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Förord
Det svenska skolväsendet har under senare år reformerats på flera områden.
Elever har getts större möjlighet att välja skola. Fler och fler elever går i en annan
skola än den som ligger närmast hemmet. Fler enskilda huvudmän har fått möjlighet att driva fristående skolor och ett växande antal enskilda huvudmän har
etablerats på skolans område. Skolsektorn har fått allt tydligare drag av marknad. Skolverket följer och analyserar utveckling och konsekvenser i det konkurrensutsatta skolsystemet i flera studier. Denna studie utgör ett av bidragen.
I rapporten redovisas för läsåret 2009/10 en rikstäckande kartläggning av
de enskilda huvudmän som driver grundskolor och gymnasieskolor i Sverige.
Därutöver beskrivs hur ägarstrukturerna på skolmarknaden avseende dessa aktörer och deras skolor har förändrats under perioden 2005–2009. Syftet är att
fördjupa kunskapen om det svenska skolsystemets aktörer, genom att ta fram
ett kunskapsunderlag som belyser förekomsten och mångfalden av enskilda
huvudmän inom grundskola och gymnasieskola.
En projektgrupp på Skolverket har arbetat med rapporten i olika faser:
Henrik Bengtsson (projektledare), Karin Bäckbro, Annika Haglund, Jenny
Kallstenius och Therese Sehlstedt. Värdefulla synpunkter har under arbetets
gång lämnats av medverkande i ”Nätverket för fristående skolor” (ett avdelningsöverskridande nätverk inom Skolverket) och av Skolinspektionen.
Stockholm, februari 2012
Anna Ekström
Generaldirektör

Henrik Bengtsson
Undervisningsråd
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Sammanfattning
I denna rapport kartläggs förekomsten av de enskilda huvudmän som driver
fristående grundskolor och gymnasieskolor. Beskrivningen visar hur ägarstrukturerna på skolmarknaden såg ut läsåret 2009/10, samt hur de har förändrats
mellan 2005 och 2009.
Analys av registerdata identifierar 779 enskilda skolhuvudmän för läsåret
2009/10. Dessa huvudmän är företag, t.ex. vinstdrivande aktiebolag, eller
organisationer som driver skolor med andra ändamål, t.ex. ideella föreningar.
Därutöver identifieras 170 koncerner där enskilda skolhuvudmän ingår. Alla
koncerner (ekonomiska enheter bestående av juridiskt självständiga bolag)
inom vilka det finns minst en skolhuvudman som driver en grundskola eller
gymnasieskola och som majoritetsägs av ett annat bolag ingår i studien.
I rapporten delas de enskilda huvudmännen in i tre storleksklasser, efter det
antal skolor de driver. Små huvudmän driver endast en skola, medelstora huvudmän två till fyra skolor och stora huvudmän mer än fyra skolor. Resultaten
i studien visar att de små huvudmännen dominerar antalsmässigt. Cirka åtta av
tio enskilda huvudmän är små och sammantaget går fyra av tio friskoleelever
på skolor som drivs av små företag eller organisationer. Sektorn är dock under
omvandling. Tillväxten mellan 2005 och 2009 har varit särskilt kraftig av stora
koncernföretag som driver gymnasieskolor, även om denna tillväxt skett från
förhållandevis låga nivåer vad gäller antalet företag. Även skolbeståndet förändras. De små aktörerna spelar alltjämt en viktig roll, men de stora aktiebolagen
ökar sina marknadsandelar.
Fokus i rapporten ligger på de enskilda skolhuvudmännens storlek, deras
juridiska former och eventuella koncerntillhörighet. En fördelning av statistiken efter dessa kategorier visar på den roll som olika typer av privata företag
och organisationer idag spelar på skolmarknaden. Samtidigt är variationen stor
inom respektive kategori. Denna mångfald av enskilda huvudmän och i de
fristående skolornas olika inriktningar löper parallellt med en koncentration
av utbudet av utbildning, dels genom förekomsten av de stora kommunala aktörerna, men också genom framväxten av de likaledes stora skolföretagen och
koncernerna.
Fördjupade kunskaper om aktörerna på skolmarknaden behövs för att
kontinuerligt kunna följa och förstå skolsystemets utveckling och funktionsförmåga. Kännetecknande för skolmarknaden är att den förändras snabbt. Nya
skolhuvudmän etableras, skolor startas och läggs ned, skolor byter huvudman
och ägarstrukturer förändras. Uppföljande studier av det slag som presenteras i
denna rapport är angelägna och kan rymma ytterligare perspektiv som inte har
varit möjliga att inkludera här.
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1

