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Sammanfattning 

Denna studie strävar efter att ge en inblick kring hur riskkapitalbolag arbetar med sina 

investeringar inom den svenska skolan. Syftet är att undersöka hur deras arbetsprocess gällande 

måletablering och styrning går till samt hur de arbetar med värdeökning. 

Undersökningen har ett kvalitativt metodangrepp, där teorierna license to operate, the 

relationship value management framework, agentteorin samt new public management testas mot 

den insamlade datan. Elva respondenter användes till denna undersökning. Studien syftar även 

till att ge en generell bild till riskkapitalbolag inom skolsektorn, där det undersökts om 

finansiella mål kan krocka med sociala. 

Det studien kan utvisa är att riskkapitalbolag ej besitter legitimitet att agera i branschen, utifrån 

teorin. Problem att kombinera sociala mål med finansiella mål kan uppstå, däremot går det ej att 

ge en generell bild. Det som bidrar till misskötsel är inte alltid ägandeformen, utan snarare dåliga 

aktörer.  Riskkapitalbolag arbetar med värdeökning via kvalitetsarbete samt förvärv och nystarter 

av skolor. De undersökta bolagen arbetar ej operativt, de lämnar det arbetet åt skolorna, utan 

agerar ägare via strategiska beslut. De undersökta bolagens beslut motiveras utifrån ett 

långsiktigt perspektiv, även om de själva agerar ägare under en kort period. 

Nyckelord: värdeskapande, legitimitet, välfärd, friskola, långsiktighet, kvalitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

This paper aims to give an insight into how venture capital work with their investments in the 

school sector. The purpose of the paper is to examine their work, regarding to goals of the 

company and the process of controlling the goals.  The study also aims to determine the way the 

companies work with value growth. 

This study uses a qualitative research method, where the theories license to operate, the 

relationship value management framework, agency-principal and new public management theory 

is tested in relation to the collected data. Eleven persons were interviewed in this paper. This 

paper also aims to give an overview to venture capital in the school sector, where it will examine 

whether financial goals could collide with social goals. 

What the study can tell is that venture capital does not have a license to operate in this sector, 

according to the theory. The collision of financial goals and social goals can cause a problem, but 

an all-around answer can’t be given. What leads to mismanagement is not a question regarding 

the structure of the ownership but rather about unserious owners, which can come in different 

forms, not just venture capital. The companies included in this paper do not work with the 

operational work, they delegate that work to the schools. They act as active owners through 

strategic directions and decisions for the schools. The companies included in this paper work 

with long-term aims even though they act as owners in short-term. 

Keywords: value growth, legitimacy, welfare, private school, long-term, quality 
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1. Inledning 
Studien inleds med en bakgrundstext kring fenomenet som ska undersökas. Därefter tas 

problemen som finns kring ämnet upp, vilket utmynnar i en problemformulering och ett syfte. 

Kapitlet avslutar med diverse avgränsningar undersökningen vidtagit. 

 

1.1 Bakgrund 
 

 

Under 1990-talet genomfördes en skolreform i Sverige, vilket möjliggjorde för privata aktörer att 

etablera sig i utbildningssektorn samt privatägda friskolors rätt till kommunala bidrag. I grunden 

kunde driften av skolorna finansieras med statliga medel, då de fick ett visst antal kronor per 

elev. Detta bidrag var tänkt att gå till kostnader för elevernas utbildning, som lärarledda 

lektioner, mat, bibliotek osv. Syftet med denna reform var huvudsakligen att etablera en större 

konkurrens bland skolor samt en större mångfald och valfrihet för eleverna.
1
 Målet som 

eftersträvades var en utbildning av högre kvalitet. Detta ökade antalet friskolor samt intresset att 

investera i skolorna från externa finansiärer. Privatiseringen hade nu kommit in på den svenska 

skolmarknaden. 

Privatiseringstrenden som etablerades i Sverige och flera andra europeiska länder hade sin grund 

i Margaret Thatchers privatiseringsprogram i Storbritannien vilket ledde till en markant 

reducering av statligt ägda företag i landet. Många länder bestämde sig för att följa denna våg 

och flera privatiseringar inleddes följaktligen under 80-talet i flera europeiska länder.
2
 I samband 

med denna våg uppmärksammade man att Sveriges offentliga välfärdssystem var betydligt mer 

omfattande än andra länders. Man började ifrågasätta denna dominans, då en brist på 

kundinflytande, effektivitet och produktivitet hos de statliga institutionerna förelåg. Även en 

brist på alternativ var något som väckte uppmärksamhet. Dessa attribut är något som ligger i stor 

fokus hos privata företag vilket ledde till frågor om nya organiseringsformer där man började 

använda sig av strukturer och strategier från affärsvärlden för att tillfredsställa sociala mål i 

samhället. Till denna bakgrund växte privatiseringsalternativet fram. Även att rikta in sig till ett 

mer kommersiellt perspektiv skulle öka finansieringen betydligt mer än med statlig finansiering. 

Begreppet privatisering kan vara problematiskt, då det föreligger både politiska, ekonomiska och 

ideologiska idéer kring det. Men i grund och botten motsvarar det att en offentlig verksamhet 

överförs till den privata sektorn. Som följd av detta sker oftast organisationsförändringar, då 

företagen får nya mål samt nya medel att uppnå dessa mål. 
3
 Under de senaste 20 åren har flera 

privatiseringar skett i samband med nya statliga reformer och där man väntar sig att konkurrens 

ska generera en större effektivitet och kvalitet inom produktion av varor och tjänster. Den mest 

centrala skillnaden mellan privata och offentligt företag ligger främst i målinriktningen.
4
 Privata 

företags huvudfokus är att effektivisera arbetet i syfte att nå vinstmaximering för att försäkra 

                                                           
1
 Jordahl, Henrik, Välfärdstjänster I privat regi: framväxt och drivkrafter, Stockholm: SNS 2013, s. 53-54 

2
 Jordahl, Välfärdstjänster I privat regi: framväxt och drivkrafter,2013, s.33-35 

3
 Niemivuo, Matti, Kanninen, Heikki, Privatisering av offentliga funktioner – möjligheter och gränser, 1993 

4
 Heyman, Fredrik, Persson, Lars, Norbäck, Pehr – Johan, Effekter av privatiseringar på konkurrens och effektivitet, 

2013 
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företagets överlevnad, samtidigt som statligt ägda företag har såväl ekonomiska avkastningsmål 

som samhällsekonomiska mål. 

1991 stiftades en ny kommunallag vilket möjliggjorde en större organisationsfrihet för 

kommuner där man underlättade anställning av privata företag för att utföra tjänster.
5
 Året efter 

grundades den skolreform som nämnts ovan. Förutom att fristående skolor skulle få rätt till 

kommunalt bidrag i form av skolpeng syftade reformen även till att etableringskraven för skolor 

skulle sänkas samt att öka valmöjligheten för eleverna. Det strävades efter att öka konkurrensen, 

för att på så sätt öka kvaliteten och åstadkomma en effektivare resursanvändning. 

Denna nya marknad innebar inte fullständig frihet för aktörerna. Skolor genomgår ständiga 

kontroller från Skolinspektionen som försäkrar att utbildningen innehåller en respektabel och 

godkänd kvalitet. Det krävs även ett godkännande av skolverket för att driva en fristående 

grundskola och denna skola får inte etablera påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna 

eller skolväsendet i den kommun där skolan är belägen.
6
 

När offentliga verksamheter går över till den privata marknaden öppnar det upp för nya 

investerare. Privata aktörer tillåts nu starta upp verksamheter samt att driva företagen. Företag 

och koncerner etableras och växer i sektorn, där olika aktörer kommer och går. Det är inte bara 

entreprenörer som finner intresse i att investera i verksamheten, det lockar även till andra 

intressenter. Inom skolsektor har det blivit vanligare med riskkapitalbolag som investerare inom 

den svenska skolsektorn, där var fjärde friskoleelev i Stockholm går i en skola som ägs av ett 

riskkapitalbolag.
7
  

 

1.1.2 Riskkapitalbolag 

 

Riskkapitalbolag bedriver sin verksamhet via investering i företag, främst i syfte att expandera 

företagets verksamhet, för att därefter sälja av sina andelar. Generellt brukar de sälja av sitt 

innehav efter 3-7 år.
8
 Företag och privatpersoner som söker kapitalstöd från riskkapitalbolag är 

ofta nyetablerade, där möjligheten att få in kapital på andra sätt är begränsad.
9
 Riskkapitalbolag 

tar ofta höga risker i sina investeringar och kräver därför hög avkastning på sin investering.  

Gemensamt för samtliga riskkapitalbolag är att de vill ha tillbaka sin investering, något som 

omnämns i deras exit - strategi. En sådan sker vanligtvis efter 3-7 år och då avyttras det som 

riskkapitalbolaget har investerat i företaget. En hög "success rate" inom detta kommer ge fler 

investerare till riskkapitalbolaget i framtiden samt ett bättre rykte bland framtida 

samarbetspartners.
10

 Riskkapitalbolag investerar oftast i tillväxtbranscher, där marknaden 

bedöms som omogen samt där en stark tillväxt inom den närmaste tiden spås. Oftast har de ej tid 

att investera i cykliska branscher, där priset på råvaror kan förändras, vilket kan påverka deras 

                                                           
5
 Jordahl, s. 36-37 

6
 Jordahl, s. 55 

7
 Dn.se, DN.se http://www.dn.se/sthlm/omstridda-bolag-intar-friskolor, 2014-05-20 

8
 Nyman, Michael, Lundgren, Jonatan, Rösiö, Carl Christian, Riskkapital: Private equity – och venture capital – 

investeringar, 2012, Vällingby, Sverige, s. 16 
9
 Hillier, David, Ross, Stephen, Westerfield, Randolph, Jaffe, Jeffrey, Jordan, Bradford, Corporate Finance: Second 

European edition, 2013, McGraw – Hill Education, Berkshire, s. 542 
10

 Nyman et al., Riskkapital: Private equity – och venture capital – investeringar, 2012, s. 76  
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vinst över deras korta ägandeperiod. De söker aktivt efter företag som de anser att de kan hjälpa 

att ta till nästa nivå, att expandera och öka omsättningen samt att via deras hjälp och kunnande, 

öka deras tillväxt och värdet på företaget.  

Inom begreppet riskkapital finns det flera olika varianter, där två huvudgrupper finns: Public 

Equity och Private Equity. Public Equity investerar i börsnoterade företag och private equity i 

onoterade företag. Inom private equity finns det tre huvuddelar: affärsänglar, venture capital och 

buyout.
11

 Affärsänglar är privatpersoner med tillgång till kapital som investerar i företag. 

Venture Capital investerar i nya idéer, vid nya företagsuppstarter och i utvecklingsfaser. Buyout 

fokuserar på att värva redan etablerade företag, förbättra deras värde och därefter sälja av sin 

andel. Den formen av riskkapital som figurerar inom skolsektorn är främst Buyout. 

Modellen Skillnaden mellan riskkapital, private equity och venture capital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figur 1.
12

 

 

1.1.3 Övriga investerare inom skolsektor 

 

Det finns andra aktörer inom friskolan än riskkapitalbolag. Hur friskolor i privat regi styrs och i 

vilken bolagsform skiljer sig, där 69 % av grund- och gymnasieskolorna drivs som aktiebolag, 

vilket innefattar 73 % av eleverna. Andra former är som en ekonomisk förening, vilket omfattar 

10 % av grund- och gymnasieskolorna och 7 % av eleverna samt ideella föreningar/stiftelser, 

som berör 20 % av grund- och gymnasieskolorna och 1 % av eleverna. Resterande räknas till 1 

%, som drivs i en annan form. 
13

 Idag går cirka 26 % av gymnasieelever på en friskola och 13 % 

av grundskoleelever på en friskola.
14

  

 

                                                           
11

 Nyman et al., 2012, s. 17 
12

 Nyman et al. 2012, s. 17 
13

 Fakta om friskolor, 2014, Friskolornas riksförbund 
14

 Jordahl, 2013, s.61 
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Tabell ur fakta om friskolor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.
15

 

 

1.1.4 Ägarprövningsutredningen 

 

Just nu pågår en ägarprövningsutredning på riksdagsnivå, som bedöms vara klar till den första 

november 2014, där just ägandet inom skolsektorn samt andra välfärdssektorer undersökts. Det 

som undersöks är om det bör ställas mer krav på ägarna i välfärdssektorn, i form av varaktigt 

ägande och speciella krav på deras engagemang. Bakgrunden till denna utredning är det ökade 

antalet privata aktörer i branschen samt den ökade uppmärksamheten i media kring fenomenet. 

Utredningen beskriver också att utvecklingen har fört med sig en stor mångfald, vilket de anser 

är positivt. Däremot har det uppkommit en mängd frågor kring kvalitet, vinster och försäljning 

som följd av flera privata investerare inom den svenska välfärden. Detta har fått till följd att 

utredningen sjösattes.  

Syftet med utredningen är att ytterligare säkra samhällets krav på att de som äger och driver 

företag inom skola, vård och omsorg ska ha ett långsiktigt och seriöst engagemang och bedriva 

en god och högkvalitativverksamhet.
16 

Den vart utgiven 20 december 2012 och bedömdes vara klar till 28 februari 2014. 

Utredningstiden har därefter förlängts och ska redovisas den 1 november 2014. 

 

 

                                                           
15

 Fakta om friskolor, 2014, Friskolornas riksförbund 
16

 Kommitedirektiv, Ägarprövning och mångfald vid offentligt finansierade välfärdstjänster, 20 december 2012. 
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1.2 Problembakgrund 
 

Det svenska skolsystemet är något unikt i världen, i den mån att det tillåts privata aktörer som 

ägare inom skolan samt att vinstuttag är lagligt. Det enda landet som har samma system är Chile, 

där det var Augusto Pinochette som drev igenom förändringen. I Chiles fall var det en 

konsekvens av en finansiell kris som drev igenom reformen, där ett av de främsta syftena var att 

spara statliga pengar. I Sveriges fall var det tanken kring att konkurrens leder till högre kvalitet 

genom skolsektorn – för samtliga skolor överlag. Klart står att Chiles privatisering av 

skolsystemet ej har givit en bättre skola, där den ofta beskylls för stor segregering, då endast de 

med mycket pengar får en god utbildning.
17

  

Vissa länder tillåter privata aktörer inom skolsektorn med vinstintresse, såsom England och 

USA, men ej som ägare till skolorna – det är något som Chile och Sverige är ensamma om. Då 

ställs frågan om detta system är för allas bästa, att låta skolmarknaden fungera som en vanlig 

marknad, där aktörer tillåts sträva efter vinst, om det endast är två länder i hela världen som 

tillåter det?
18

 

 

Att låta marknadsmekanismen styra fritt över den svenska skolan har skapat stora debatter, 

speciellt på sistone, då riskkapitalbolag börjar visa stort intresse, där ett flertal politiker uttalat sig 

negativt mot detta.
19

 Riskkapitalbolag har ett kortsiktigt ägandeperspektiv där de ämnar öka 

värdet på sin investering, vilket framställer frågan hur detta förhåller sig till skolinvesteringar, då 

skolor har ett socialt fokus och ett långsiktigt perspektiv. Ett exempel på när dessa två krockar är 

JB Education (tidigare benämnd John Bauer, hädanefter benämnd JB i uppsatsen). 

JB var en friskola som grundades år 2000 av Rune Tedfors. Efter att det danska 

riskkapitalbolaget Axcel kom in som ägare år 2008 började vinsterna att minska. Eftersom JB 

hade stor fokus på expansion, blev handlingsutrymmet väldigt begränsat då mycket av 

skolpengen gick åt till att betala av räntor istället för att lägga pengarna på skolans underhåll, när 

intäkterna minskade och resultatet visade minussiffror. Detta ledde till att skolans rykte 

försämrades, antalet elever som sökte minskade drastiskt, vilket i sin tur innebar att intäkterna 

minskade. Resultatet blev att koncernen begärdes i konkurs den 12 juni 2013.
20

 

JB historien tar upp konkreta problem som uppstår då företag som fokuserar på värdeökning 

samt vinstmaximering ska investera i skolor och utbildningssektorn. Om syftet är värdeökning 

för riskkapitalbolaget, hur säkrar man då kvaliteten på skolorna samt kontrollerar att bidraget 

faktiskt går till eleverna? 

 

 

1.3 Problemformulering 
 

                                                           
17

 The Failings of Chile’s education system http://www.coha.org/the-failings-of-chile’s-education-system-

institutionalized-inequality-and-a-preference-for-the-affluent/ hämtat 2014-07-30 
18

 Svd.se http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/satt-stopp-for-vinstuttag-i-skolan_8034428.svd 
19

 Dn.se http://www.dn.se/ekonomi/borg-riskkapital-i-skolsektorn-maste-vara-langsiktigt/, hämtat 2014-05-20  
20

 SVT Dokumentärfilm, Skolfesten, 2013 

http://www.coha.org/the-failings-of-chile's-education-system-institutionalized-inequality-and-a-preference-for-the-affluent/
http://www.coha.org/the-failings-of-chile's-education-system-institutionalized-inequality-and-a-preference-for-the-affluent/
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Samarbetet mellan friskolor och riskkapitalbolag blir en intressant process att undersöka då 

riskkapitalbolags främsta strävan är värdeökning. Eftersom skolsektorn förhåller sig till väldigt 

långsiktiga mål som innebär kvalitet, effektivitet och en tillgänglighet för eleverna är det 

betydelsefullt att se hur dessa mål påverkas av ägare som strävar efter värdeökning och 

vinstmaximering. Ett sätt att utreda denna problematik skulle innebära en granskning av de mål- 

och styrningsprocesser som genereras från såväl riskkapitalbolagets som skolornas sida, där 

kommunikationen ligger i fokus för undersökningen. Något som även är av intresse är hur stor 

fokus riskkapitalbolaget lägger på de sociala faktorer som ingår i skolstyrning utan att förstöra 

den värdeökning de strävar efter. 

 

1.4 Undersökningsfrågor 
 

Vad är det som intresserar riskkapitalbolagen att investera inom friskolor? 

Hur förhåller sig de sociala målen till de finansiella? 

Hur förhåller sig riskkapitalbolagens korta ägarperiod i relation till det långsiktiga perspektivet 

som krävs i styrning av skola? 

Hur påverkar riskkapitalbolagen skolornas operativa arbete? 

Hur arbetar riskkapitalbolag med att öka värdet på sin investering/skolan? 

 

 

1.5 Syfte 
 

Undersökningen ämnar ge en inblick i hur riskkapitalbolagens mål och styrningsprocess 

appliceras och påverkar friskolornas arbetsprocess, reglering och effektivitet samt hur de arbetar 

med värdeökning. 

 

 

1.6 Avgränsningar 
 

Studien ämnar avgränsa sig till ett visst antal aktörer inom friskolesektorn. Optimalt för 

undersökningens trovärdighet vore att inte avgränsa sig, utan att ta med samtliga aktörer. Det 

begränsade tidsperspektivet kräver däremot en avgränsning. Även respondenternas tidsbrist och 

tillgänglighet fick tas i beaktelse, då alla tillfrågade inte var intresserade av att medverka eller 

hade tid. Med bakgrund av detta kommer följande skolor/riskkapitalbolag att tas med i 

undersökningen: 
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- Riskkapitalbolag: EQT, Polaris och Axcel. 

