolan), 2008-05-08  
 
Skola 2, Rektor (rektorn är även grundaren av friskolan), 2008-05-07  
 
Skola 3, Rektor, 2009-04-18 
 
Skola 3, Huvudkontoret Informationsansvarig, 2009-04-29 
 
Skola 4, Rektor, 2009-04-29 



58 
 

Bilaga 1 
 
SCP (Structure, Conduct and Performance)- modellen 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till friskola 
 
 

1. Vilket år startade er friskola? 
 
2. Hur ser er verksamhet ut (dvs. hur många klasser har ni o.s.v.)? 
 
3. Varför väljs friskolor som ett alternativt till kommunal skola? 

 
4. Hur ser processen ut för att starta en friskola? Vad krävs? 
 
5. Hade ni stöd av kommunen? 

a. varför/ varför inte?  
 

6. Anser du det vara viktigt att ha kommunens stöd för att starta en friskola i Linköpings 
kommun? 

 
7. När en friskola blir godkänd av Skolverket för att bedriva sin verksamhet, vilka hinder 

föreligger? 
 

8. Hur mycket kapital måste ägaren själv bidra med för att till en början finansiera 
skolans verksamhet? 

 
9. Hur löste ni problemen med att hitta lämpliga lokaler? 

a. Bibliotek, idrottshall, bildsal, skolsköterska o.s.v.  
 

10. Anser du att det är svårt att etablera en friskola i Linköpings kommun? Vilka problem 
har ni haft? 

 
11. Hur valde ni ert geografiska läge? 

a. Var det utifrån de lokaler som fanns tillgängliga? Eller där det fanns mest barn, 
som kunde vara intresserade av att börja i er skola?  

 
12. Ligger närmaste kommunala skola långt bort? 

a. Hade ni kunnat placera er närmare den kommunala skolan? 
 

13. Hur mäter ni er i förhållande till andra skolor (dvs. t.ex hur många elever andra skolor 
har eller efterfrågan och hur många föräldrar som vill placera sina barn i skolan samt 
vad andra skolor gör som ni skulle kunna göra bättre)? 

a. i så fall på vilket sätt?  
 
14. Anser du att ni konkurrerar med övriga skolor i Linköpings kommun för att få elever? 

a.  i så fall hur?  
 

15. Har ni valt någon speciell inriktning på er verksamhet?  
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a. varför valde ni just denna inriktning? Är det lättare att få kommunens 
medgivande eller etablera sig på marknaden om friskolan har en viss 
inriktning? 

 
16. Om ni skulle vilja stänga friskolan, skulle detta innebära finansiella svårigheter (dvs. 

är det svårt att lämna marknaden då det innebär alltför stora kostnader och förlust av 
skolmaterial eller kan detta säljas vidare)?  

 
17. Tror ni att svårigheten att etablera en friskola samt risken för att behöva stänga skolan 

och de konsekvenser detta medför, begränsar antalet friskolor och därmed de som är 
intresserade av att starta en sådan? 

 
18. Hur marknadsför ni er? Hur blir föräldrarna medvetna om er existens?  

a. finns det tillräckligt med resurser till marknadsföring? 
 
b. Hur kan en nystartad friskola sprida information om dess existens till 

föräldrar? 
 
 
Frågor som ställdes då det fanns tid över: 

 
19. Finns det tillräcklig efterfrågan/antal barn för ytterligare en friskola att startas?  

a. varför/varför inte? 
 

20. Varför väljer föräldrar att placera sina barn i just er skola? 
 
21. Vad begär ni av föräldrarna?  

 
22. Har friskolan som mål att gå med vinst?  

a. Om nej, vad har ni då för mål? 
b. Gör en vinst för skolan (ett överskott) att ni kan finansiera i prestationshöjande 

material såsom specialanpassade. Skulle detta göra er mer eftertraktade av 
föräldrar? 

 
 
 

 