Inledning

I denna rapport redovisas en nationell bild av förekomsten av enskilda skolhuvudmän. Med enskilda huvudmän avses såväl företag, t.ex. vinstdrivande aktiebolag, som organisationer som främst drivs med andra ändamål, t.ex. ideella
föreningar. Tillsammans med offentliga huvudmän utgör dessa aktörer en integrerad del av skolsystemet. Från att ha betraktats som ett komplement till den
kommunala skolan ses de fristående skolorna idag i allt högre grad som konkurrenter, inte minst inom gymnasieskolan. Men mångfalden av enskilda skolhuvudmän är stor. I stort saknas studier som med ett rikstäckande perspektiv ger
en översiktlig beskrivning av de enskilda huvudmännens utbredning och strukturerna på skolmarknaden. I rutan nedan, och i ett antal rutor i efterföljande
kapitel, sammanfattas olika begrepp och vad de omfattar i rapporten.
Enskild huvudman
Samlingsnamn för de företag eller organisationer som med tillstånd från Skolinspektionen
(tidigare Skolverket) driver grundskola eller gymnasieskola.
Med företag avses de juridiska formerna aktiebolag, ekonomisk förening, handelsbolag
och fysisk person.
Med organisation avses stiftelser, ideella föreningar och trossamfund.
Offentlig huvudman
Samlingsnamn för kommuner, kommunalförbund och landsting som driver grundskola eller
gymnasieskola.
Fristående skola
En grundskola eller gymnasieskola som drivs av enskild huvudman.

Variationen på skolmarknaden har även en regional prägel. De förutsättningar
som idag finns för fria skolval och konkurrens, och som grundlagts genom
förändringar i de två senaste decenniernas skolpolitik, är inte jämnt fördelade
över landet. Länge var framväxten av fristående skolor främst koncentrerad till
storstadsområdena. Idag finns fristående skolor i alla län. I drygt tre av fem
kommuner finns en fristående grundskola och i mer än var tredje kommun
finns en fristående gymnasieskola.1 Hela ökningen av antalet gymnasieskolor
under 2000-talet förklaras av en ökning i antalet fristående skolor. Sammantaget gick 14 procent av samtliga grundskole- och gymnasieelever i en fristående
skola läsåret 2009/10.