- Friskolor: Academedia, Pysslingen, Rytmus och JB. 
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2 Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel beskrivs studiens teoretiska referensram, där fyra huvudteorier används: License 

to operate, The relationship value management framework, Agentteorin och New public 

management. Dessa fyra förklaras i kapitlet samt om hur studien ämnar applicera dem på 

undersökningen. Tidigare forskning tas upp i slutet av detta kapitel. 

 

 

2.1 License to operate 
 

Ett användbart begrepp är License to operate. Hans De Geer tar upp resonemang kring dessa ord 

i Värdeskapande CSR Hur företag tar socialt ansvar, där ett företags hela verksamhet kan 

sammanfattas i dessa ord.
21

 En översättning av License to operate blir Mandat att verka, d.v.s. att 

företag ska vara försedd med en social acceptans från omgivningen. De Geer tar upp olika 

förväntningar som ställs på företag: att de ska vara produktiva, leverera avkastning till 

kapitalägarna, skapa jobb åt de anställda, tillhandahålla bra produkter åt kunderna, ränta till 

långivarna, ta hänsyn till miljön samt ta i beaktelse sociala verkningar av deras verksamhet. 

Det är dessa förväntningar som kan sammanfattas i ett license to operate, att företag inte kan 

bedriva sin verksamhet om de inte har förtroendet från omgivningen samt acceptansen av 

samhället. Ett exempel som nämns är att flertal finansbolag och banker tappade sitt license to 

operate under finanskrisen 2008, där de fick jobba länge med att återvinna det.
22

 För att kunna 

existera måste ett förtroende finnas till företaget, där ett felsteg får företaget att prestera mycket 

sämre. Vilka förväntningar som ställs på företagen skiftar med tiden, mycket centrala delar idag 

är kring etiska investeringar samt miljöarbete.
23

 Idag ses det även som en självklarhet att företag 

pratar om sitt sociala ansvar till omgivningen, CSR, samt hur de arbetar kring att förbättra den.
24

 

Det finns olika saker man kan göra inom företagsarbetet för CSR, hur man kan öka sitt 

förtroende samt behålla sitt license to operate. En teori som forskarna Mayer, Davis och 

Schoorman utvecklade handlar om fyra dimensioner företag kan arbeta med för att 

bibehålla/utveckla sitt license to operate; Kompetens, öppenhet, integritet samt välvilja.
25

 

Kompetens - Att ha kunnande och den kompetens som krävs för jobbet ses som den första 

dimensionen. En tämligen uppenbar egenskap för företaget kan tyckas, där det är viktigt att detta 

                                                           
21 Borglund, Tommy, De Geer, Hans, Hallvarsson, Mats, Värdeskapande CSR: Hur företag tar socialt ansvar, 2009, 
Norstedts Akademiska förlag, Falun 2009, s. 14-15 
22

 Borglund et al., Värdeskapande CSR: Hur företag tar socialt ansvar, 2009, s.15 
23

 Borglund et al., s. 56-57 
24

 C. Mayer, Roger, H. David, James, Schoorman, F. David, An integrative model of organizational trust, 1995, 
Academy of management review vol. 20 no. 3. 
25

 Borglund et al., s. 18-22 
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kunnande även förmedlas utåt. Att kunna sin bransch kan innehålla faktorer som att vara med i 

den vetenskapliga/tekniska utvecklingen, en effektiv organisation samt en medvetenhet på hur 

företagets verksamhet påverkar omgivningen. 

Öppenhet - Öppenhet har idag blivit en av de mest centrala delarna som styrningen jobbar med. 

Att ha en transparant och “lättundersöklig” verksamhet skapar förtroende, tillgivenhet samt 

uppvisar en välvilja mot att bli undersökta, vilket kan tyda på att de inte har något att dölja. 

Givetvis gäller sekretessen fortfarande, allt kan inte redovisas, men information som kan göras 

tillgänglig skall göras tillgänglig. Det kan tyckas godtyckligt kring vad som faktiskt ska 

förmedlas, även om vissa försök till standardisering har gjorts, GRI till exempel. GRI står för 

Global reporting initiative, som är ett försök till att få upp riktlinjer kring företags rapportering, 

främst kring CSR-frågor.  

Integritet - Denna punkt behandlar företags etiska/moraliska beslut. De ska ha sociala mål, följa 

de sociala målen samt inte ge efter för frestelser att bryta mot sina mål. Ett företag med stark 

integritet ska gå att lita på. Kunderna och omvärlden ska känna en tillit till deras åtagande samt 

veta att företaget kommer agera med gott omdöme. Detta inte minst för att öka förtroende för 

företaget, samt att minska kostnader för kontroll och transaktionskostnader. Om ett företag 

agerar efter moraliska/etiska regler, där omvärlden vet om det behöver mindre budget läggas på 

att kontrollera sådant, vilket skapar en större säkerhet för företagets framtid. Plötsliga 

förändringar kring stödet från kunderna och folket samt politiska påtryckningar kan minskas. 

Välvilja - Företaget kan inte enbart prata om sitt goda omdöme, de måste även visa upp det. 

Deras verksamhet samt det de säljer/förmedlar ska visa upp deras välvilja mot 

kunderna/intressenterna. Allt som företaget visar upp, både internt och externt, ska förmedla 

denna välvilja samt organisationens sociala mål/krav. Detta är något som behövs bygga upp 

under en lång tid - ett livsverk, men som kan raseras på en minut. 

Dessa fyra olika dimensioner kan ett företag arbeta med för att förbättra sitt CSR samt för att 

bibehålla en god bild av sin organisation till interna/externa intressenter. Ur dessa fyra kan man 

hävda att ett företag får sitt License to Operate.
26

  

Det ämnas undersöka om riskkapitalbolag använder sina investeringar inom skolan för att 

förstärka/bevisa sitt CSR, om ens ett sådant syfte finns. Denna teori kan även användas för att 

undersöka om hur bolagens intresse inom skolan uppfattas från utsidan samt hur företagen själva 

vill uppfattas, om de innehar ett license to operate. Eller är det endast skolorna som behöver ha 

legitimitet och inte ägarna till skolorna? 

License to operate är viktigt i dagens mediesamhälle, där ökat krav på transparens leder till att 

fler kan undersöka företag. Företag har således betydligt lättare att tappa denna licens, något som 

denna studie ämnar undersöka. Hur jobbar riskkapitalbolag, som investerar i utbildningen, kring 

dessa frågor om sin licens, om hur de upplevs i media samt vad den gemene människan anser om 

deras arbetssätt? Finns det ett aktivt agerande kring deras kommunikation utåt till media, om hur 

de fungerar som ägare samt vad de vill uppnå med investeringen. Riskkapitalbolag beter sig ofta 

hemlighetsfulla och deras fokus ligger sällan på att förmedla till media vad de arbetar med. Beter 

sig dessa bolag annorlunda samt bör de bete sig annorlunda, då de opererar i en sektor där politik 

samt den gemene åsikten styr mycket?  

                                                           
26

 Borglund et al., s. 18-22 



10 
 

-Undersökningsapplikation: Besitter riskkapitalbolag legitimitet som ägare? 

 

 

2.2 The relationship value management framework 
 

Adrian Payne och Sue Holt har tillsammans etablerat en modell vid namn "The relationship 

value management framework".
27

 Den strävar efter att belysa processen ett företag genomgår för 

att öka värdet, de huvudsakliga intressenterna samt deras relation till värdeskapande hos 

företaget. I modellen lyfter de fram tre primära intressenter som behöver tillgodoses: kunderna, 

organisationen och ägaren. Modellen speglar de aktiviteter som är nödvändiga för en 

värdeskapande process. I mittencirkeln beskrivs olika aktiviteter som bidrar till värdeskapande 

inom företaget. Dessa består av värdebestämning, värdeskapande, leverera själva värdet samt 

värdeuppskattning. De tre yttre cirklarna består av aktiviteterna som utförs med de primära 

intressenterna. Processer som sker kring kunderna är att etablera en lockelse, tillfredsställelse 

samt etablera relation. De processerna kring organisationen är rekrytering, tillfredsställelse och 

retention. Kring ägare handlar det främst om förbindelser, tillfredsställelse samt retention. 

Modellen The Value process 

 

 

Figur 3.  

Dessa intressenter har en stor påverkan på värdeskapandeprocessen och det är viktigt för 

företaget att uppfylla deras behov för att kunna öka värdet på företaget Kring dessa tre 

intressenter finns teman som styr deras förhållande till företaget och som företaget måste ta 

hänsyn till. Hos de anställda handlar det om tillfredsställelse, retention, engagemang hos de 

anställda, produktivitet, ledarskap och intern servicekvalitet. Kring kunder finns attraktion, 

tillfredsställelse, lojalitet, retention och lönsamhet. Kring ägare finns engagemang,  

                                                           
27 Payne, Adrian, Holt, Sue, Diagnosing customer value:Integrating the value process and relationship marketing, 

2001, British Journal of management, vol. 12 
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Modellen Value creation between the organisation and key stakeholder groups 

 

 

figur 4.
28

 

tillfredsställelse, retention, företagstillväxt samt avkastning. Dessa faktorer är relaterade till 

varandra. Om man exempelvis ökar tillfredsställelse hos kunder ökar även lönsamheten för 

företaget. Modellen visar är om företaget levererar värde i olika former till olika intressenter 

samt hur det i sin tur skapar värde till företaget. Modellen förklarar dessutom att det uppstår en 

korrelation mellan intressenters behov. Genom att man tillfredsställer ett behov hos en intressent 

kan detta i sin tur påverka en annan intressent indirekt. Genom att öka tillfredsställelsen hos 

anställda kan det i sin tur öka kvaliteten, vilket ökar tillfredsställelsen hos kunder. Att öka 

tillfredsställelsen hos kunder bidrar till högre lönsamhet och detta ger mer avkastning till ägare.  

 

Denna modell ämnas använda för att undersöka hur riskkapitalbolag arbetar för att öka värdet på 

sina skolinvesteringar. Vilka aspekter fokuserar de på för att öka värdet på sin investering samt 

hur det arbetet märks av på organisationen. Läggs det ned ett större fokus på någon av de tre 

primära delarna, kunderna, organisationen och ägarna, om ens någon av dessa ses som den 

främsta, eller är det helheten fokus ligger på. Denna teori ämnar även utvisa hur deras 

kvalitetsarbete går till samt i vilka led den utvecklingen sker i.  

-Undersökningsapplikation: Vilken del fokuserar riskkapitalbolag på för att öka värdet? 

 

2.3 Agentteorin 
 

Agentteorin behandlar den konflikt/motsättning som kan uppstå mellan ägare och ledning. 

Sambandet mellan ägare och ledning är oftast att ägaren utser ledningen, där ledningens uppgift 

                                                           
28 Payne, Adrian, Holt, Sue, Frow, Pennie, Integrating employee, customer and shareholder value through an 

enterprise performance model: an opportunity for financial services, 2000, International Journal of bank marketing, 
vol. 18, no. 6 
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blir att verka i ägarnas ställe och agera/driva företaget utifrån deras intresse. Ägarnas intresse kan 

exempelvis röra sådant som avkastning, socialt ansvar, expansion osv. Deras intresse går 

däremot inte alltid hand i hand. Ledningen kan anse att företaget bör ta en viss riktning medan 

ägare vill ta en annan. Ledningen behöver även ta hänsyn till flera intressenters intresse och inte 

enbart ägarnas. Ledningen måste generellt se till hela företagets välmående medan ägarnas 

främsta fokus oftast ligger på att få avkastning på sin investering, oftast i form av utdelning.
29

 

Detta kan även leda till att ägarna/ledningen börjar arbeta i egenintresse. Ledningen i ett företag 

kan börja agera i sitt eget intresse, exempelvis att de arbetar utefter sin egen bonusplan och 

bortser från ägarnas intresse. Detta nämns ibland som Moral Hazard, där olika 

omoraliska/egoistiska problem kan uppstå. Att pengarna verkligen går dit dem är avsatta till är 

ett sådant problem. Även om det inte är radikal skillnad mellan ägarnas och ledningens intresse, 

är de oftast olika. Deras mål om tillväxt är däremot ofta gemensamt, där problem kan uppstå är 

vägen dit.
30

 

Inom agentteorin talas det om olika agentkostnader, som behandlar kostnader kring övervakning 

av ledningen samt bonusincitament. Övervakningen motiveras ofta via att ägarna vill hålla koll 

på vad ledningen gör, för att minska risken att de agerar i egenintresse. Övervakningen kan 

exempelvis ske via att ledningen ständigt måste kommunicera samt lämna ut information till 

ägarna om vad deras nuvarande och framtida arbeten innefattar. Ett annat sätt att hantera 

ledningen är via bonusprogram. Det kan utvecklas olika bonusincitament för ledningen, när de 

uppnår mål som ägarna utsatt eller godkänt. Dessa är två övergripande sätt att hantera 

motstridigheten mellan ägarnas samt ledningens mål. De olika sätten för att hantera dem kallas 

agentkostnader.
31

 

Mycket kring agentteorin handlar också om asymmetrisk information, där den förutsätter att det 

finns samt att ledningen kan arbeta utefter den. Asymmetrisk information handlar om att all 

information kring ett företag ej är offentlig och de som jobbar inom företaget har tillgång till mer 

information än vad externa intressenter har. Detta gäller till en högre grad för de högt uppsatta 

inom ett företag, som exempelvis företagsledningen. Agentteorin blir således betydligt starkare 

då denna asymmetriska information finns, när ledningen kan agera utefter denna information 

som ägarna inte har tillgång till. Detta adderar ytterligare risk för ägarna.
32

 

Undersökningen ämnar undersöka detta förhållande mellan ägarna och ledningen. Hur pass 

delaktiga ägare är riskkapitalbolagen ska undersökas samt hur mycket riktlinjer de sätter upp till 

ledningen för skolorna. Även frågan om hur de jobbar för att förmedla sina mål till ledningen 

samt hur de jobbar med målinriktning och kontroll kommer undersökas. Även frågan om hur 

riskkapitalbolag förmedlar informationen till skolorna ska tas upp, om de är öppna med allt eller 

om information ej förmedlas. Hur styrelsen/ledningen arbetar med kvalitetsbyggnad och 

värdeskapande för skolorna samt om hur det prioriteras ska undersökas. 

 

Undersökningsapplikation: Hur arbetar riskkapitalbolag med att kontrollera ledningen? 

                                                           
29 Hamberg, Mattias, Strategic financial decisions, 2001, Daleke Grafiska AB, Malmö 2004, s. 83 
30

 Hamberg, Strategic financial decisions, 2004, s. 82 
31

 Hamberg, s. 81 
32

 Hamberg, 80-84 
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2.4 New Public Management 
 

New public management är ett samlingsbegrepp för hur offentliga verksamheter använder sig av 

privata marknadsmekanismer såsom exempelvis fri konkurrens, där det tidigare var statligt 

monopol. Ett sådant exempel i Sverige är Apoteket.  

Roland Almqvist, författare av boken New public management, skriver om att 80 - talets 

förändringar i den offentliga sektorn i relation till NPM, d.v.s. New public management. Denna 

rörelse har många olika teorier och har således ett mångtydligt koncept. Men i överlag innebär 

NPM att idéer och metoder från näringslivet används för att styra offentlig sektor.
33

 Ett exempel 

kring detta är att de människor man behandlar i organisationen betraktas som kunder, även så i 

vården samt skolan. De tre element som boken analyserar är konkurrensutsättning, 

kontraktsstyrning och kontroll. Den första aspekten, konkurrensutsättning, handlar främst om 

frågan att låta konkurrensen och marknaden styra offentlig sektor i syfte att förbättra 

produktivitet och effektivitet. Genom att konkurrensutsätta leder det följaktligen till att man får 

ett högre värde för pengarna samt etablerar en högre kostnadseffektivitet.
34

 Detta beror främst på 

att fler aktörer etablerar sig på marknaden, vilket skapar en valfrihet för kunden mellan olika 

alternativ. Detta påtvingar aktörerna att maximera sin kvalitet och effektivitet i syfte att 

konkurrera ut sina motståndare och få kunden att föredra deras företag. Således skapas ett 

starkare incitament för alla aktörer att förbättra sin verksamhet på alla möjliga sätt och reducera 

kostnader. En kritik mot denna metod som dock föreligger är att konkurrensen kan leda till 

kostnadsreduceringar men att detta samtidigt försämrar kvaliteten.
35

 Även en oro hos personalen 

kan framkomma.
36

  

Den andra faktorn, kontraktsstyrning, innebär att företaget utkontrakteras för att utveckla sin 

kompetens som beställare men också för att styra relationerna med externa aktörer, såsom 

leverantörer. Almqvist nämner fyra fördelar med att utkontraktera offentlig verksamhet.
37

. Dessa 

inkluderar specialisering, vilket innebär en möjlighet till större fokusering på sin egen 

verksamhet medan externa aktörer utför de externa aktiviteterna. Den andra fördelen, 

marknadsdisciplin, betyder att rollerna på marknaden blir avsevärt tydligare. Den tredje, 

flexibilitet, innebär att en större valmöjlighet etableras i verksamheten i förhållande till vem som 

ska göra vad, om t.ex. produktion ska ske internt eller via externa leverantörer. Den fjärde 

fördelen, kostnadsbesparingar, används i det syfte att man låter externa aktörer sköta områden 

där de är betydligt mer erfarna och således uppstår kostnadsbesparingar. De nackdelar som tas 

upp är att kontraktssystem kräver mer administrativt arbete. En annan nackdel som tas upp är 

                                                           
33 Almqvist, Roland, New public management – om konkurrensutsättning,m kontrakt och kontroll, Kristianstads 

Boktryckeri AB, 2006, s. 11 

34
 Almqvist, s. 39 

35
 Almqvist, s.40 

36
 Almqvist, s. 42-50 

37
 Almqvist, s.54 
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situationer då det uppstår en konflikt mellan två aktörer är betydligt mer förödande då man är 

betydligt mer beroende av andra.
38

  

Den sista komponenten, den interna kontrollen i organisationen, förespråkar inom NPM 

decentralisering som administrativ styrprincip. Detta innebär att man decentraliserar formella 

organisatoriska strukturer, d.v.s. att man skapar en plattare organisation med intern avreglering 

där det uppstår mer överblickbara än kontrollerande enheter i syfte att uppnå en högre 

flexibilitet. Det ska även ske en tydlig målstyrning från högsta ledningen.
39

. Denna form av 

styrning strävar efter att uppnå en högre effektivitet där kompetens är något som eftertraktas. 

Styrningens motpol, centralstyrning, kritiseras för att arbeta för mycket med detaljstyrning där 

kommunikationssvårigheter kan uppstå mellan olika enheter. Decentraliseringen utför således en 

mer öppenhet mellan personer och en tydligare kommunikation.
40

  

Som en avslutande del i boken redogör Almqvist kring hur NPM fungerar i praktiken. Han 

förklarar att i och med bristen på forskning kring NPM kan man inte fullt ut bedöma dess effekt 

och potential. Tidigare forskning har belyst olika resultat av NPM. Vissa forskningar visar en 

positiv effekt av styrningen, medan andra visar en direkt negativ effekt, det vill säga att de 

egenskaper man var utsedd för att förbättra ger en motsatt effekt och försämras. Det har även 

uppstått undersökningar där ingen effekt har uppstått av förändringarna. Något som dock har 

tyckts fungera i flera sammanhang är kostnadsreduktion i form av konkurrensutsättning. Dock 

menar författaren att denna effekt kan klingas av med tiden, något som man har lagt märke till 

inom äldrevårdsomsorgen i Sverige.
41

 Denna kostnadssparande effekt sker främst direkt vid 

införandet av konkurrensutsättandet, som en förberedelse. Han sammanfattar dessa resultat med 

att säga att risken finns att teorin förespråkar ett alltför långtgående krav.
42

  

Denna undersökning ämnar belysa NPMs relation till de friskolor som undersöks och försöka 

tyda hur de ställer sig i förhållande till teorin i form av konkurrensutsättning och decentralisering 

av styrning. Samt huruvida riskkapitalbolag kan hjälpa skolan med marknadsanpassning. 

Undersökningsapplikation: Hur ter sig NPM i skolsektorn, med hänsyn till riskkapitalägande? 

 

2.5 Tidigare forskning  
 

Då detta är ett relativt nytt ämne finns det en brist på direkt applicerbar tidigare forskningar som 

undersökningen kan hänvisa till. Majoriteten av de undersökningar som finns idag syftar till att 

undersöka hur ökad konkurrens i samband med privatiseringar påverkar skolans kvalitet och 

studenters betyg. Forskning kring riskkapitalbolags ägande och investering på friskolor är 

bristfällig. Denna sektion är uppdelad i två avdelningar med tidigare forskning som undersöker 

olika element. Del ett presenterar undersökningar vars syfte är att studera konkurrensens 

påverkan på skolors övergripande kvalitet och effektivitet. Del två innehåller undersökningar 

                                                           
38

 Almqvist, s. 55 
39

 Almqvist, s.86 
40

 Almqvist, s. 88 
41

 Almqvist, s. 128 
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vars essens speglar relationen mellan finansiella och sociala mål. Avsikten med detta är att 

utifrån denna undersökning jämföra med tidigare forskningar kring dessa två element.  

 

2.5.1 Konkurrens inom skolbranschen 

 

2.5.1.1 Does School privatization improve educational achievement? Evidence from Sweden's 

voucher reform 

I den vetenskapliga artikeln, skriven av Anders Böhlmark och Mikael Lindahl, undersöker man 

privatiseringens påverkan på utbildningens kvalitet.
43

 Syftet med artikeln är också att försöka 

spegla de långsiktiga effekterna av privat kapital i utbildningen. De inleder artikeln med att 

bemöta de två huvudargument till att privata skolor skulle vara bättre än statliga, då de främst 

betonar kvalitetsförbättring med hjälp av konkurrens. De utför undersökningen i form av att 

analysera en mängd administrativ data kring elever som går i nian mellan åren 1988-2003. 

Anledningen till detta långa tidspann är främst för att se förändringarna som etablerades i form 

av skolreformen. 

Det undersökningen kommer fram till är först och främst en positiv påverkan på studenters 

GPA(grade point average) i förhållande till att andel privata skolor ökar. De tillägger dock att 

detta är en relativt liten effekt. Dessa resultat är dessutom endast applicerbara kring studenter i 

nionde klass och denna effekt verkar inte fortsätta i nästa studieår och försvinner följaktligen 

med tiden. De lägger dock märke till en positiv verkan på den andel studenter som fortsätter sin 

utbildning i högskolan. 

Något man dessutom kommer fram till är att Sveriges resultat sjönk markant under åren 1995 

och 2003, vilket i samband med en ökad privatisering i skolan kring dessa år tyder på att ökad 

konkurrens inte är ett universalmedel för att förbättra övergripande utbildningsprestationer. Dock 

kommer de fram till att reformen har lyckats minska segregering av elever, något som annars 

friskolor brukar få mycket kritik för. 

 

2.5.1.2 The market comes to education in Sweden 

Anders Björklund m.fl. undersöker i boken The market comes to education in Sweden effekterna 

kring de olika reformerna som ägde rum i Sverige under 90-talen. Där kommer de först och 

främst fram till att Sveriges skolsystem innan 90-talet levererade jämlikhet i kvalitet. Man 

kommer fram till att studenter har fått väldigt bra resultat i standardiserade tester och variation 

kring betygen mellan olika skolor är väldigt låg.
 44

  

När de undersöker reformernas påverkan undersöker de först hur ökad konkurrens påverkar 

skolornas produktivitet. Utifrån en forskning kommer de fram till att betyg i matematik, engelska 
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och svenska hade ökat i kommuner där privata skolor hade etablerats.
45

 För att försäkra sig om 

att detta var de bakomliggande faktorerna till betygens förbättring, undersökte man även 

områden där det inte skedde någon etablering av privata skolor och märkte ingen förändring i 

betygen i dessa områden. De lade också märke till en segregation av elever utifrån 

familjebakgrund kring skolor efter reformerna. Dock måste man ta hänsyn till att dessa 

förändringar är väldigt små om man undersöker från 1988 till 2000.
46

 

Slutsatsen de kommer fram till är att trots förbättrade betyg, är inte produktiviteten lika synlig 

som man trodde att det skulle bli efter reformerna. Dock har inte heller reformerna reducerat 

jämställdhet kring elever i förhållande till familjebakgrund på en stor skala.
47

  

 

2.5.1.3 School vouchers in practice: competition won’t hurt you! 

Här undersöks det hur ökad konkurrens påverkar utbildningen är F. Mikael Sandström och 

Fredrik Bergström i den vetenskapliga artikeln School vouchers in practice: competition won’t 

hurt you!.
48

 Hypotesen som de utgår ifrån är att skolresultaten ökar i samband med ökad 

konkurrens. I samband med ökad konkurrens etableras risken att skolor förlorar elever och 

därigenom intäkter samt att det leder till ett driv att förbättra utbildningens kvalitet, för att locka 

dit elever. De inleder undersökningen med att presentera ett flertal andra undersökningar som 

stödjer teorin om att ökad konkurrens leder till ökad kvalitet inom skolor. Genom att samla data 

från över 28 000 elever från både kommunala och privata skolor kommer de fram till att ökad 

konkurrens förbättrar nivån på kommunala skolor. 

 

Dessa är ämnade som en utökning till teorin kring new public managament. 

- Undersökningsapplikation: Hur bidrar ökad konkurrens till kvalitet och effektivitet? 

 

2.5.2 Relationen mellan social och finansiella mål 

 

2.5.2.1 For-Profit Social Ventures 

I artikeln For-Profit Social Ventures, skriven av J. Gregory Dees och Beth Battle Anderson 

behandlas ämnen om hur sociala ändamål kan lösas via andra sätt än statliga.
49

 Idag har det 

traditionella luckrats upp allt mer, där nya, innovativa sätt att lösa sociala problem finns än 

tidigare. Två sådana områden som benämns är inom vården och utbildningen. Denna 

undersökning tar upp hur man kan lösa sociala problem på andra sätt, främst då via vinstdrivande 

företag, med andra ord om det går att blanda vinstintresse med sociala mål, exempelvis inom 
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skolan. Enligt forskarna är dessa företags främsta syfte att tillgodose de sociala målen och att de 

ekonomiska målen kommer efter. Däremot kan inget företag drivas utan kapital, så det går inte 

att särskilja dem åt, utan de är beroende av varandra. Dessa två mål benämns ofta som ”double 

bottom line”. 

I rapporten benämns olika motiv och fördelar sådana företag kan ha, utöver att tillgodose sociala 

ändamål samt att tjäna pengar. De menar att denna arbetsmodell uppmuntrar till effektivisering 

och innovationstänkande, då nya arbetssätt kan leda till att man kan maximera sin investering, 

för att nå upp till sina mål fortare. De menar även att sådana organisationer reagerar fortare på 

omställning i samhället eller om behovet skulle förändras. De är mer flexibla och benägna att 

förändras. Forskarna menar även att de anställda blir betydligt mer professionella samt att de 

lockar andra professionella arbetare till sig. 

Forskarna tar även upp problem man möter när dessa två ändamål ska mötas i en affärsplan. 

Girighet är en sådan, att alla inte är drivna av det sociala ändamålet eller att de kan bli drivna 

ifrån vägen. Det kan även uppstå problem vid målinriktningen, där det är betydligt svårare att 

mäta sociala faktorer än ekonomiska faktorer. Det kan uppstå problem att motivera sociala 

satsningar för intressenter då dessa siffror är mer svaga och där ekonomiska siffror slår mycket 

starkare. Denna svårighet att mäta sociala mål gör kan även bidra till omvärldens skepsis mot 

deras vinst. Forskarna hävdar att omgivningen, både den gemene människan och politikern, 

upplever vinstdrivande socialt arbete med stor skepsis, mycket på grund av att den ekonomiska 

siffran är mycket lättare att mäta än den sociala. Att ett företag som bedriver skolverksamhet går 

med vinst kan uppfattas som fel, även om företaget i sig inte gjort något fel. 

Det blir således väldigt viktigt för företag som vill kombinera dessa två områden, sociala mål och 

vinst, att vara tydliga, att försöka mäta sina resultat så gott det går samt att se till att omgivningen 

accepterar deras affärsverksamhet. 

- Undersökningsapplikation: Går det att kombinera sociala mål med finansiella mål i denna 

sektor?  
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3 Metod 
 

Detta kapitel behandlar studiens metodansats, där fokus ligger på den kvalitativa metodiken. Det 

beskrivs hur studiens undersökning kommer att gå till, eventuella brister med den metoden samt 

vilken som ska ingå i undersökningen. Syftet är att undersökningen, utefter metoddelen som 

referensram, ska gå att upprepa och genomföra av andra forskare. 

 

3.1 Olika metoder 
 

Vid utförande av undersökningar finns två huvudinriktningar: den kvalitativa samt den 

kvantitativa metodreferensen. Den kvalitativa ansatsen syftar främst till intervjuer, där syftet ofta 

är att förstå bakomliggande orsaker, att samla in ord istället för kvantifiering samt att gå in på 

djupet i frågan.
50

 Ett kvalitativt synsätt används ofta inom nya ämnen, där tidigare forskning kan 

vara bristfällig eller fåtalig. Den kvalitativa undersökningsmetoden är mer lämpad när syftet är 

att förstå, tolka och upptäcka faktorer/processer.
51

 Den kvantitativa ansatsen syftar till enkäter 

och statistik, där man försöker hitta samband och orsaker genom siffror, kvantifiering och 

mätning. Den kvantitativa används främst där det redan finns etablerade ”sanningar” inom fältet 

som ska undersökas, då metoden har en läggning åt det objektiva och det naturvetenskapliga 

inom forskningen
52

 Det finns redan fakta och förklarande orsaker, exempelvis forskning som 

genomförts både kvantitativt och kvalitativt, som beskriver fenomenet. Den kvantitativa ansatsen 

får ofta kritik för att applicera naturvetenskapliga metodprinciper på forskning där det ej går. 

Naturvetenskapliga principer går ej att applicera på människor och sociala ting rakt av, lyder 

kritiken.
53

 Den kvalitativa får ofta kritik för att vara alltför subjektiv i sin natur, samt att den har 

en brist på transparens.
54

 

Vid användning av den kvalitativa metoden är den insamlade datan betydligt mindre än vid den 

kvantitativa metoden. Den kvalitativa forskningsansatsen tillskriver oftast mer mening till 

världen, i den meningen att människor sätter mening till sin omgivning.
55

 Båda metoder har sina 

för- och nackdelar och ett mer trovärdigt resultat blir oftast då man kombinerar dessa i 

undersökning, då uppstår en så kallad triangulering. En triangulering går att forma genom att 

man utgår ifrån ett kvalitativt synsätt för att bekräfta kvantitativa resultat eller tvärtom.
56

 

3.2 Val av metod  
 

Denna undersökning ämnar använda det kvalitativa angreppssättet, då det kräver en ny 

infallsvinkel i ämnet. Detta är även ett ämne som kräver mycket förståelse för besluten som 

parterna fattar, något som ett kvalitativt angreppssätt tillåter. Ett kvalitativt metodsval kommer 
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ge ökad förståelse för bakomliggande orsaker och ej enbart fokusera på direkt fakta och siffror i 

undersökningen, vilket anses som en fördel till detta ämne. Studien ämnar även till att ge en bred 

bild av hur marknaden står till och vad de undersökta respondenterna anser kring detta fenomen, 

något som en kvantitativ studie ej kan ge. Det anses av större vikt att få med resonemang kring 

deras ståndpunkter än endast deras åsikter, därför är det kvalitativa metodvalet att föredra 

framför den kvantitativa. 

 

 

3.3 Utformning av intervjudesignen  
 

Intervjuerna kommer vara semistrukturerade, vilket innebär att en frågemall färdigställts men att 

ordningen kan variera, samt att följdfrågor tillåts
57

 Denna struktur används för att vara säkra på 

att allt av intresse täcks in i intervjuerna då det är svårt att avgöra hur folk kommer att reagera på 

vissa frågor. Respondenterna kanske inte uppfattar frågan på samma sätt som intervjuaren gör 

och då kan den behöva formuleras om. Det semistrukturerade sättet tillåter även nya 

infallsvinklar under själva intervjun, vilket kan resultera i nya, intressanta frågor. Detta leder till 

att intervjuformen blir flexibel samt anpassningsbar efter individen vilket anses vara en fördel till 

denna undersökning.  

För att undvika allt för planerade svar har inte frågorna skickats i förväg, med undantag för 

Niklas Wykman. Ett eventuellt problem som kan uppstå under intervjuer är kring frågor som 

antas vara känsliga.
58

 Respondenter kan även visa en motvilja till att vara fullständigt ärliga, då 

det kan sätta deras företag i ett dåligt sammanhang. Det finns möjlighet till att bilden som 

uppmålas genom intervjuerna blir starkt vinklad, att det inte är en objektiv sanning. Detta har 

undersökningen tagit i beaktelse samt försökt jämföra positiva respondenter med negativa 

respondenter, för att få en mer sannenlig bild.  

Där det har varit möjligt har intervjuerna genomförts genom möte. I nio fall av elva har 

intervjuformen varit i form av ett möte, i de övriga två har intervjuerna skett över telefon. 

Samtliga intervjuer har spelats in och därefter transkriberats.  

 

3.4 Urval 
 

Kring den svenska skolsektorn idag existerar ett flertal aktörer som besitter de kvalifikationer 

som studien ämnar undersöka.
59

 Den största friskolekoncernen är Academedia som i nuläget ägs 

av det nordiska riskkapitalbolaget EQT. Praktiska är en annan friskola som ägs av det norska 

riskkapitalbolaget FSN Capital. Det finns även den Internationella Engelska Skolan, som ägs av 

det amerikanska riskkapitalbolaget TA Associates. Tidigare aktörer i den svenska skolsektorn är 

bland annat Polaris och Axcel, båda danska riskkapitalbolag. Polaris var tidigare ägare till 

Pysslingen och Axcel var ägare till JB fram till konkursen 2013. En annan stor aktör är 
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Kunskapsskolan vars huvudägare är Peje Emilsson med 70 %. De resterande 30 % ägs av 

Investor AB. Det är värd att nämna att Investor klassas som ett investmentbolag, inte ett 

riskkapitalbolag. Den grundläggande skillnaden mellan ett investmentbolag och ett 

riskkapitalbolag rör tiden för deras innehav, där investmentbolag är mer långsiktiga ägare än 

riskkapitalbolag.
60

   

 

Intressenterna som intervjuats är olika insatta personer inom friskolor och riskkapitalbolag. 

Mycket av urvalsprocessen har en kontakt kontaktperson använts till, Mats Gerdau, där han har 

rekommenderat personer som dagligen arbetar med detta ämne och är mycket insatta. Studien 

har till stor del använts sig av ett bekvämlighetsurval/snöbollsurval. Gerdau är 

kommunstyrelsens ordförande i Nacka sedan 2013 och är väldigt insatt i välfärdsfrågor. De 

respondenterna som intervjuades är dels högt uppsatta inom skolor, riskkapitalbolag samt andra 

insatta. Urvalsprocessen har utgått ifrån Gerdaus förslag, eftervid kontakt har tagits med 

respondenterna. Därefter har det fyllts på med respondenter till bolag som saknats, där högt 

uppsatta och insatta personer har prioriterats. 

 

3.5 Val av respondenter 
 

Dessa respondenter har valts ut och här följer fakta kring dessa. 

 

Anna Frosch Nordin 

Medarbetare till Ingela Gullberg, kvalitetschef på Academedia. Anna Frosch Nordin arbetar med 

kvalitetsfrågor på Academedia och var tidigare kvalitetschef på Kunskapsskolan, innan hon 

tillkom till Academedias koncern i november 2013. Syftet var att undersöka om arbetet med 

kvalitet gick i samrör med riskkapitalbolaget EQT. Även frågor kring hur kvalitet etableras och 

hur Academedia arbetar med sitt sociala ansvar. En generell uppfattning kring ägarna var också 

av intresse. Intervjun skedde i direkt kontakt på Academedias huvudkontor den 9 maj 2014. Se 

bifogad fil för intervjumall. 

Johan Göterfelt 

Kontakt etablerades via mail, där ett möte bokades in. Johan Göterfelt har arbetat med i 

friskolebranschen sedan 80-talet och är bland annat medgrundare till Pysslingen samt figurerade 

som VD till 2013. Johan Göterfelt nuvarande roll är direktör för affärsutveckling på 

Academedia. Syftet var att undersöka Pysslingens verksamhet, hur arbetet med Polaris drevs 

samt hur Academedias förvärv av Pysslingen gick till. Även Göterfelts generella uppfattning 

kring riskkapitalbolag som ägare var av intresse. Johan Göterfelt anses vara mycket insatt i 

Pysslingens verksamhet. Invervjun skedde i direkt kontakt på Academedias huvudkontor den 11 

april 2014. Se bifogad fil för intervjumall. 
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Paula Hammerskog  

Kontakt etablerades via mail, där ett möte bokades in. Paula Hammerskog arbetar som 

kommunikationsdirektör på Academedia, där stort fokus ligger på arbete med media och 

journalister. Syftet var att undersöka Academedias verksamhet samt hur arbetet med EQT drevs. 

Hammerskog anses vara mycket insatt i Academedias verksamhet. Även Hammerskogs 

generella uppfattning kring riskkapitalbolag som ägare var av intresse. Intervjun skedde i direkt 

kontakt på Academedias huvudkontor den 17 april 2014. Se bifogad fil för intervjumall. 

Anders Hultin 
 

Kontakt etablerades via mail, där ett möte bokades in. Anders Hultin är VD för Fria Läroverken, 

med tidigare bakgrund som medgrundare till Kunskapsskolan. Hultin var VD för 

Kunskapsskolan i åtta års tid och var VD för JB i 9 månader, före bolagets konkurs. Hultin har 

även grundat Friskolornas Riksförbund. Hultin anses vara mycket insatt i friskolebranschen i 

stort, och har stor inblick i JB. Syftet var att få en inblick i JB och Axcel. Även Hultins generella 

uppfattning kring riskkapitalbolag som ägare var av intresse. Intervjun skedde i direkt kontakt på 

Fria Läroverkens huvudkontor den 2 maj 2014. Se bifogad fil för intervjumall. 

 

Martin Hytting 
 

Kontakt etablerades via mail, där ett telefonmöte bokades in. Hytting är politiskt verksam inom 

Moderaterna, och tidigare marknadschef hos JB. Martin Hytting är även svärson till Rune 

Tedfors, JBs grundare, och har därigenom stor insikt inom JB och Axcel. Syftet var att få en 

inblick i JB och Axcel. Även Hyttings generella uppfattning kring riskkapitalbolag som ägare var 

av intresse. Intervjun skedde via telefon den 7 maj 2014. Se bifogad fil för intervjumall. 