1

Skolverket (2010a).
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Syfte och frågeställningar
I rapporten redovisas för läsåret 2009/10 en rikstäckande kartläggning av de
enskilda skolhuvudmännen med hjälp av registerbaserad statistik. Förekomsten
av enskilda huvudmän och förändringar i huvudmanna- och skolstrukturerna
presenteras för perioden 2005–2009. Syftet är att ta fram ett kunskapsunderlag som belyser mångfalden av företag och organisationer som driver skolor,
skolmarknadens struktur avseende enskilda huvudmän och fristående skolor,
samt dess förändring över tid.
Fördjupade kunskaper om aktörerna på skolmarknaden behövs för att
kontinuerligt kunna följa och förstå skolsystemets utveckling och funktionsförmåga. Kännetecknande för skolmarknaden är att den förändras snabbt. Nya
skolhuvudmän etableras, skolor startas och läggs ned, skolor byter huvudman,
ägarstrukturer förändras etc. Ett annat syfte med denna rapport är att ta fram
ett underlag för förnyelse av Skolverkets uppföljningsstatistik, så att utvecklingen på dagens skolmarknader bättre kan beskrivas och analyseras.
Genom att belysa strukturen för läsåret 2009/10 och de fem år som föregick
det ges en inblick i 2000-talets starka tillväxt av antalet nya skolhuvudmän och
fristående skolor, samt hur den avspeglas i det totala utbudet av grundskolor
och gymnasieskolor i slutet av samma decennium. Rapporten syftar till att besvara två övergripande frågeställningar.
1. Hur ser huvudmannastrukturen ut på skolmarknaden läsåret 2009/10 och
vilka olika typer av företag och organisationer som driver grundskolor och
gymnasieskolor kan identifieras?
2. Hur har huvudmanna- och skolstrukturerna förändrats mellan 2005 och
2009?
Data och metod
Studien omfattar de skolhuvudmän som driver grundskolor eller gymnasieskolor. Den statistik som redovisas i rapporten är i första hand deskriptiv och
bygger på totalräknade, registerbaserade data. Statistik från flera register har
samkörts och utgör komplement till varandra, så att huvudmännen inom
skolsektorn kan belysas utifrån olika perspektiv. Även offentliga, främst kommunala, skolhuvudmän beskrivs. För att förtydliga de enskilda huvudmännens
utbredning och roll i skolsektorn utgör dessa viktiga referenser, men är i sig
inte i fokus i rapporten.
Det empiriska materialet presenteras i två delar. Den första delen besvarar
rapportens första frågeställningen och består av statistik från Skolverket (skolor
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och elever), Skolinspektionen (enskilda huvudmän) och SCBs koncernregister
(skolor och huvudmän som ingår i koncern). Den redovisar tvärsnittsdata för
läsåret 2009/10, med vissa kompletterande koncerndata från år 2008. Den ger
kunskap vid en given tidpunkt om de enskilda huvudmännen, samt deras skolor
och de koncerner de ingår i. Det dominerande perspektivet är från utbildningens
utbudssida och de aktörer som anordnar och ansvarar för grundskole- och gymnasieutbildningen i landet. Elevstatistik har emellertid inkluderats och bidrar till
att beskriva omfattningen av de företag och organisationer som äger skolorna.
Den andra delen besvarar rapportens andra frågeställning och studerar vad
som hänt i huvudmanna- och skolstrukturerna på skolmarknaden mellan år
2005 och 2009. Den består av statistik från SCBs register RAMS.2 Med dessa
tidsseriedata ges en möjlighet att beskriva utvecklingen av antalet enskilda
huvudmän och de dynamiska förlopp, till exempel etableringar och nedläggningar av skolor, som ligger bakom förändringen i skolstrukturen mellan åren
2005 och 2009. Definitionen av skola skiljer sig något från den som finns i
Skolverkets register, och resultaten därmed något från dem som redovisas för
det enskilda läsåret 2009/10 i rapportens första empiriska del. I dessa data har
det heller inte varit möjligt att få tillgång till varje enskild skolas eller huvudmans identitet. Därför kan inte heller elevstatistik redovisas i anslutning till
dessa data.
Disposition
I kapitel 2 beskrivs den utveckling som har lett till fram dagens situation av en
mångfald av enskilda huvudmän och expansion av antalet fristående skolor.
Utgångspunkten tas i förändringarna av skolpolitiken och lagstiftningen sedan
1990-talet, i framväxten av en skolmarknad samt i de demografiska upp- och
nedgångarna vad gäller elevunderlagets storlek.
Kapitel 3 är den första delen i analysen av det empiriska materialet och
kapitel 4 den andra. Tillsammans ger de olika perspektiv på de enskilda huvudmännens utveckling. Både grundskolor och gymnasieskolor är inkluderade
i beskrivningen. De olika avsnitten i kapitel 3 och 4 inleds med en kort sammanfattning av de viktigaste resultaten. Därutöver redovisas i ett antal rutor
några av de begrepp som används, och vad som avses med dem i denna studie.
Kapitel 5 sammanfattar rapportens resultat och ger förslag på uppföljande
studier av de enskilda huvudmännen och de fristående skolorna.