 

Johan Hähnel 

 

Kontakt etablerades via mail, där ett telefonmöte bokades in. Hähnel är PR- och 

kommunikationsansvarig på EQT. Syftet var att få en inblick i EQT och deras intresse i 

Academedia. Även Hähnels generella uppfattning kring riskkapitalbolag som ägare var av 

intresse. Intervjun skedde via telefon den 23 april 2014. Se bifogad fil för intervjumall 

 

Harry Klagsbrun 
 

Kontakt etablerades via mail, där ett möte bokades in. Klagsbrun är partner på EQT och hans 

främsta arbete är att identifiera intressanta bolag att investera i, utveckla dem samt att sälja dem. 

Klagsbrun är även styrelsemedlem för Academedia, vilket gör honom till en väldigt insatt person 

angående EQT och Academedia. Syftet var att få en inblick i EQT och deras intresse i 

Academedia. Även Klagsbruns generella uppfattning kring riskkapitalbolag som ägare var av 

intresse. Intervjun skedde på EQTs huvudkontor den 7 maj 2014. Se bifogad fil för intervjumall. 
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Fredrik Lindgren 

 

Kontakt etablerades via mail, där ett möte bokades in. Lindgren är VD på Kunskapsskolan och 

anses därför vara mycket insatt inom friskolebranschen. Syftet var att få en bredare bild på 

friskolor, inte enbart sådana som ägs av riskkapitalbolag. Även Lindgrens generella uppfattning 

kring riskkapitalbolag som ägare var av intresse. Intervjun skedde på Kunskapsskolans 

huvudkontor den 21 maj 2014. Se bifogad fil för intervjumall. 

 

Johan Sjölin 
 

Kontakt etablerades via mail, där ett möte bokades in. Sjölin var medgrundare till Rytmus och 

figurerade som VD under 14 års tid. Då Sjölin har varit med sen friskolereformen anses han vara 

mycket insatt inom ämnet. Syftet med intervjun var att få en inblick i Rytmus och deras ingång i 

Academedia. Även Sjölins generella uppfattning kring riskkapitalbolag som ägare var av 

intresse. Intervjun skedde på Waynes Coffee, den 25 maj 2014. Se bifogad fil för intervjumall. 

 

Kent Werne 
 

Kontakt etablerades via mail, där ett möte bokades in. Werne är frilansjournalist och författare. 

Han driver bland annat hemsidan kentwerne.se, där han lägger upp texter kring sina granskningar 

om privata aktörer inom den svenska välfärden. Werne är även redaktör till boken “Den stora 

omvandlingen”, som behandlar utvecklingen kring privatiseringen för den svenska välfärden. 

Syftet med intervjun var att få en mer kritisk inblick till fenomenet kring riskkapitalbolag som 

ägare inom friskolsektor. Intervjun skedde på Bel Mondo den 16 april 2014. Se bifogad fil för 

intervjumall. 

 

Niklas Wykman 
 

Kontakt etablerades via mail, där ett möte bokades in. Wykman, moderat, är politisk sakkunnig 

på finansdepartementet. Wykman är mycket insatt i ämnet. Syftet med intervjun var att få 

politisk bakgrund till fenomenet samt mer information kring ägarprövningsutredning. Även 

Wykmans generella åsikter kring riskkapitalbolag som ägare var av intresse. Intervjun skedde på 

finansdepartementet den 2 maj 2014. Se bifogad fil för intervjumall. 

 

 

3.6 Sekundärdata 
 

Undersökningen har även valt att använda sig av sekundärdata i form av hemsidor och 

konkursförvaltarberättelser då det fanns en brist på respondenter under vissa områden. Detta 

gjordes för att få mer information kring Axcel till empirin och analysen. 
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3.7 Validitet 
 

Validitet syftar till om resultatet verkligen mäter det som ämnas mätas.
61

 Inom en kvalitativt 

genomförd intervju måste frågorna vara korrekt formulerade för att kunna kopplas till studiens 

syfte. Att ställa felaktiga frågor, som kopplas till syftet på ett felaktigt sätt, eller som ger ett 

felaktigt samband måste undvikas i undersökningen. Att ha en väl utförd intervjudesign hjälper 

till att höja validiteten för undersökningen i sin helhet, något studien anses besitta. Frågorna 

måste kopplas till syftet och frågorna måste ämna avse det undersökningen faktiskt vill ha svar 

på. Det är även viktigt att respondenterna är relevanta för undersökningen och kan ge tillförlitliga 

svar, en kunskap som de anses besitta, då de dagligen arbetar med detta.  

Validiteten anses som hög i denna undersökning då frågeställningarna är avgränsade och 

strukturerade utifrån de teorier avsedda att appliceras i analysen. Respondenterna anses även 

vara mycket kapabla att svara på det som undersökningen avser undersöka, vilket ökar dess 

tillförlitlighet. Däremot kommer studiens resultat vara svårapplicerat på andra företag, då olika 

företag jobbar på olika sätt. De undersökta företagens affärsverksamhet går ej att applicera på 

alla andras, vilket betyder att den externa validiteten i undersökningen nämns som låg.
62

 För att 

få en heltäckande bild av hur det är på marknaden i stort skulle samtliga aktörer behöva vara 

med, något som denna studie ej utfört. Respondenterna i undersökningen anses även tillsammans 

uppfylla krav för att få in en god helhetsbild till hur marknaden i stort fungerar. Även om studien 

inte innefattar samtliga aktörer anses det att 

 

3.8 Reliabilitet 
 

Reliabilitet syftar till om resultatet är trovärdigt samt pålitligt. Detta problem uppstår även inom 

kvalitativt genomföra intervjuer och inte endast i kvantitativa intervjuer. Respondenterna kan bli 

påverkade av forskaren i sina svar, att de söker efter bekräftelse hos intervjuaren med sina svar. 

Detta kan minskas med att intervjuaren lägger stort fokus på respondenten samt att samtalet sker 

så professionellt som möjligt.  

Då respondenterna är noga beskrivna är just det momentet i studien replikerbart, vilket ökar den 

externa reliabiliteten
63

 En liknande studie, med liknande metod och samma respondenter är 

genomförbar. Däremot kan deras svar ändras med tiden, vad de anser vid tiden för intervjuerna 

kan ha ändrats om studien ska återupprepas. Detta minskar studiens externa reliabilitet. Då det 

undersökta ämnet är i stor förändring, både politiskt och medialt, så ändras åsikter mycket 

snabbt, vilket sänker reliabiliteten. Däremot får det sägas att för denna tid, för dessa företag samt 

utifrån dessa respondenter är reliabiliteten god. 
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3.9 Kritik mot vald metod 
 

En kritik som framförs mot kvalitativa metoder samt intervjuer är att de kan bli väldigt 

personliga och väldigt målinriktade. Det blir inte enbart en sanning som presenteras i svaren utan 

forskarens egna åsikter och tankar speglas i frågorna och under själva intervjun. Även forskarens 

personliga drag kan påverka respondentens svar, om det läggs fram på ett hetsigt sätt eller om 

intervjun upplevs som hotfull eller avslappnad. Forskarens patos kan färga av sig på 

respondenten, vilket leder till att svaren som ges inte bli sanningsenliga. Respondenten kanske 

enbart säger det den tror att intervjuaren vill höra, inte vad personen faktiskt tycker. Svårigheter i 

replikerbarhet samt att undersökningen kan bli alltför subjektiv är också en risk.
64

  

Denna undersökning har försökt sätta respondenten i fokus och att inte förmedla några 

personliga åsikter på respondenten, i syfte att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt.  

Det kvalitativa angreppssättet har även en brist av “kall fakta”. Den har inte samma statistisk 

säkerställda fakta som kvantitativa resultat ger, där siffror bedöms vara objektiva. Resultatet och 

analysen som utvinns ur en kvalitativt genomförd undersökning kan därför vara betydligt mer 

fläckad av forskarens personliga åsikter och preferenser. De valda respondenterna kan även vara 

väldigt partiska i sin ställning, vilket kan påverka resultatet och metoden, i negativ bemärkelse. 

Även erfarenhetsbrister bland forskarna kan påverka studien. Det hade även hjälpt resultatet att 

kombinera kvalitativa intervjuer med kvantitativt resultat och ha mer statistik i studien. 

En annan brist i undersökningen ligger i valet av respondenter, då det till största del skett på råd 

av Mats Gerdau, som är en moderat politiker. Respondenterna kan möjligtvis ha en tendens till 

att besitta samma politiska synsätt på denna verksamhet, vilket inte ger en representativ bild. 

Detta har tagits i beaktelse under bearbetningen av intervjuerna.  
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4. Empiri 

 
Nedan presenteras den empiri som undersökningen har införskaffat. Först syftar kapitlet till att 

förklara skolornas förhållande till sina ägare i relation till styrning, kommunikation, 

värdeökning, samt relationen mellan de ekonomiska och sociala målen. Först ut är JB & Axcel, 

därefter följer Academedia & EQT. Pysslingen, Polaris & Academedia samt Rytmus & 

Academedia följer sedan där en jämförelse mellan tidigare ägare utförs. 

 

Sedan innefattas respondenternas generella uppfattningar kring riskkapitalbolag som ägare. 

 

4.1 JB & Axcel 
 

4.1.1 Bakgrund 

 

JB drev från början vuxenutbildning men startade sin första gymnasieskola i Jönköping år 2000, 

där huvudämnena var IT och entreprenörskap. Skolan nådde stor framgång, vilket ledde till 

expansion och vid 2006 bestod JB av totalt 27 skolor i Sverige med 9 000 elever. Skolan 

etablerade snabbt ett gott rykte i samband med yrkesutbildningar och gratis datorer till eleverna, 

vilket ökade söktrycket. Detta resulterade i att JB - skolan expanderade mycket under de första 

åren, där flera nya skolor öppnades. Det var vid denna tid som de olika skolorna slogs ihop till en 

stor koncern, där ägarna sålde skolorna till sig själva. Trots skulderna blev skolan väldigt 

eftertraktad på marknaden och riskkapitalister började intressera sig. Två år senare, 2008, sålde 

ägarna av skolkoncernen till det danska riskkapitalistbolaget Axcel. 

Axcel är ett danskt riskkapitalbolag som investerar i internationella företag.
65

 De strävar efter att 

etablera ett långsiktigt värdeskapande i sina investeringar för att därigenom skapa en större vinst 

genom att sälja vidare företaget efter några års tid. Under investeringstiden är de delaktiga i 

arbetet mellan styrelsen och ledningen samt bidrar med kapital för att genomföra projekt och få 

investeringen att växa.  

Två av respondenter har varit delaktiga i JB-koncernen. Martin Hytting arbetade som 

marknadschef inom JB och arbetade främst med produktutveckling, försäljning och 

marknadsföring kring koncernen. Martin Hytting är även svärson till grundaren Rune Tedfors. 

Anders Hultin var en av de personer som drev igenom friskolereformen 1992, då han arbetade 

som politiskt sakkunnig i utbildningsdepartementet. Han var VD för JB under de sista nio 

månaderna innan konkursen. 
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4.1.2 Motiv för uppköpet 

 

Axcels intresse för JB kom främst från att de hade identifierat en bransch som präglades av god 

tillväxt och möjlighet till expansion. Det identifierades även en låg risk i samband med att 

kommunen stod för intäkterna till skolorna, så länge skolorna attraherade elever. När nya 

marknader etableras är det ofta ett mindre antal entreprenörer som snabbt bygger upp stora 

verksamheter och sedan söker efter en ny ägare, när de nått upp till sin egen takhöjd. Skolsektorn 

såg således ut som en gynnsam bransch för riskkapitalbolag att investera i. JB var också en skola 

med stark tillväxtpotential och Axcel kände att de kunde bidra med kompetens och erfarenheter 

från andra sektorer som kunde appliceras till JBs styrning i hopp om att göra bolaget mer robust 

samt skapa tillväxt. 

 

4.1.3 Kommunikation och styrningsprocess 

 

Axcel utarbetar sin styrning genom att tillsätta en oberoende styrelse som sköter 

kommunikationen mellan riskkapitalbolaget och verksamheten. Denna styrelse syftar till att 

bidra med erfarenhet och kompetens för att tillsammans med företagsledningen etablera mål och 

strategier. Det operativa arbetet styrs av ledningen med styrelsens övervakning.  

Hultin berättade att under den korta tiden han var verksam på JB var det en mängd kontakter 

mellan ägare och bolaget, främst i form av ägarmöten mellan Hultin, styrelseordförande och 

ägarbolagets Sverigechef. Kontakten skedde även på andra sätt, såsom via styrelsemöten. Detta 

berodde främst på att bolaget inte var finansiellt stabilt utan var beroende av sina ägare gällande 

finansieringsfrågor, vilket ledde till ett arbete och kommunikation som gick utanför deras rutiner. 

Hytting menar att det fanns en hög grad av kompetens på styrelsenivå. Dock upptäckte han ett 

hålrum mellan styrelsen och det operativa arbetet, där en brist på kompetens inom 

utbildningsfrågor var något som påverkade skolans kvalitet tämligen negativt. 

 

4.1.4 Värdeökning 

 

När Axcel kom in som ägare i koncernen etablerades ett stort fokus på att expandera skolan, 

främst i syfte att uppnå tilläggsförvärv men även för att uppnå en form av riskdiversifiering. De 

förmedlade tidigt att de avsåg att arbeta mycket med kvalitetsfrågor för att attrahera fler elever. 

Detta kvalitetsarbete syftade till att uppnå en långsiktig värdeökning på företaget. 

När Hultin fick rollen som VD i JB blev han först kontaktad av koncernen där de förklarade att 

de under en längre tid hade haft problem i sitt bolag i form av brist på kompetens inom 

kvalitetsfrågor och behövde en VD med hög kompetens inom utbildningssektorn. Hultin fick i 

uppdrag att vända denna negativa trend i förhållande till deras prognos de hade satt ut, vilket 

beskrev en finansiell säkerhet för 3-4 år framåt. När Hultin kom in i bolaget lades det fokus på 
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kvalitetsmätningssystem och det satsades på lärares kompetensutveckling. Dock var denna 

prognos felaktig och företaget gick i konkurs nio månader efter Hultin kom in i företaget. 

 

 

4.1.5 Ekonomiska mål och sociala mål 

 

Det fanns flera orsaker till konkursen anser Hultin, där en summa av interna och externa faktorer 

bidrog starkt. En orsak till konkursen var brist på kompetens inom utbildningsområdet från 

styrelsens sida. Ett försök gjordes från ägare och styrelse att etablera ett bra system och 

implementera det, men att det däremot inte lyckades fullt ut. En orsak till detta kan ha varit att 

styrelse och ägarna inte hade tillräcklig erfarenhet av branschen och hur pass mycket som 

behövdes fixas till. Att det inte heller gjordes i tid benämns som en orsak. Axcels prognos kring 

sökantalet, som de förlitade sig på, förhöll sig till att 2700 elever skulle söka till skolan. Det 

visade sig att sökantalet infattade 1700, vilket gjorde att det saknades 1000 elever. Detta 

motsvarar ca 100 miljoner i intäkter, vilket gjorde Axcels prognos grovt felaktig. Detta 

resulterade i att JB hamnade i en negativ spiral. Genom att ha ett väldigt lågt 

kapacitetsutnyttjande i form av lokaler som skulle rymma betydligt fler elever än vad de 

egentligen hade, fick JB för stora fasta kostnader. Detta ledde i sin tur att man istället attackerade 

de rörliga kostnaderna, såsom läromedel, förbrukningsmaterial och personalkostnaderna. Men 

genom att sänka de rörliga kostnaderna sjönk så småningom utbildningens kvalitet och färre 

elever sökte till skolan. I samband med färre elever har man ett ännu lägre kapacitetsnyttjande. 

Följaktligen ledde de ekonomiska bristerna till att de pedagogiska målen i form av kvalitet sjönk 

drastiskt.  

En av de största faktorerna till konkursen benämns som en extern faktor. Axcel och Hultin anser 

att gymnasiereformen Gy11, som trädde i kraft 2011, var otroligt förädande för deras 

skolverksamhet. Reformen var till för att studenter som gick på yrkesprogrammen skulle vara 

bättre förberedda för yrkeslivet, genom att skapa bättre yrkesprogram som ledde direkt till 

anställning. Dock ledde detta till att utbildningarna inte var lika förberedande för ytterligare 

utbildning som flera studenter eftertraktade, och detta ledde till att väsentligt färre sökte till JBs 

yrkesutbildningar. Elevantalet minskade med 60% och det ledde i sin tur till att JBs intäkter 

sjönk drastiskt. Axcels kapitaltillskott med 100 miljoner kronor under 2012-2013 kunde inte 

rädda koncernen, då prognosen för 2013 visade på en alldeles för stor förlust. Två andra faktorer 

som bidrog till konkursen enlig Axcel var det minskade elevunderlaget i relation till den 

demografiska utvecklingen samt kvalitetsproblem. 

I deras konkursförvaltarberättelse förmedlas att negativa finansnetton uppstod i samband med att 

JB - koncernen tog upp lån i relation till de omstruktureringar som skedde i koncernen år 2006.
66

 

Dessa lån för att finansiera förvärv av skolor har följaktligen lett till att koncernen fick väldigt 

höga räntekostnader. Detta ledde i sin tur till att det saknas en finansiell buffert i verksamheten 

och var en bidragande faktor till att man hade ett begränsat handlingsutrymme i samband med att 

kvaliteten började försämras. 

                                                           
66 Förvaltarberättelse JB Education AB, Advokat Mats Emthén, s 29. 
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Axcel förmedlade aldrig någon exit - strategi enligt Hultin, dock förmodar han att de i framtiden 

skulle sälja till ett annat riskkapitalbolag. Under konkursen beskriver Axcel att de tog sitt ansvar 

som ägare genom att se till att så många elever som möjligt skulle få gå kvar i sina skolor. 

 

4.1.6 Legitimitet och CSR 

 

Axcel förklarar på sin hemsida om sin hållbarhetspolicy.
67

 Där hävdar de att ansvar tas för sina 

investeringar samt att de endast investerar i företag som agerar ansvarigt. Om ansvar inte tas och 

dåliga ageranden utförs får detta i konsekvens att företagets investering sjunker i värde, vilket är 

oacceptabelt för riskkapitalbolaget. Detta försöker Axcel motverka genom att genomföra en 

företagsbesiktning på de potentiella investeringarna. 

Hytting har uttryckt undringar kring hur kompetenta Axcel var i skolfrågan. Att Axcel hade gjort 

flera felberäkningar och inte insett på hur läget faktisk såg ut tyder på att de inte var insatta. 

Hytting uttrycker att flera styrelsemedlemmar för JB inte besatt kunskaper för att förstå operativa 

frågor, även om vissa bedömdes som kompetenta.  

 

4.1.7 Långsiktighet 

 

Hytting poängterar vikten av långsiktighet för att få figurera som ägare till friskola, att det ska 

drivas via sakkunniga, både inom ledningen och styrelsen, som har det som fokus. Där kan en 

eventuell brist ha funnits från Axcels sida. Axcels avsikt var givetvis att företaget skulle existera 

efter deras ägandeperiod, något som de däremot inte lyckades med. Hultin nämner att vid tiden 

han blev tillsatt som VD fick han en fyraårsplan berättad för sig, att han skulle ha den tiden på 

sig att vända den negativa trenden. Detta blev inte fallet. En stor del av detta misslyckande lägger 

Hultin på Axcels bristande förståelse av branschen samt att de inte insåg vilken dålig situation de 

egentligen var i. 

Hytting poängterar även vissa svårigheter i att driva friskola långsiktigt, då politiska förändringar 

gör det svårt att ha långsiktiga planer. Dessa planer måste då ständigt förändras, vilket kräver rätt 

mycket från ledningen och styrelsen. Kring dessa frågor säger Hytting att riskkapitalbolag har 

goda kunskaper, att hantera en bransch i förändring, vilket kan bidra till långsiktighet.  

 

4.2 Academedia & EQT 
 

4.2.1 Bakgrund 

 

EQT är ett riskkapitalbolag, grundat 1994 av Investor AB, AEA Investors och SEB. I de tidiga 

skeendena av deras historia bestod marknaden av Norden. Idag är de verksamma globalt, med 
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kontor i Europa, Asien och USA. EQTs affärsmodell grundas i ett långsiktigt förhållningssätt till 

värdeskapande och stabilitet i företagen de investerar i, där de själva fungerar som ägare under 

en kortare tid. Fokus ligger på att skapa tillväxt för företag i fråga samt att öka i omsättningen. 

Normalt sett fungerar EQT som ägare under en femårsperiod, varpå de säljer vidare företaget till 

annan intressent, alternativt börsintroducerar företaget. 

 

EQT har olika kriterier för företagen de investerar i, där en växande marknad och en möjlighet 

för företaget att utvecklas är två av de främsta. Det ska tydligt gå att se vad och hur de kan 

förbättra företaget genom sitt förvärv samt i vilken riktning de ska driva företaget för att uppnå 

en ökad tillväxt. Idag äger EQT runt 50 företag, där de dagligen arbetar med kvalitets- och 

värdeökning. Ett EQT-ägt företag kan generellt vänta sig en ökning av anställda med 11 % samt 

en tillväxt på 15 % under varje år.
68

 

 

Academedia är ett utbildningsföretag med förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, 

vuxenutbildningar och yrkeshögskolor placerade runt om i Sverige. Företaget grundades 1996 

och idag är Academedia den största privata utbildningsaktören i Sverige. Under dessa år har 

företaget haft en rad olika typer av ägare. De har bl.a. varit privatägda och börsnoterade. Idag ägs 

de av det svenska riskkapitalbolaget EQT.  

 

De respondenter som har använts för att analysera Academedia är Paula Hammerskog, 

kommunikationsdirektör på Academedia samt Anna Frosch Nordin, medarbetare till Ingela 

Gullberg (kvalitetschef på Academedia). Från EQT har Johan Hähnel intervjuats som är PR- och 

kommunikationsansvarig på EQT samt Harry Klagsbrun, partner på EQT och styrelsemedlem på 

Academedia. 

 

4.2.2 Motiv för uppköp 

 

Vid EQTs förvärv av Academedia talade faktorer för investeringen som en växande bransch, ett 

redan välskött och väl positionerat företag, utrymme för expansion samt tillgång till en stabil 

intäkt. Skolmarknaden erbjuder en stabil intäkt årligen, så länge det finns elever som söker till 

skolorna. Detta gör det till en, i teorin, investering med låg risk. Detta kräver givetvis att 

elevunderlaget finns där, att skolorna är attraktiva att söka till samt elevtillströmningarna 

fortsätter i framtiden. Då detta uppfylls genererar skolorna en stabil intäkt, som underlättar 

planeringen kring hur skolorna ska skötas och utvecklas. 

 

Academedia hade själva en strävan efter att växa och expandera redan innan de blev köpa av 

EQT, deras strategiska plan för tillväxt var på flera plan samma. En annan faktor som EQT 

framhäver är möjligheterna till förvärv på denna marknad, att köpa upp andra skolor och lägga 

till dem i Academedias utbud. Genom att förvärva andras verksamhet, som inte nödvändigtvis är 

sämre, men där syftet ändå implicit är att öka kvaliteten på skolorna, kan en stor värdeökning 

utvinnas. Finns kapaciteten och kunskapen hos köparen kan både värdet och kvaliteten på de 

förvärvade skolorna ökas. 
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EQTs plan när de köpte Academedia under våren 2010 var att utveckla bolaget till att bli ledande 

inom friskolesektorn. De skapade en programförklaring till Academedia där de förklarar deras 

ändamål med förvärvet av Academedia, där det fokuset ligger i kvalitetsutveckling, samt tillväxt 

i syfte att öka värdet på företaget.
69

 De tydliggör även den potential de såg i Academedia under 

köpet, att EQT investerar i välskötta bolag med goda tillväxtmöjligheter och såg därigenom goda 

möjligheter till fortsatt tillväxt hos Academedia. Även en strävan att internationalisera företaget 

är något som uttrycks i programförklaringen. 

 

 

4.2.3 Styrningsprocess och kommunikation 

 

EQTs ägarroll och styrning sker genom att de utser en styrelse till Academedia. Styrelsen i sin 

tur utser en VD och en koncernledning som anses kunna ta företaget i den riktning som behövs. 

Vid EQTs förvärv av Academedia ansågs ledningen redan besitta mycket kompetens, enligt 

Harry Klagsbrun. De gjorde inga förändringar inom ledningen när de kom in som ägare. Det är i 

styrelsen som bolagets riktning och strategiska plan antas, för att därefter förmedlas och utföras 

av ledningen. I Academedias styrelse sitter två representanter från EQT, Harry Klagsbrun och 

Erika Henriksson. Det är styrelsen som bestämmer om den strategiska riktningen för företaget, 

där det i Academedias fall oftast handlar om kvalitetsuppbyggnad, strategiska förvärv och 

organisk tillväxt. Dessa styrelsemöten sker i snitt varannan månad, enligt Klagsbrun. 

 

EQT jobbar även med en modell som kallas TROIKA, en tredelad modell, som består av 

företagets VD, styrelseordföranden samt en partner från EQT. I detta fall av Marcus Strömberg, 

VD för Academedia, Ulf Matsson, styrelseordförande, och Harry Klagsbrun, partner från EQT. 

Dessa tre träffas en gång i vecka, informellt, där de diskuterar diverse frågor inom företaget, 

detta för att ständigt ha en öppen kanal mellan varandra. 

 

De strävar således efter att företaget och ägaren ska vara två olika beståndsdelar men att dessa 

två ingår i ett nära samarbete. Skolans operativa skötsel överlämnas helt till ledningen och 

företaget att driva, där styrelsen sedan informeras kring åtgärderna och målen. Vissa 

riskkapitalbolag är inne och styr i det operativa arbetet men det gör inte EQT, enligt Klagsbrun. 

EQT och styrelsen är således inte med och styr operativa frågor, men visar en delaktighet och är 

med och godkänner och fastslår olika beslut och mål. Styrelsen skapar således de övergripande 

målen för företaget, där ledningen etablerar de operationella samt EQT står för tillförsel av 

kapital för att uppnå målen. Det främsta uppdraget som styrelsen har gett ledningen var att 

etablera en kvalitetsorganisation, att utforma en modell för kvalitetsmätning och uppföljning, 

enligt Klagsbrun. 

 

4.2.4 Värdeskapande 

 

Hur EQT själva arbetar med att öka värdet på organisationen är främst via strategiska förvärv av 

mindre skolor, som adderas till koncernens övergripande utbud och värde. Hähnel poängterar att 

dessa förvärv görs för de anser att de kan bidra till att göra skolorna bättre och mer eftertraktat, 
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och på sådana sätt öka värdet på just den enstaka investeringen. Genom att förvärva skolor som 

inte är riktigt lika välskötta kan man skapa mycket värde i att förbättra den. Även nya skolor 

öppnas för att öka värdet på företaget. 

 

Ett annat huvudfokus är att leverera kvalitet till organisationen. Hammerskog nämner att EQT 

lade stor fokus på att leverera kvalitet, men också att undersöka vad som utmärker kvalitet i 

utbildningar när de kom in som ägare. 

 

En av de första sakerna EQT gjorde när de kom in som ägare var att de ville att vi skulle starta 

en kvalitetsmaskin där vi utarbetar processer just för att mäta det vi gör och veta precis om det 

ger resultat.  

– Paula Hammerskog 

 

Detta utfördes genom att anställa en kvalitetschef vid namn Ingela Gullberg, vars uppgift var att 

etablera Academedia-modellen som mäter kvalitet i tre olika aspekter. En av dessa aspekter är 

funktionell kvalitet, d.v.s. hur skolan lever upp till de nationella målen, såsom myndighetskrav 

på skolorna. Den tredje aspekten handlar ändamålsmässig kvalitet som syftar till att undersöka 

det långsiktiga perspektivet hos eleverna, i den mening att man betraktar hur det går för eleven 

efter att han/hon har gått ur skolan. Denna kvalitetsrapport publiceras såväl för hela koncernen 

som för de enskilda skolorna, där man uppföljer kvalitetsresultaten och de förbättringsområden 

som varje skola bör ta itu med. Det vart väldigt viktigt att definiera vad som menas med kvalitet 

samt göra det mätbart, enligt Nordin. Detta är ett arbete som är ständigt pågående. 

 

Samtliga respondenter från EQT och Academedia poängterar vikten av kvaliteten för skolorna, 

om den inte finns kommer det heller inte finnas elever. Detta skulle i sin tur leda till minskade 

intäkter och att resultatet visade på minus. Därför anser de att absolut fokus för att lyckas med 

värdeökning går via att satsa på kvalitet och, som Harry Klagsbrun uttrycker sig: Vi ser inte 

kvalitet som en kostnad, utan som en investering med mycket god avkastning. 

 

4.2.5 Ekonomiska mål och sociala mål 

 

Att de ekonomiska och sociala målen skulle krocka uttrycks ingen större oro kring, då tron ligger 

i att dessa två lever i symbios. De sociala målen innefattar främst att behålla och förbättra 

kvaliteten i utbildningen överlag. Om värdeökning är det strategiska målet för EQT är det 

omöjligt att genomföras utan att uppfylla båda målen, kvaliteten går inte att tumma på, enligt 

Hähnel. Genom att ha en stor mängd kapital ger det möjligheten till ytterligare 

kvalitetsförbättringar för värdeökning och snabba insatser som eventuellt krävs vid problem. 

 

När Hammerskog pratar om de ekonomiska målen förklarar hon att det finns inga tydliga 

avkastningsmål som Academedia måste följa, dock krävs det givetvis att företaget visar ett 

positivt resultat, precis som alla andra verksamheter. Men hon menar inte att det sätter 

begränsningar i kvalitetsarbetet, snarare tvärt om. Enligt Hammerskog sätter styrelsen de 

ekonomiska målen utifrån de kvalitetsåtgärder som behövdes göras. I samband med att man 

uppfyller de ekonomiska målen kan vinsten användas till att återinvestera i verksamheten. 

Genom denna återinvestering uppfylls de sociala målen.  
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Klagsbrun poängterar att grundförutsättningarna i denna bransch är tillräckligt goda, vilket leder 

till att man inte behöver gå in och detaljstyra och skruva på den sista kronan. Klagsbrun hävdar 

även att vissa skolor kan vara dåliga, både ekonomiskt och kvalitetsmässigt, att det 

förbättringsarbetet ständigt pågår. Återigen återkommer tanken kring att kvalitet är en 

investering med god avkastning. Det poängterar även Hähnel, att kvalitetsfrågorna inte enbart är 

centralt på grund av att man är en god människa, utan för att det faktiskt ger avkastning i form av 

fler elever. 

 

4.2.6 Legitimitet och CSR 

 

På Academedias hemsida presenterar de sin hållbarhetspolicy, vilket speglar företagets CSR.
70

 

Där delar de upp sitt ansvarskrav i olika delar. Dessa delar innefattar allt från mänskliga 

rättigheter till miljöhänsyn. Dessutom förhåller sig Academedia sig till CSR på sådana sätt att 

verksamheten i sig är en samhällsbyggande insats, eftersom det dagliga arbetet i välfärdssektorn 

blir en del av deras CSR - arbete och ansvar, påpekar Hammerskog. Den främsta faktorn som 

bidrar till de sociala målen i deras dagliga arbete är att kvaliteten i utbildningen är bra. Klart 

bland respondenterna är att Academedia besitter legitimitet, att de deltar i samhällsdiskussioner 

och syns i mediala samband. 

 

Däremot upplevs det mer problem kring EQTs legitimitet. Nordin nämner att det kan vara ett 

problem med att vara ägda av riskkapitalbolag, att det är mycket negativ publicitet och ton i 

media och från politiskt håll. Hon hävdar också att mycket är baserat på fördomar kring hur 

riskkapital jobbar från allmänheten och säger att det i största mån är en kommunikativ utmaning. 

Nordin nämner även att hon under sin tid på Kunskapsskolan upplevde det som en fördel, att de 

inte var ägda av ett riskkapitalbolag. Även Klagsbrun poängterar att detta är en fråga som de 

känner till och som de jobbar med. De uppfattas ofta som mystiska och där allmänheten sällan 

vet vad de gör. Som Klagsbrun själv säger: 

 

Vi har ju tidigare varit rätt dåliga på detta, det är mycket mystik kring denna bransch 

(Riskkapitalbranschen). Vi jobbar hårt för att EQT ska uppfattas som en seriös och en bra 

ägare, men vi har en bra bit kvar, det är vi väl medvetna om. 

 

4.2.7 Långsiktighet 

 

I förhållande till ett långsiktigt perspektiv menar EQT att de äger bolaget en kort tid men de 

beslut de fattar och det kvalitetsarbete som utförs är långsiktigt. Hähnel hävdar att man har en 

ägarhorisont som är evig, även om EQT själva agerar ägare under en kort tid. För att faktiskt få 

företaget sålt till ett högre pris måste verksamheten vara i mycket bättre skick än den var när de 

själva förvärvade det. Om sådant inte har skett, om det bara har tagit ur pengar ur företaget, finns 

det ingen köpare som kommer vilja ta över verksamheten. Att öka värdet på företaget innebär 

inte att kvaliteten blir sämre, säger Hähnel, snarare tvärtom. Genom att lägga en stor fokus på 

                                                           
70 Academedias hemsida, http://www.academedia.se/om-academedia/ansvar/csr/, 2014-05-21, 16:26 
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kvalitet och effektivitet uppnår man det långsiktiga perspektivet som är nödvändigt för att driva 

en skola. Kvaliteten och effektivitet måste dock hitta en rätt balans, ger man för mycket fokus åt 

ena hållet finns risken att den andra försämras. En god ekonomi ger bättre förutsättningar för en 

ökad kvalitet i utbildningen. Men att effektivisera så pass mycket att kvaliteten försämras skulle 

inte vara gynnsamt för företaget långsiktigt.
71

  

Detta är även en faktor som hindrar EQT från att agera oseriöst, då det skulle få negativa 

konsekvenser om media skulle få reda på skolornas misskötsel. Det är ytterligare en 

motivationsfaktor till att ha välskötta och kvalitetsmässiga skolor, då motsatsen skulle få dem att 

förlora mycket i värde. Enligt Hähnel är detta ett bevis på att skolmarknaden fungerar som den 

ska, där oseriösa ägare sållas bort samt går omkull och där endast de seriösa ägarna blir kvar. När 

de missköter sig, när kvaliteten blir lidande, kommer färre elever att söka sig dit, vilket får som 

följd att intäkterna minskar. Att ha bra och kvalitetsmässiga skolor kommer att visa sig i deras 

värde. 

Klagsbrun tror även att ägandebyten inte behöver påverkade företaget, utan hävdar istället att det 

är ledningsförändringar som påverkar. Om en ny ägare kommer in och byter ut ledningen skulle 

det få konsekvenser för organisationen. Men så länge som förtroendet för ledningen finns, och 

ägarna uppfattar ledningen som kompetent bör ägarbyten ej påverka företaget. 

Academedia visar ingen större oro kring EQTs framtida exit, då risken är liten att en ny ägare 

skulle komma in och ändra ett koncept som fungerar bra. EQT har även ett stort exit - ansvar när 

de väl säljer vidare, vem som blir nästa ägare kommer vara otroligt viktigt för dem. Det är enligt 

dem, helt uteslutet för EQT att sälja vidare till en oseriös ägare, av ren omsorg för sitt varumärke. 

 

4.3 Pysslingen, Polaris & Academedia 
 

4.3.1 Bakgrund 

 

Pysslingen är en för- och grundskola som etablerades i Sverige 1984. Samma år som skolan 

uppkom skapades Lex Pysslingen - lagen som innebar att privata daghem inte skulle kunna 

finansieras med statliga bidrag. P.g.a. av detta drevs Pysslingen på arbetsledningsentreprenad 

fram till 1991 då lagen togs bort samtidigt som regeringsskiftet. I samband med friskolereformen 

skapades ett större utrymme för Pysslingen att expandera. Man började förvärva kommunala 

verksamheter och starta nya förskolor. Expansionen ledde sedan till att grundskolor skapades. 

 

En intervju med Johan Göterfelt har gjorts i syfte att undersöka de olikheter mellan Polaris, 

Academedia och andra aktörer som ägare. Göterfelt arbetar som direktör för affärsutveckling för 

Academedia och var tidigare VD på Pysslingen. 

 

4.3.2 Innan Academedia 

 

                                                           
71 Academedias medarbetarbok, Tillsammans är vi starkare 
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1997 blev Praktikertjänst ägare till Pysslingen, efter ett längre samarbete där de bistod med 

kapital till skolan. 2005 sålde de vidare skolan till sju privatpersoner eftersom företaget bestämde 

sig för att begränsa sig till vård. Privatpersonerna sålde sedan skolan vidare till det danska 

riskkapitalbolaget Polaris 2009 som var ägare i två år och sålde sedan vidare företaget till 

Academedia - koncernen. 

 

Göterfelt menar att den största skillnaden mellan Polaris och de tidigare ägarna var främst att 

målstyrningen var tämligen tydligare och de var även med och drev de finansiella målen. 

Göterfelt betonar att Polaris inte hade tidigare erfarenhet av skolstyrning och överlät därav det 

operativa arbete till Pysslingen, där ett stor fokus låg på kvalitetsarbete. Polaris skötte det 

strategiska och överlät det operativa till Pysslingen. Polaris arbetade istället som stöd för att 

driva företaget effektivare och förtydliga de mål som företaget arbetade utefter. Det 

kvalitetsarbete man arbetade med var förbättring av betyg och meritvärde, samt kund- och 

medarbetarnöjdhet. 

 

Således kunde Göterfelt märka av en tydligare styrning i samband med Polaris och tydligare mål 

för att effektivisera arbetet, än tidigare. Ett stort fokus var att skapa värde vilket skedde genom 

att fortsätta det kvalitetsarbete Pysslingen bedrev. Deras lönsamhetsnivå har dessutom lett till 

värdeökning genom tilläggsförvärv. Göterfelt beskriver även Polaris som tämligen okunniga 

inom branschen, där de uttryckte en stor oro kring eventuella politiska förändringar. Något som 

Göterfelt påpekar är att någon utdelning har inte förekommit hos Pysslingen, utan de pengar som 

genereras används till att återinvestera i verksamheten i form av kvalitetsförbättring och 

expansion. Anledningen till Polaris korta ägartid (två år), säger Göterfelt berodde på budet från 

Academedia och EQT, där de bedömde att de kunde vinna mycket på stordriftsfördelar och 

nätverket som Academedia kan bidra med. Att ingå i en stor skolkoncern bedömdes vara en stor 

fördel. 

 

4.3.3 Efter Academedia 

 

Idag ägs Pysslingen av Academedia som i sin tur ägs av riskkapitalbolaget EQT. När EQT kom 

in som ägare menar Göterfelt att flera saker blev bättre. Att EQT är ett svenskt företag 

underlättade främst kommunikationen mellan ägare och ledning, mer än tidigare. Den 

kommunikation som sker mellan EQT och skolan sker främst genom koncernledningen i form av 

styrelsemöten. Där fastställer man kvalitets- och finansiella mål som skolan ska uppnå. 

Pysslingen har således ingen direktkontakt med EQT utan den kontakten sker via Academedia. 

Göterfelt poängterar även att EQT känns mer kompetenta än Polaris och att deras utbredda 

kontaktnät har hjälpt till mycket. Det sägs även att Polaris var en bra ägare, men att EQT känns 

mer kompetenta än Polaris. 

 

 

4.4 Rytmus & Academedia 
 

4.4.1 Bakgrund 
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Johan Sjölin har varit väldigt verksam inom friskolesektorn sen skolreformen. Han var en av de 

första med att börja etablera friskolor och startade tillsammans med Per Olof Sjöström och 

Gunnar Wenneborg musikgymnasiet Rytmus. Rytmus är ett profilgymnasium där alla elever 

läser det estetiska programmet och skolan finns idag i Stockholm, Nacka, Norrköping, Göteborg, 

Malmö och Örebro. Johan Sjölin var VD och rektor på Rytmus i 14 år tills skolan såldes till 

Academedia 2007. Idag arbetar han med andra profilskolor, både på gymnasie- och 

grundskolenivå. Han har fått mycket erfarenhet av riskkapital inom utbildning och varit i kontakt 

med olika verksamheter som haft bland annat riskkapitalbolag som investerare i skolsektorn. 

 

4.4.2 Innan Academedia 

 

Inom Rytmus beskriver Sjölin att styrningsprocessen var väldigt transparent där det fanns en 

delaktighet i den vision som de anställda hade varit med och skapat, vilket skapade en 

samhörighet och att alla visste vad de skulle sträva mot. Han förespråkar att en organisation ska 

vara väldigt anpassningsbar och vara kapabel till snabba förändringar om dessa krävs för att följa 

med i samhällsutvecklingen och det politiska läget. För att detta ska vara möjligt krävs det att 

organisationen har väldigt tydliga och långsiktiga mål och vision, vilket gör att oavsett vilka 

förändringar och omstruktureringar som sker vet organisationen vad den strävar efter och vart de 

är på väg. 

 

Rytmus arbetade inte aktivt med att fokusera på att öka värdet på skolan under tiden Sjölin 

arbetade där, dock blir värdeökning en naturlig effekt av att man arbetar med kvalitet i 

utbildningen. Sjölin menar att kvalitet är den enda vägen att bygga ett långsiktigt värde i 

skolbranschen, genom undersökningar och uppföljningar. När Rytmus arbetade med kvalitet 

arbetade de väldigt systematiskt i den meningen att de hade en årscykel med olika processer. En 

viss tid under året genomfördes elevenkäter, en annan tid utförde de andra undersökningar och i 

slutet av året skedde en sammanställning av resultaten och en utvärdering för att se vilka åtgärder 

som kan göras för att göra det bättre. Genom detta arbetssätt kunde man tydligt se tydliga 

mönster och lägga märke till om att en trend börjar gå ner eller upp. 

 

4.4.3 Efter Academedia 

 

När Academedia köpte Rytmus började man expandera skolan till flera olika områden. Innan 

fanns skolan bara i Stockholm. Sjölin tyckte att Academedia gjorde ett bra arbete med Rytmus, 

de hade en väldigt tydlig fokus på värdeökning, både inom kvalitetsarbete och expansion. Även 

en hög kompetens från Academedias håll var något som hjälpte Rytmus enormt. Rytmus, likt 

Pysslingen, har ingen direktkontakt med EQT utan kontakten sker indirekt via Academedia. 

 

 

4.5 Generella uppfattningar om Riskkapitalbolag i utbildning 
 

4.5.1 Riskkapitalbolagens roll i utbildningssektorn 
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I intervjuerna har respondenterna fått svara på frågor kring deras generella åsikter och 

erfarenheter om riskkapitalbolagens roll i utbildningssektorn. Responsen uppvisade flera delade 

meningar kring de bidragande faktorer bolagen kunde erbjuda skolsektorn. Många ansåg att 

frågan var relativ, då det framför allt beror på personerna som styr och inte ägarformen. Ett 

riskkapitalbolag som utför ett bra arbete kan generera nya värden och bidra med kvalitet och 

effektivitet. Lindgren påpekar även att riskkapitalbolag är mycket skickliga på att styra företag 

genom förändringar, något som kan vara nödvändigt för vissa skolor att genomföra. Aktörer kan 

även ha ett för kortsiktigt perspektiv, vilket bringar negativa effekter. Något som majoriteten av 

respondenterna kände som en generell bidragande faktor var en flexibilitet och förmåga till 

anpassning i riskkapitalbolagsstyrda skolor, i jämförelse med kommunala skolor. Denna 

flexibilitet utmärktes främst genom en mer öppen kommunikation och måletablering mellan bl.a. 

rektorer och ledning. Flertalet hävdar även att riskkapitalbolagets utbredda kontaktnät hjälper 

skolan väldigt mycket, främst inom det politiska. 

Många menar även att riskkapitalbolag kan tillföra kompetens till utbildningssektorn som är 

gynnsamt för skolorna. Hultin förklarar exempelvis att riskkapitalbolag är handlingskraftiga i 

form av management och har ett stort utbud av finansiella kontakter. Han fortsätter även med att 

betona att ägarformen är fördelaktig i de situationer då verksamheten har tappat fokus på den 

ekonomiska parametern. Något som Martin Hytting framhäver är att riskkapitalbolag har stor 

erfarenhet av att arbeta i nya, föränderliga branscher och kan därför bidra med mycket erfarenhet 

i skolsektorn som är en väldigt föränderlig bransch i politiska förhållanden. Andra respondenter 

framhäver att det är betydelsefullt att ha riskkapitalbolag i utbildningssektorn eftersom de är en 

väldigt hjälpfull aktör kring nya små skolföretag som har tillväxtpotential, att det inte enbart 

handlar om de stora aktörerna. 

 

4.5.2 Relationen mellan ekonomiska mål och sociala mål 

 

En fråga som är väldigt central i denna undersökning är relationen mellan de ekonomiska målen 

och kvalitetsmålen i förhållande till en verksamhet som ägs av riskkapitalbolag. En som förhåller 

sig kritisk till denna relation är Kent Werne. Han hävdar att de sociala målen kan komma i 

konflikt med de finansiella målen, då det främsta sättet att öka värdet på dessa företag är via 

förvärv, via företagsköp. Om fokuset ligger på förvärv, att expandera verksamheten, kan det bli 

mindre fokus på att nå upp till kvalitetsmålen. Werne säger även att deras främsta syfte är, och 

kommer alltid vara, att gå i vinst, något annat vore ologiskt. Ett företag måste gå med vinst, 

annars kan de inte fortsätta bedriva sin verksamhet. Att hävda att de sätter sociala mål före de 

ekonomiska vore naivt, enligt Werne. 

 

En övervägande del av respondenterna uppfattar att de ekonomiska målen är en förutsättning för 

kvalitetsmålen, att dessa går hand i hand. En skola med hög kvalitet måste även besitta starka 

ekonomiska mått. Man förenar således en välskött ekonomi med en välskött verksamhet, en bra 

skola ger möjlighet till en god inkomst. Vissa av respondenterna förmedlar dock risker med att 

man lägger för stort fokus på något av dessa mål, då en krock kan uppstå. Att exempelvis 

genomföra kortsiktiga ageranden som att nedrusta verksamheten och besparingar i syfte att 

främja ekonomiska värden kommer det i sin tur att påverka kvalitetsmålen negativt, som 

följaktligen påverkar de ekonomiska negativt. Johan Sjölin förklarar att han har sett exempel på 
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när ekonomiska mål krockar med kvalitetsmålen. Detta sker oftast i form av att ägare ställer för 

högra finansiella mål som verksamheten inte kan leva upp till, vilket gör att man börjar skära i 

kvaliteten. Den bakomliggande faktorn till detta beror främst på brist på kompetens i styrelsen 

enligt Sjölin. 

 

Werne erkänner också att de inte kan driva skolorna hur dem vill, de måste fortfarande ha 

kvalitet i sig, annars skulle de tappa alla sina investerade pengar. Då vårt medieklimat är snabba 

på att visa upp företag som missköter sig vore det en mycket stor risk för dessa investerare. Detta 

är en faktor som motiverar dem att sköta sig samt att driva kvalitetsarbete. Werne tror också att 

det finns investerare och delägare/managers i riskkapitalbolag som faktiskt har ett intresse av 

verksamheten samt att förbättra den. Men de ekonomiska målen går alltid i första hand. 

 

Klagsbrun och Hähnel poängterar även att de ser den enda delen som ett ändamål för att nå upp 

till den andra, att kvalitet är en investering som ger avkastning. De ekonomiska målen uppnås via 

att de sociala/kvalitetsmässiga målen uppfylls. 

 

 

 

 

4.5.3 Riskkapitalbolagens kortsiktiga ägande i relation till långsiktigt perspektiv 

 

Ett annat centralt tema i denna undersökning är hur riskkapitalbolagens kortsiktiga ägande verkar 

i förhållande till det långsiktiga perspektiv som krävs i styrning av skola. Ett problem som tas 

upp är att i samband med att flera ägare kommer in i en skola och äger under en kort tid finns 

risk att det sker snabba förändringar och omstruktureringar i verksamheten, vilket skapar en 

orolighet. Många av respondenterna förhåller sig till detta problem med att jämföra med 

kommunala skolor. Då risken finns att majoriteten av politikerna byts ut var fjärde år, leder det 

följaktligen till att olika politiker styr de kommunala verksamheterna. Även de kan genomgå 

väldigt snabba förändringar som försämrar kvaliteten. Således ser de ingen större skillnad i 

förhållande till riskkapitalbolagens korta ägarperiod. Flera anser även att det är förändringar på 

ledarnivå som påverkar företag, inte på ägarnivå. 

 

Ett ytterligare problem som Werne tar upp är att riskkapitalbolags inte har samma incitament att 

bygga upp en värdeökningsgrund långsiktigt, utan det är istället kortsiktig värdeökning som 

prioriteras. Detta kan således bli väldigt negativt för friskolorna. Denna kortsiktiga värdeökning 

kan ske i form av att man prioriterar expansion av verksamheten. Denna expansion finansieras i 

allmänhet med en viss andel banklån. Problemet som kan uppstå är att räntebetalningarna ifrån 

dessa banklån kan begränsa verksamhetens möjligheter till kvalitetsarbete. 

 

Hammerskog är en av respondenterna som förhåller sig till detta problem med att framhäva att 

alla bolag har någon form av kapitalstruktur. Att det skulle vara mer negativt hos 

riskkapitalbolag är något som därför kan kännas missvisande. Andra respondenter menar att det 

finns en risk att handlingsutrymmet kan minska. Dock har denna risk minskat markant under de 

senaste åren. Detta har främst berott på att branscher har fått erfarenheter av ägare som 

prioriterar kortsiktig värdeökning vilket har resulterat i negativa följder, som att dessa aktörer har 

gått i konkurs och hängts ut i media. Aktörer i dagsläget har följaktligen inte råd att begå samma 
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misstag och marknaden påtvingar ägare att ha ett långsiktigt perspektiv där man prioriterar 

kvalitet före expansion och vinstmaximering. 

 

Niklas Wykman talar mycket om legitimitet och hur viktigt det är för organisationer på denna 

marknad. Om man inte har folkets förtroende, om de gemensamma finansiärerna inte tycker att 

en ägare är bra för skolorna, kan det uppstå problem. Just riskkapitalisters arbetsmodell med 

kortsiktigt ägande skapar, enligt Wykman, ingen legitimitet hos folket. Deras sätt att kortsiktigt 

äga bolaget och göra vinst, skapar ingen legitimitet hos folket och, då detta är en verksamhet som 

finansieras av folket, är det mycket viktigt att ha detta förtroende. Lindgren hävdar även att 

Kunskapsskolans ägandeform kan ses som en fördel gentemot andra riskkapitalägda skolor, då 

deras ägare agerar långsiktigt. 

 

4.5.4 Krav, kontroll & politisk förhållning 

 

Då detta är en bransch som är en del av välfärdssektorn leder det följaktligen till att det 

förekommer en stor politisk delaktighet i form av krav, styrning och kontroll. Det främsta som 

Wykman anser om ägandet i friskolor är att det ska vara varaktigt. Wykman poängterar också att 

varaktighet inte är den enda faktorn som ska finnas, utan även krav på kvalitet skall återfinnas. 

Att det ska finnas valmöjlighet och olika utövare av verksamheten är något de anser är positivt, 

eftersom det ökar kvaliteten generellt, inte enbart för friskolor. Däremot anser de att spelreglerna 

ska vara tydligare och hårdare, företag kan inte få agera hur dem vill på denna marknad. 

Wykman hävdar att skolmarknaden är speciell och mycket mer komplicerade än andra, 

marknadsstyrda marknader. Det går inte att låta de vanliga marknadsekonomiska mekanismerna 

styra marknaden, där de oseriösa och dåliga går i konkurs och de seriösa och kvalitetsdrivna 

finns kvar. Enligt Wykman är inte det så vår välfärd ska fungera. Däremot anser han att 

regleringar, krav och tillsyn måste vara hård och att inte allt får vara tillåtet för dessa aktörer. 

Wykman är däremot för friskolor och menar att mångfalden främjar kvaliteten, inte bara för 

friskolor utan för alla skolor, även kommunala. Mångfald och konkurens skapar bättre kvalitet 

överlag, hävdar Wykman.  

 

Alla respondenter förhöll sig positivt till att fler regleringar och krav behövs i denna bransch 

kring ägare i skolsektorn som försäkrar att kvalitet verkligen levereras. Johan Hähnel menar att 

detta skulle bli en konkurrensfördel för EQT och Academedia om reglerna blev mer tydliga. 

Klagsbrun uttrycker en liknande åsikt, där en standardiserad kvalitetskontroll enbart skulle gynna 

dem. Hytting menar dock att förmedla krav på ägare i skolsektorn i just privat regi där kravet är 

långsiktighet kan bli problematiskt för att man bör ta hänsyn till aktiebolagslagen i formulering 

av krav.  

Alla respondenter förhöll sig dock negativt till det nya förslaget på ett krav på minst 10 - års 

ägande hos ägare i skolsektorn. Alla menade att det i grunden handlar om vem ägaren är och vad 

de lyckas åstadkomma under den period de är verksamma, inte hur länge de äger bolaget. De 

ansåg även att det fanns alldeles för många undantagssituationer som kravet måste förhålla sig 

till, vilket gör det omöjligt att sätta denna gräns. Hultin framhäver också att i och med detta krav 

då man bortser från de positiva faktorerna av sammanslagningar och uppköp. Om två skolor 

exempelvis slås ihop kan det garantera stabilitet och långsiktighet i verksamheten. Denna process 

skulle hindras med ett sådant krav på ägartid. 



39 
 

5. Analys 
Detta kapitel ämnar att koppla samman studiens empiri med teorierna i syfte att utläsa om de 

stämmer kring ämnet. Först kommer License to operate att behandlas, där teorins fyra olika 

komponenter genomgås, följt av en sammanfattning. Därefter avhandlas The relationship value 

management framework, där empirins värdeskapande processer jämförs med teorin, följt av en 

sammanfattning. Agentteori behandlar hur styrningsprocessen förhåller sig till teorin, följt av en 

sammanfattning. New public management analyseras utefter om skolan bör utsättas för 

marknadsekonomiska principer, följt av en sammanfattning. Därefter appliceras empirin på 

tidigare forskning kring konkurrensens påverkan på skolsektorn, följt av kombinationen mellan 

sociala och finansiella mål.  

 

 

5.1 License to operate 
 

Denna del ämnar analysera företagets CSR-arbete utifrån teorin License to operate. 

Riskkapitalbolagens arbete har likställts i förhållande till de fyra dimensioner som teorin 

innefattar, vilka är kompetens, öppenhet, integritet samt välvilja. Dessa dimensioner ämnar att 

spegla om bolagen uppfyller de krav för att öka förtroendet hos kunderna och besitta legitimitet 

för att få existera i denna bransch. 

 

5.1.1 Kompetens  

 

Utifrån denna undersökning går betydelsen av kompetens i ledningen som sköter det operativa 

arbetet av skolan inte att underskatta. De respondenter som tillfrågats har alla förklarat att det är 

kompetens inom utbildningsskötsel som avgör om en skola går bra eller dåligt. De skolor som 

har undersökts lägger stor vikt på att anställa personal som är yrkesmässigt kvalificerade inom 

operativa frågor. JB - koncernen berättar själva att detta var en av de huvudsakliga bristerna i 

deras verksamhet, d.v.s. brist på kompetens i den operativa styrningen. Dessa brister speglas ut 

till samhället tämligen hastigt, främst i form av att kvaliteten minskar i utbildningen.  

Riskkapitalbolagen har kravet att utsätta en ledning som är kapabel till att sköta operativa frågor 

och strategier. Skillnader mellan de olika bolagen återfinns, där de ej följer en generell linje. Det 

går därför ej att ge en generell bild av riskkapitalbolagens kompetens inom skolsektorn. Det 

finns kompetens på dessa bolag kring diverse ämnen och kunskapsområden som friskolor inte 

har själva, vilket kan gynna skolorna i vissa sammanhang. Men att enbart ha kompetens kring 

ekonomiska frågor, ett utbrett politiskt nätverk samt att bidra med andra branschers rådgivande 

ger ej en licens för kompetens inom denna bransch. De själva, som ägare, anses därför ej ha den 

eftersträvande kompetensen för att skapa ett förtroende, mycket pga att deras största kompetens 

ligger kring värdeökning på sin investering. Det nämndes ett flertal gånger att riskkapitalbolag 

inte hade tidigare erfarenhet av skolbranschen när de gav sig in, utan att de främst såg en omättad 

marknad – alltså ingen direkt kompetens kring skolfrågor i sig. Däremot kan friskolor behöva en 
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annan kompetens i vissa fall, exempelvis om de vill utveckla sitt utbud eller expandera men 

kring kompetens inom enbart utbildning så saknas den fullt ut hos riskkapitalbolag.  

 

5.1.2 Öppenhet 

  

Detta är en bristande faktor kring riskkapitalbolagen och deras verksamhet. Riskkapitalbolag har 

aldrig varit synnerligen transparenta, främst på grund av att det inte har funnits ett behov av 

transparens i de verksamheter de investerar i. Den generella uppfattningen av riskkapitalbolag är 

att de investerar i verksamheter för att öka värdet och omsättningen, för att sedan sälja vidare i 

syfte att generera vinst. Att applicera denna metod i utbildningssammanhang låter tämligen 

omoraliskt vilket leder till en generell uppfattning kring riskkapitalbolag som investerar i 

utbildning som olämplig. Denna generella uppfattning har även växt i samband med de 

skandalexempel som målats upp i media, där JB är ett av dem. Ordet riskkapitalbolag har således 

associerats med något negativt och andra aktörer, såsom Investor, klargör att de inte är ett 

riskkapitalbolag. En respondent nämner att det användes som en fördel på ett tidigare jobb, att 

deras friskola ej var ägt av ett riskkapitalbolag. Detta tyder på att deras öppenhet och 

trovärdighet gentemot omgivningen inte är god.  

Genom att agera mer öppet påvisar man ett större socialt ansvar till allmänheten. Det är dock av 

intresse att ställa frågan hur transparenta riskkapitalbolagen arbetar i en verksamhet som fungerar 

dåligt. Om verksamheten förmedlar en god kvalitet föreligger inga större svårigheter att arbeta 

transparent, sådan information är endast till ens egen fördel. Men skulle problem uppstå, som 

exempelvis ekonomiska svårigheter, finns en risk att dessa bolag undviker att förmedla det till 

samhället, av goda orsaker. Problemet är om samhället uppfattar att bolagen undangömmer 

information som speglar bolaget negativt bidrar det istället till en ytterligare brist på öppenhet 

kring dessa bolag. 

Med detta i baktanken så agerar ej riskkapitalbolagen med öppenhet till vad de gör, vilket 

ytterligare sänker deras legitimitet som ägare och aktörer. Att vara mer tydliga med deras syfte 

att investera i branschen skulle hjälpa, så länge allmänheten kan acceptera det syftet. 

 

5.1.3 Integritet 

  

De sociala målen i skolsammanhang innefattar att spegla ett långsiktigt perspektiv där skolan och 

utbildningen är av hög kvalitet. Då riskkapitalbolagen går in för att öka värde på investeringen 

uppväcks frågor om de sociala målen krockar med detta vinstsyfte. 

Det respondenterna från riskkapitalbolagens sida hävdar är att dessa sociala mål uppnås i 

samband med att de arbetar med värdeökning i deras investering. Genom att förbättra 

effektiviteten, kvaliteten och expansion ökar skolans värde. Dock ställs frågan utifrån ett CSR 

perspektiv om dessa åtgärder görs främst i egenintresse eller samhällsintresse. Kritik som ofta 

nämns är att i problemsituationer prioriteras företagets intresse före elevernas intresse. Detta är 

dock något som riskkapitalbolagen själva avvisar. De hävdar att det inte går att ha ett 

egenintresse i denna bransch eftersom då krockar de finansiella målen med de sociala och 

verksamheten går inte runt. Den ena är den andras förutsättning.  
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Däremot ger det en problematik att argumentera utefter dessa förutsättningar, d.v.s. att den ena är 

beroende av den andra. Bevisligen fungerar det inte alltid, problem uppstår och kommer alltid 

uppstå, vilket kommer ge en påverkan på värdet. En politisk förändring kan skapa ett mycket 

mindre söktryck till en skola, något som kommer påverka riskkapitalbolagets investering, vilket i 

sin tur leder till att de måste ta från något för att kunna gå runt rent ekonomiskt. Att enbart 

argumentera utefter att det ena uppfyller det andra går ej, då utomstående förändringar kan 

påverka skolorna i det korta perspektivet – vilket får som följd att riskkapitalbolagen reagerar 

och agerar, då de äger under en kort tid.  

Själva principen med kortsiktig ägandeperiod talar således emot integritet inom 

skolsammanhang. 

 

5.1.4 Välvilja 

 

De måste spegla en välvilja till de elever och föräldrar som finns i deras verksamhet. Detta är 

vanligtvis något som uppnås genom engagemang och byggs under en lång tid. Här uppstår det 

problem, då de figurerar som ägare under en kort tid, vilket i princip kräver att de har denna 

välvilja etablerad sen tidigare. Detta är något som är mycket svårt för riskkapitalbolag. Det skulle 

krävas att de varit etablerade ägare inom branschen, att de skulle ha tidigare lyckade erfarenheter 

kring skolinvesteringar, vilket de ej har. Därför kan de ej uppnå en välvilja, enligt teorin, då de är 

medverkande under en alltför kort tid. Argumentet att de agerar med ett långsiktigt perspektiv 

ger inte ett genomslag, då de efter sin ägandeperiod inte längre är ansvariga samt att det går att 

skylla på annat om skolan går under. En välvilja går ej att uppnå utefter det argumentet och är 

något som riskkapitalbolagen saknar inom denna sektor.  

 

5.1.5 Konklusion 

 

Analysen kan tydligt påvisa att riskkapital inom skolsektorn inte har hög legitimitet, då deras 

verksamhet rent generellt är hemlighetsfull, vilket leder till att allmänheten inte har en inblick i 

hur de arbetar. Brister i deras transparens i form av en uttryckt välvilja och hur de bedriver CSR-

arbetet samt avsaknad av återkommande figurerade i media minskar även deras legitimitet. Detta 

kan bero på att det tidigare ej har varit nödvändigt att bedriva dessa verksamheter för att få 

avkastning på deras investering. Däremot antas det att dessa krav kommer påverka 

riskkapitalbolagen samt att de själva kommer börja arbeta mer kring det. Sammanfattningsvis går 

det att dra slutsatsen att riskkapitalbolagen inte besitter ett license to operate, där det föreligger 

en brist på transparens, kommunikation samt en uttrycklig välvilja. Undersökningen kan även 

tyda en kompetensbrist hos bolagen. Enligt teorins samtliga punkter finns det följaktligen 

uppenbara brister för riskkapitalbolag som ägandeform.  
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5.2 The relationship value management framework 
 

Denna del syftar till att med hjälp av teorin analysera hur riskkapitalbolagen arbetar med 

värdeökning i verksamheten i förhållande till de intressenter som modellen framhäver. Analysen 

strävar efter att undersöka vilken värdeökningsmetod som prioriteras och hur detta arbete 

påverkar organisationen i helhet. 

 

5.2.1 Kvalitet prioriteras 

 

Empirin framhäver att de respondenter som undersökts prioriterar kvalitetsarbete i verksamheten 

för att uppnå en långsiktig värdeökning. Då kvalitet i utbildning är ett svårdefinierat fenomen 

och de bakomliggande faktorerna till förbättrad kvalitet kan vara problematiskt att urskilja 

använder sig följaktligen de undersökta friskolorna av olika kvalitetsundersökningar på intern 

och extern nivå i verksamheten. Dessa kvalitetsundersökningar har sitt fokus kring medarbetare 

och kunden. Kunden är i det här fallet eleven och elevens föräldrar. Det som strävas efter är att 

undersöka nöjdheten hos dessa intressenter samt undersöka elevens betyg. Utifrån dessa resultat 

går man in i organisationen och försöker hitta de bakomliggande faktorerna till resultaten samt 

hitta lösningar för framtida förbättringar. På grund av bristfälliga kvalitetsregler är det oftast upp 

till varje enskild skola att definiera kvalitet. 

Genom att lägga en stor fokus på "customer value" samt "employee value" i form av 

kvalitetsarbete strävar organisationen att skapa en långsiktig värdeökning. Detta i sin tur skapar 

ett "shareholder value", i den meningen att ägarna kan sälja vidare verksamheten för ett högre 

värde. En fråga som uppstår är om deras kortvariga ägarperiod lyckas uppnå en betydande 

värdeökning i form av kvalitetsarbete då detta syftar till en långsiktig värdeökning. Hinner man 

som ägare uppnå en påtaglig värdeökning som gynnar investeringen genom att enbart lägga 

fokus på kvalitet? En faktor som talar för detta är att det går att expandera samt starta nya skolor, 

vilket oftast leder till ett minusresultat de första åren. Men tack vare de övriga skolors kvalitet 

går det att göra en framtidsprognos för skolorna, vilken räknar med den tiden då de börjar 

generera kapital. Det långsiktiga värdeskapande kan bidra med synergieffekt till det kortsiktiga 

värdeskapande. 

Ett av dessa exempel som respondenterna framhäver som en bidragande faktor till 

kvalitetsförbättring och värdeökning är att ledning och styrningen som är ansvariga för de 

operativa målen och strategierna är kvalificerade och har erfarenhet av utbildningsstyrning. Detta 

är ett ofrånkomligt krav på ägarna. Att låta skolan styras av människor utan 

utbildningskompetens skulle leda till att kvaliteten försämras och detta skulle minska värdet för 

både "customer value" och "employee value". 

 

5.2.2 Expansion 

 

En annan strategi som riskkapital arbetar med i form av värdeskapande är expansion. Expansion 

skapar ett tilläggsförvärv och genererar således ett högre "shareholder value" för organisationen. 
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Att enbart satsa på kvalitetsaspekten för skolorna skapar inte en tillräckligt hög avkastning för 

riskkapitalbolagen. Då vinsten ökar för ägarna finns en möjlighet till mer kapital kring 

kvalitetsarbete vilket följaktligen gynnar "customer value” och “employee value". Detta kräver 

dock att expansionen är gynnsam och vinsten återinvesteras. Går företaget i förlust under en 

längre tid finns risken att räntebetalningar begränsar handlingsutrymmet kring kvalitetsarbetet, 

vilket minskar antalet elever och man hamnar i en negativ spiral där alla tre värdekompontenter 

blir lidande. Dock kan expansion i vissa situationer vara en självklarhet och konsekvens av 

kvalitetsförbättring i den mening att kvalitetsförbättringar attraherar fler elever, vilket gör att 

expansion blir en naturlig effekt. På en marknadsekonomisk marknad är det logiskt att de 

framgångsrika företagen som besitter kvalitet som kunderna är ute efter expanderar för att 

tillgodose fler kunder.  

 

5.2.3 Avstånd från detaljstyrning 

 

Något som framställs som uteslutande inom värdeökning är detaljstyrning. Exempel kan vara att 

göra nedskärningar i budgeten samt utföra handlingar som tillför kortsiktig vinstmaximering. 

Detta skulle ge en negativ effekt på eleverna vilket skulle leda till att värdet skulle sjunka 

långsiktigt. Genom att utföra sådana handlingar tar inte ägarna hänsyn till de andra intressenterna 

som är nödvändiga att beakta och tillfredsställa under värdeskapande. Således stämmer modellen 

in på att alla komponenter måste tas i beaktelse under värdeskapande, annars får man ett negativt 

långsiktigt värde. I Academedias fall menar respondenterna från EQT att detaljstyrning inte 

heller är nödvändig, eftersom grundförutsättningarna är tillräckligt positiva och fokusering på 

kvalitetsarbete gynnar både ägarna och skolan, både kortsiktigt och långsiktigt. 

Däremot har man sett exempel kring denna styrning i situationer där skolorna går dåligt, rent 

finansiellt, vilket aldrig fungerar i längden. Detaljstyrning kring skolor leder allt som oftast till en 

nedgående spiral. Ett antaganden går att göra kring detta mönster, att uppmärksamheten kring 

dem förhindrar andra aktörer från att begå samma misstag, att enbart fokusera på en aspekt.  

Detta är dessutom inte exkluderande kring just riskkapitalbolag utan denna form av styrning kan 

ske i alla ägarformer. Dock är det av intresse att se hur riskkapitalbolagen förhåller sig till dessa i 

form av korta investeringar. Att investera i en skola som det går dåligt för ekonomiskt, krävs det 

att man utför väldigt starka beslut som genererar någon form av vinst på deras investering under 

deras korta ägartid. Räcker fem år att vända resultatet till vinst utan att utföra någon form av 

detaljstyrning? 

 

5.2.4 Konklusion 

 

Utifrån "the relationship value mangement framework" kan man tydligt se mönster kring 

riskkapitalbolagens metoder för värdeökning i skolorna. Modellen speglar att kundernas, 

medarbetarnas samt ägarnas intressen måste tillfredsställas för att värdeökning ska vara lyckad. 

Genom att leverera värde till varje intressent skapas ett nytt värde till företaget. Modellen 

förklarar även att det sker en korrelation mellan olika intressenter, d.v.s. om man uppfyller en 

intressentens behov kan det indirekt tillfredsställa en annan intressent. Detta kan även ske i 
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motsatt riktning. Om en intressents behov inte uppfylls påverkar det de andra intressenterna 

negativt indirekt. 

Man kan tydligt se att modellen stämmer utifrån hur riskkapitalbolagen arbetar med 

värdeökning. I förbindelsen att arbeta med kvalitet uppfyller man behov för både kunder och 

medarbetare, vilket indirekt påverkar ägarna positivt. I form av expansion gynnar man ägarna, 

vilket i sin tur ger en positiv effekt på medarbetare och kunder. Man kan även se tydliga exempel 

på vad som händer när man lägger för hög fokus på en intressent och de andra kommer i andra 

hand. Detta kan exempelvis ske i form av att ägarna strävar efter kortsiktig vinstmaximering. 

Glömmer man att tillfredsställa alla intressenter levereras ett sämre värde och alla 

värdekomponenter påverkas negativt i slutändan, även för ägarna. 

 

5.3 Agentteorin 
 

Denna del ämnar att analysera riskkapitalbolagens styrningsprocess i förhållande till agentteorin. 

Syftet är att undersöka kommunikationsprocessen och hur företagen arbetar utifrån såväl 

riskkapitalbolagen som skolans intressen samt hur företaget arbetar med att minimera 

asymmetrisk information och agentkostnader. 

De resultat som erhållits förklarar att riskkapitalbolagen förmedlar sin ägarroll genom att utse en 

styrelse som styr direktkontakten med skolan. I styrelsen sitter representanter från 

riskkapitalbolagen. Där förmedlas riskkapitalbolagens mål och direktiv. Styrelsen utser i sin tur 

en ledning som sköter det operativa arbetet över verksamheten. Styrelsen överlåter det operativa 

arbetet till ledningen samtidigt som styrelsen visar en delaktighet genom att godkänna mål och 

strategier. Det strategiska och det operativa hålls åtskilt, det strategiska sköts av styrelsen, det 

operativa lämnas åt ledningen. Det är styrelsen som har den främsta kontakten med 

riskkapitalbolagen, där de tar upp problem eller förslag, om det krävs mer kapital för att förbättra 

något osv. 

Kring frågan om olika målsättningar är respondenterna delade. Många av respondenterna menar 

att de sociala och ekonomiska målen ej krockar, då dessa är beroende av varandra. Att ha bra 

kvalitet är en förutsättning för att ha bra ekonomiska mått och vice versa. Det finns ingen risk att 

de skulle krocka då båda målen kan bli tillfredsställda. Dock har undersökningen bevisat att 

genom brist på kompetens och förlust i resultatsiffrorna finns en stor risk att dessa mål krockar, 

då företagets prioritet är överlevnad. Detta kan följaktligen leda till åtstramningar i budgeten från 

ägarnas sida, vilket ytterst begränsar ledningens förmåga att utföra det operativa arbetet. 

I Academedias fall håller riskkapitalbolaget och skolan även kontakt via TROIKA, EQTs 

tredelade modell där företagets VD, styrelseordföranden samt en partner på EQT träffas för att 

diskutera diverse frågor inom företaget. Detta kan ses som en agentkostnad, då ständig och 

kontinuerlig kontakt hindrar någon av parterna att göra något utan den andras åsikt. Detta kan 

även sägas vara en åtgärd för att hindra ledningen från att ta en riktning som ägarna inte är ense 

om, lika gärna som det är ett samtal för att hjälpa varandra. 

Långsiktighet kan vara en faktor som skapar en oenighet mellan ägare och ledning. Expansion 

kan vara en metod för att uppnå kortsiktig värdeökning från ägarnas sida, vilket kan krocka med 

ledningens sida att uppnå kvalitetsförbättringar som är en långsiktig process. Flera respondenter 
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ställer sig tveksamma i förhållande till expansion som metod för värdeökning, då det kan skapa 

problem om full kontroll inte finns. För mycket banklån kan begränsa det operativa arbetet i och 

med att skolpengen främst går till räntebetalningar. Dock måste man beakta att kvalitet alltid 

krävs för att expansion ska vara lyckad. Detta leder följaktligen till att riskkapitalbolagen måste 

prioritera kvalitet främst. Man måste även ta hänsyn till att riskkapitalbolag ofta ger sig in i 

omogna branscher, där stort utrymme finns för expansion och förvärv. Denna inriktning kan 

appliceras på skolsektorn hos skolor som är relativt små och nystartade. 

 

5.3.1 Konklusion 

 

Det kan bli motsättningar av målriktningen mellan ägare och skola, utifrån undersökningen. Det 

som förespråkas är ej lika målinriktning utan en medvetenhet om hur samarbetet och riktningen 

ska gå till. Tills marknaden är mättad ses det inte som ett problem att expandera, så länge som 

det andra målet, kvalitet, uppnås. Ett problem som kan uppstå är om kvaliteten minskar på grund 

av expansionens kostnader. För att underlätta detta krävs en mycket god kommunikation och 

minskad asymmetrisk information. Att basera prognoser på felaktigheter kan bli förödande vilket 

leder till att kommunikationen mellan skolan och ägare är av största vikt. Förståelse för bådas 

mål måste existera, vilket det anses göra i EQT och Academedias fall. Så ansågs fallet inte vara 

mellan Axcel och JB. Mellan Polaris och Pysslingen hölls kommunikationen igång men att 

Polaris uppfattades som okunniga och inte insatta på samma sätt som EQT är.  

 

5.4 New public management 
 

Undersökningen har strävat efter att belysa hur NPM används och hur den påverkar skolsektorn, 

samt riskkapitalbolagens delaktighet. De tre huvudfaktorer som presenteras i teorin är 

konkurrensutsättning, kontraktstyrning samt intern kontroll i verksamheten i form av 

decentralisering. Denna undersökning har valt att endast lägga fokus på konkurrensutsättning och 

decentraliseringens påverkan på skolan, då det insamlade materialet inte är tillräcklig och ger ej 

en bild på kontraktstyrningens påverkan i skolsektorn.  

Teorin presenterar de fördelar med konkurrensutsättning, där kostnadseffektivitet är något som är 

av stor vikt. Almqvist lägger även fram de negativa följder som kan uppstå med 

konkurrensutsättning, vilket är en oro hos personalen kan framkomma samt att kvaliteten 

försämras i verksamheten. Utifrån det insamlade materialet som har granskats förefaller en 

positiv påverkan på de skolor som ligger i fokus. Konkurrensen dikterar skolorna att ständigt 

arbeta med att förbättra verksamhetens olika områden för att följaktligen förbättra skolans 

tillstånd. Att de har blivit mer kostnadseffektiva och bättre styrda anger Academedia till EQTs 

förtjänts, något som tyder på att de väl kan hjälpa skolorna med den delen. Ett flertal 

respondenter nämner en fördel i att de seriösa och starka skolorna blir kvar samt att de dåliga 

aktörerna går under alternativt köps upp. 
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De negativa påföljderna som nämns är något som kan vara väldigt otydligt att se kring de 

undersökta respondenterna. Då konkurrensen kräver att skolorna fungerar bra är kvaliteten det 

som prioriteras. Utan en godtycklig kvalitet i skolan dukar verksamheten under mot andra 

konkurrenter som visar en högre kvalitet. I en situation där dessa negativa följder skulle kunna 

uppstå är om ägarna inte ser kvalitet som en investering. Men som nämnts flera gånger tidigare 

är bra kvalitet en förutsättning för att en skola skulle gå runt och därför skulle det i teorin 

innebära att de aktörerna med dålig kvalitet försvinner med hjälp av konkurrensutsättningen.  

Däremot uppkommer en väldigt stor fråga kring om detta är en godtycklig metod att applicera på 

välfärden att applicera för att kvaliteten skall öka. Att enbart gå efter ökad effektivitet för att 

motivera NPM för skolsektor fungerar ej, då detta inte är en bransch som skall detaljstyras. 

Fokuset för, samt motiveringen att privatisera skolan, låg kring att konkurrensen skulle öka 

kvaliteten överlag, att det var dess funktion som den svenska skolan skulle sträva efter, till 

skillnad från Chiles, där det var ekonomiska skäl. Där riskkapitalbolag kan hjälpa till är med 

deras erfarenheter från andra branscher, om hur man utvecklar företag samt får dem att bli 

effektiva och väl positionerade. Att riskkapitalbolag skulle vara med och driva NPM utifrån 

kvalitetsökning enbart faller tämligen orealistiskt, då deras fokus främst ligger på annat, såsom 

expansion. I sådana scenarion kan de vara väl fungerande ägare, såsom EQT i skrivande stund är 

till Academedia. Däremot att, utefter denna teori, motivera riskkapitalbolag som ägare för att öka 

kvaliteten för skolan, ställer sig uppsatsens författare mer negativa till. Så utefter NPM kan 

riskkapital bidra med mycket till privata skolor, däremot ej kring själva kvalitetsutvecklingen 

samt kvalitetsarbetet, där snarare långsiktiga ägare bör prioriteras. 

I frågan om den interna styrningen i form av decentralisering syntes fler mönster från 

respondenterna som stämde in med teorin. I Academedias fall strävade de efter att ha en mer 

platt organisation där styrelsen arbetade mer översiktligt än direkt styrande för att öka 

flexibiliteten hos verksamheten. En tydlig kommunikationsled var något som också 

eftersträvades. Detaljstyrning var något som skolorna tog avstånd från eftersom det skulle sänka 

skolans värde långsiktigt. Verksamheterna strävar även efter tydlig kompetens hos lärarna. 

Respondenterna hävdar att denna typ av kontroll är att föredra över centraliserad styrning. Flera 

nämnde även att denna typ av styrning är något som fattas i flera kommunala skolor där det sker 

en betydligt mer centraliserad styrning.  

Tidigare forskning som presenterats i denna studie undersöker hur ökad konkurrens i skolsektorn 

påverkar skolornas kvalitet och effektivitet. De forskningar som har använts i studien påvisar 

någorlunda olika resultat. Det som undersökningarna visar är att kvaliteten i skolor har ökat 

sedan reformen. Denna ökning anses däremot som väldigt liten i några forskningar och är inget 

universalmedel för att förbättra övergripande utbildningsprestationer. Denna kvalitetsfaktor har 

dessutom endast bli mätt i relation till studenternas betyg. Följaktligen kan man inte se några 

större konsekvenser av en ökad privatisering i skolsektorn. 

Majoriteten av respondenterna förhöll sig positiva till att skolsektorn utsätts för konkurrens. Det 

främsta argumentet för detta är att konkurrensen hjälper till att avlägsna dåliga aktörer på 

marknaden och tvingar de som överlever att sträva efter så hög kvalitet och effektivitet som 

möjligt. Spridningen av konkurens och kvalitet hjälper till att höja kvaliteten överlag, både bland 

kommunala och privata skolor.  
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I EQTs och Academedias fall menar de att då aktörer har uppmärksammats och hängts ut i media 

har lett till att Academedia och EQT har tvingats arbeta mer noggrant med kvalitetsarbete och 

transparens. En dålig aktör som kommer in i denna bransch skulle bli uppmärksammad väldigt 

fort i media. Detta är således en positiv konsekvens av de skandaler som skett i skolsektorn, 

bland annat att JBs konkurs fick en sådan uppmärksamhet. Dock finns även negativa aspekter, 

vilket är att alla friskolor ofta svartmålas när en sådan situation uppstår. 

Wykman är dock inte lika optimistisk. Han menar att det inte fungerar att helt använda 

marknadsmekanismen i välfärdssektorn. Det finns ingen acceptans för att en skola ska gå i 

konkurs, då man har ansvaret för eleverna och deras utbildning, kunderna är mer än kunder – de 

är elever. Han påpekar däremot att det är positivt att friskolor existerar eftersom det genererar en 

mångfald som bidrar till en övergripande kvalitet bland skolor. Däremot är det viktigt att ha 

bättre kontroll och krav ska existera i denna bransch. Det ska inte få hända att dåliga aktörer 

verkar på marknaden utan en försäkran på att de strävar efter en varaktighet. 

Alla respondenter instämmer att fler krav och åtgärder bland annat i form av standardiserade 

kvalitetskontroller krävs för att oseriösa aktörer ska stoppas. Riskkapitalbolagen hävdar t.o.m. att 

det skulle gynna dem och ge dem konkurrensfördelar. Genom att införa fler krav och kontroller 

ger det friskolorna en större legitimitet på marknaden och bevisar på att de verkligen gör ett bra 

arbete. Majoriteten av studiens respondenter är ense om att konkurrens är bra för den svenska 

skolsektorn. 

 

5.4.1 Konklusion  

 

Kring frågan om NPMs applicering på skolsektorn finns både för- och nackdelar. Att ge en tydlig 

bild av hur det fungerar generellt har denna undersökning svårt att ge, däremot kan den belysa 

olika aspekter av NPM inom skolan. NPMs funktion för effektivitet för skolföretag står tämligen 

klart att se, samt att utbudet har ökat är också klart. Med detta kan riskkapitalbolag som ägare till 

skolor hjälpa till. Riskkapitalbolag kan även bidra med deras erfarenheter ifrån andra branscher 

och sektorer. Däremot i aspekten om ökad kvalitet upplevs det mer kritisk att ha en sådan 

ägandeform kan bidra, främst med deras korta ägandeperiod. Detta motiveras även med att en 

värdeökning under en kort tid ej går att uppnå endast med fokus på kvalitetsaspekten, utan att det 

är andra faktorer som spelar in på värdet. 

 

5.5 Relationen mellan sociala och finansiella mål 
 

Forskningen tar upp problem och tänkbara lösningar kring företag som investerar i branscher där 

sociala mål är centrala. Det går ej enbart att fokusera på ekonomiska mål, de sociala målen måste 

tas hänsyn till. 

Forskningen påpekar även att ekonomiska mål är lättdefinierade och går att mäta effektivt, något 

som sociala mål saknar. Detta är något som denna studie också avspeglar, då flera anser att det är 

svårt att mäta sociala mål, men att de jobbar kring att etablera ett sådant system. Ett mer 

utstuderat system för mätning kring sociala mål inom skolan skulle hjälpa, något som majoriteten 

av studiens respondenter anser. Att ha ett generellt system för effektiv mätning av sociala mål 



48 
 

skulle ge denna siffra större tillgivenhet samt skulle verka för att öka värdet på verksamheten. 

Detta skulle ge ett ökat incitament att satsa på investeringar som gör skolorna till bra skolor, 

utefter regler som är utsatta av en central styrning, inte enbart vad enstaka skolor anser bra. Även 

klarare regler för just de finansiella målen skulle vara till en fördel, där slutsatsen får dras att det 

inte får vara helt öppet att göra som man själv vill. Det finns för mycket som kan gå fel samt för 

mycket som går att utnyttjas, för att endast styras av principen att ”det ena målet hjälper den 

andra”. 

Däremot står det klart, trots att flertalet hävdar att de är synergieffekter av varandra, att dessa två 

mål kan hamna i konflikt. Det är i sådana situationer som denna relation verkligen sätts på 

prövning och är en av de främsta frågorna för ägarrelationen mellan riskkapitalbolag och skolor. 

Att resonera som flera respondenter gjort kring att ”sköts det ena sköts det andra” går bevisligen 

inte att utföra i alla scenarion, där tidigare missöden står klara. Därför står det tämligen klart att 

ha en ägare, med avkastning som främsta syfte, kan te sig problematiskt. Det behöver ej heller 

vara aktörens fel att det finansiella blir lidande, utan det kan vara politiska förordningar som 

ställer till det, vilket i sin tur påverkar organisationen samt de sociala målen. Men oavsett 

anledning så kan problem att kombinera dessa två mål uppstå, speciellt när ägaren enbart är 

närvarnade under ett fåtal år. För då finns ej möjligheten att ”vänta ut” ett par dåliga år för att 

vänta på en vändning i prognosen, utan det krävs att den ständigt pekar uppåt.  
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6 Avslutande diskussion 
 

6.1 Kritik mot studien 
Studien har strävat efter att ge en inblick i riskkapitalbolag som investerar i utbildning. Det 

undersökningen främst fokuserade på är hur riskkapitalbolagens affärsprincip fungerar i 

förhållande till utbildningens verksamhet. Detta inkluderar kommunikation mellan ägare och 

skola, måletablering samt hur riskkapitalbolagen arbetar med värdeökning i skolan och hur det 

förhåller sig till skolans sociala mål. 

Empirin har bistått med material och information som har använts i analysen i syfte att svara på 

de undersökningsfrågor som låg i grund för studiens forskning. Undersökningen tar dock hänsyn 

till att en kvalitativ studie ej kan ge fullständiga svar kring undersökningsfrågorna, då en 

trianguleringsundersökning hade bidrag till ett mer tillförlitligt resultat. Det har även beaktats att 

flera av respondenterna arbetar tillsammans med riskkapitalbolag som investerar i utbildning, 

eller i friskolor rent generellt. Detta leder följaktligen till att svaren från respondenterna kan bli 

ensidig där majoriteten av de intervjuade visar en positiv inställning till riskkapitalbolagens 

investeringar.  

 

6.2 Implikationer 
 

Genom studien har utfallet påvisat att riskkapitalbolagens främsta intresse i friskolor begrundar 

sig i att branschen anses vara någorlunda säker samt att det finns en tillväxtpotential som bolagen 

kan utnyttja i syfte att uppnå värdeökning. 

Det har varit av intresse för studien att undersöka hur riskkapitalbolagen arbetar med 

värdeökning i deras skolinvesteringar. Då bolagen strävar efter att uppnå en vinst i sina 

investeringar blir det en fascinerande process att se hur dessa ekonomiska mål förhåller sig till 

hur skolan skötts. Studien har påvisat att de riskkapitalbolag som undersökts arbetar med 

kvalitetsbyggnad och expansion för värdeökning i skolan. Under deras korta tid som ägare 

arbetar de främst kring dessa två komponenter, för att skapa ett högre värde för att sedan sälja 

vidare i syfte att få en vinst på sin investering. Följaktligen sker ett ständigt kvalitetsarbete där 

man strävar efter att förbättra den övergripande standarden i verksamheten. Detta sker genom 

noga kvalitetskontroller och kapitaltillskott för att uppnå högre kvalitet. Genom denna process 

för värdeökning gynnas även eleverna och medarbetarna, vilket skapar det långsiktiga perspektiv 

som krävs för att driva en skola.  
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Undersökningen har även konstaterat att riskkapitalbolagen överlämnar det operativa arbetet till 

skolorna, medan ägarna håller översikt över arbetet genom styrelsen. De undersökta är således 

aktiva ägare men endast på strategisk nivå, inte på operativ nivå. 

Följaktligen uppstår det en symbios mellan avkastningsmålen och de sociala målen, i det 

perfekta fallet. Båda behöver vara bra för att investeringen ska vara gynnsam. Däremot kan det 

allt som oftast uppstå problem mellan dessa mål, då utomstående faktorer eller andra event kan 

ske som påverkar verksamheten. Undersökningen har även påvisat att när ett av dessa mål 

fallerar leder det i sin tur till att den andra också gör det. Man kan således inte förlita sig på 

endast ekonomiska mått, utan måste ha kvalitetsmål i centrum också. Däremot så är detta en 

främst teoretisk synpunkt, då det bevisligen kan uppstå problem i praktiken. Undersökningen har 

också förmedlat att problem kan uppstå i riskkapitalbolagens strategier för värdeökning. Då en 

stor vikt läggs på expansion kan detta begränsa arbetet i andra beståndsdelar om företaget skulle 

gå dåligt rent finansiellt. Därför krävs det att kvalitet prioriteras i värdeskapande - processen.  

Denna ägarform i skolan anses därför relativ. När det fungerar som det ska i verksamheten finns 

det inga motgångar i målstyrningen kring sociala och finansiella mål. Det intressanta blir när 

endera fallerar, vilket får som konsekvens att den andra också faller ihop. Det är där intresset 

ligger i att studera, för enligt denna studie fungerar det när det går bra. Speciellt då 

riskkapitalbolag äger en kort period, och att kvalitetsförbättringar sällan ger en sån snabb effekt 

som expansion gör. Frågan är om det argumentet räcker kring att de dåliga försvinner alternativt 

köps upp av andra. Ska denna marknad fungera självreglerande, eller krävs det större krav från 

politikerna om hur aktörer bör agera? Utifrån denna undersökning finns det goda argument för 

och emot detta påstående. Det faktum att det finansierats med skattepengar, att det är folkets 

verksamhet, talar emot en självreglerande marknad, med att de dåliga sållas bort med tiden. För 

en sådan marknad krävs det betydligt klarare regler och krav. Även det faktumet att JB-

incidenten skedde cirka 20 år efter skolreformen talar emot en självreglerande marknad, då det 

tog så lång tid innan det skedde. JB fortgick i 13 år, är det en rimlig tid att drivas, för att sedan gå 

i konkurs? Detta tyder även på att förändringar i branschen, från politiskt håll, kan destabilisera 

företag som är aktiva.  

Däremot talar kvalitetsökning genom konkurrens för en marknadsdriven marknad, där de duktiga 

och seriösa växer sig starkare och tar över de sämre skolorna, vilket bidrar till en bättre 

skolmarknad. Undersökningen tyder däremot på att flera krav på marknaden vore av intresse, för 

samtliga partners. 

Eftersom samtliga respondenter förefaller sig positiva till mer krav och jämförbar statistik vore 

det enda logiska att det bör ske. Ett förbud mot en viss ägandeform anses ej vara den rätta vägen 

att gå. Det är dåliga aktörer som ska hindras, vad de har för ägandeform eller affärsprincip är 

oviktigt, så länge de uppfyller kraven som ställs.  

Något som bör diskuteras är incitament till långsiktigt byggande som olika ägare har. Att ha ett 

privat/familjeägt företag som ägare till en friskola bör, rent logiskt, ha ett större incitament till att 

bygga mer långsiktigt än ett riskkapitalbolag har. Detta är ett av de främsta argumenten som 

undersökningen stött på, kring hur deras incitament och grund för långsiktighet går att 

kontrollera samt säkerställa.  

En tolkning är att denna marknad blir mer mättad och på grund av allt högre risk, både medial 

och från politikers roll, kommer allt färre riskkapitalbolag investera på denna marknad. I något 
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som från början sågs som en relativt riskfri investering besitter den nu betydligt högre risk. Om 

det är en bra eller dålig utveckling lämnas osagt. Däremot tros det att antalet riskkapitalister i 

denna bransch kommer minska med åren. 

 

 

6.3 Rekommendationer till framtida forskning 
 

Trots att denna undersökning har strävat efter att få kunskap kring fenomenet riskkapitalbolag i 

utbildning finns det flera tillvägagångssätt som skulle kunna komplettera med resultat som denna 

studie inte lyckats framkalla. Då denna studie bär en kvalitativ form vore det fördelaktigt att 

bidra med en kvantitativ studie för att erbjuda en bredare blick kring fenomenet och även kunna 

jämföra mellan såväl kommunala skolor som riskkapitalbolagsägda friskolor för att ge en inblick 

hur kvalitetsarbetet och styrningsprocessen varierar mellan dessa. Ett annat tillvägagångssätt 

vore att även undersöka friskolor som besitter en annan ägarform än riskkapitalbolag för att 

utarbeta en jämförelse mellan dessa. Detta skulle bidra till att ge en tydligare blick i vad som 

skiljer riskkapitalbolagens ägarform gentemot andras och därmed kunna ge bättre förklaring på 

de frågor undersökningen ämnar besvara.  

En annan infallsvinkel skulle kunna infatta att undersöka styrningsprocessen längre ner i ledet, 

d.v.s. att man även undersöker hur rektorer och människor på verksamhetsnivå förhåller sig till 

styrningsprocessen mellan riskkapitalbolag och skolor för att se om ägarnas ekonomiska krav 

krockar med skolans arbete. En ytterligare aspekt skulle vara att även undersöka små, 

nyetablerade friskolor som köps av riskkapitalbolag, hur den styrningsprocessen och 

måletableringen fungerar där. Denna undersökning avgränsar sig till de största skolkoncernerna, 

vilket inte ger ett helhetsperspektiv på frågan.  
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7 Slutsats 
 

Syftet med studien var att undersöka hur riskkapitalbolags arbetsprincip går att applicera på 

friskolor. Efter genomförd undersökning går följande slutsatser att dra utifrån 

undersökningsfrågorna: 

 

 Undersökning bevisade att riskkapitalbolagens intresse för skolor främst kommer ifrån att 

det är en relativ riskfri investering, en omogen marknad med goda tillväxtmöjligheter 

samt ett utrymme för expansion och förvärv som oftast lockar riskkapitalbolag till 

investering inom utbildningen. De anser att de kan bidra med mycket för att förbättra 

skolornas positionering och effektivisera deras arbete, med sin kunskap från andra 

sektorer.  

 

 I relationen mellan de finansiella och sociala målen upptäcktes en samverkan. För att nå 

upp till de finansiella målen krävs att de sociala målen uppfylls, annars kommer ej 

skolorna få elever som söker dit, vilket minskar intäkterna. Däremot fungerar inte alltid 

detta i praktiken, vilket leder till att fler regler och krav borde införas. 

 

 Undersökningen påvisar att riskkapitalbolag ökar värdet på sina skolinvesteringar under 

sin korta ägartid genom kvalitetsarbete och förvärv/nystart av skolor. Dessa två kan även 

sägas vara beroende av varandra. Besluten fattas således med ett långsiktigt perspektiv i 

åtanke, även om främsta fokuset ofta ligger på kostnadseffektivisering samt expansion. 

 

 Riskkapitalbolags arbetsprinciper går att applicera på friskolor, det som bör kritiseras är 

snarare dåliga aktörer, som kommer i alla möjliga olika ägandeformer. De undersökta 

riskkapitalbolagen arbetar inte operativt med sina investeringar, utan främst strategiskt. 

De kan bidra med kunskap och hjälp men lämnar i huvudsak det operativa till skolorna 

att utföra på bästa sätt.  

 

 Riskkapitalbolag besitter i dagsläget inte legitimitet för att bedriva denna verksamhet, 

utifrån teorin.  

 

 Däremot går det ej att generalisera studiens slutsatser till samtliga företag, då olika 

arbetsprocesser må förekomma samt att både dåliga och seriösa aktörer finns, som i alla 

branscher. 
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Hur ser du på frågan till mer krav och fler generella standarder och regler i denna bransch? 

Tror du att ert arbete kan bli påverkar om ägarbytet sker säg vart fjärde år? 

Upplevde du någon generell skillnad från ditt jobb på Kunskapsskolan till nuvarande på 

Academedia? 

Upplever du att legitimitet är viktigt och i så fall besitter EQT den? 

Känner du att de ekonomiska och sociala målen kan krocka i ert kvalitetsarbete? 
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Kent Werne 
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Hur ser du på argumentet att riskkapitalbolagen lämnar det operativa arbetet till skolorna? 
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Niklas Wykman 
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Martin Hytting 
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Kan de sociala målen krocka med de finansiella? 
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