2

RAMS står för registerbaserad arbetsmarknadsstatistik. Den hämtar data från många olika administrativa
register, bl.a. ett företagsregister.
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Framväxten av enskilda huvudmän

I detta kapitel beskrivs den utveckling som har lett till fram dagens situation
med en mångfald av skolhuvudmän. Utgångspunkten tas i de förändringar
av skolpolitik och lagstiftning som skett sedan 1990-talet, i framväxten av en
skolmarknad, och i de demografiska upp- och nedgångarna vad gäller elev
underlagets storlek.
Skolpolitik och lagstiftning
Skolor med enskild huvudman har länge drivits parallellt med skolor i offentlig regi i Sverige.3 Under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet
etablerades ett flertal enskilda skolor (privatskolor) som erbjöd ett alternativ
till det offentliga skolväsendet. Utvecklingen inom skolväsendet började under 1970- och 80-talen i allt högre grad präglas av en ökad decentralisering.
Den inkluderade bland annat tanken om valfrihet och att en ökad pedagogisk
mångfald kunde främjas genom en lättnad av reglerna för skolor med enskilda
huvudmän. Fristående skolor kom att betraktats som något av experimentverkstäder för att utveckla alternativa pedagogiska metoder som sedan kunde
överföras till det offentliga skolväsendet.4 För att få statsbidrag krävdes att de
fristående skolorna hade en tydligt avvikande prägel från kommunala skolor.5
I början av 1980-talet fanns det 35 fristående grundskolor och 44 fristående
gymnasieskolor i landet.6
Förutsättningarna för fristående skolor ändrades på ett genomgripande sätt
i början av 1990-talet. Det fanns politiskt en ambition att öka skolvalfriheten
för föräldrar och elever samt öka antalet fristående skolor i det svenska skolsystemet.7 Föräldrar och elever skulle ges större möjlighet att välja skola, inom eller utanför boendekommunen, med såväl kommunal som enskild huvudman.
Argumenten för en ökad valfrihet var bland annat en vitalisering av skolväsendet, ett ökat föräldraengagemang samt att skolor skulle bli mer lyhörda. Ytterligare ett viktigt argument var att den ”stimulerande tävlan mellan olika skolor,
med olika inriktning och olika ägandeformer”8 som ett ökat antal fristående
skolor antogs resultera i skulle bidra till en ökad kvalitet inom skolväsendet.9

3
4
5
6
7
8
9

För en historisk tillbakablick se Nilsson (2002); Skolverket (1999, 2005); SOU (1995:113)
Bunar (2004).
Skolverket (2005).
Bunar (2004).
Proposition (1991/92:95) och Skolverket (2005).
Proposition (1991/92:95) s. 9.
Se även SOU (1995:109).
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En fristående skola som fullföljde målen för skolan (formulerade bland annat i
skollagen) skulle godkännas.
Allt eftersom regelverken förenklats och de ekonomiska förutsättningarna
att driva fristående skolor utvidgats, har också antalet ansökningar om att
starta fristående skolor ökat. I början av 2000-talet betraktades fristående skolor i allmänhet som en etablerad del av det svenska skolsystemet.10 I och med
den nya skollag (2010:800) som tillämpas från och med den 1 juli 2011 gäller i huvudsak samma regelverk för fristående och offentliga grundskolor och
gymnasieskolor. Det innebär bland annat att fristående skolor, med vissa begränsade undantag, ska följa fastställda kurs-, ämnes- och läroplaner och sätta
betyg. Detta innebär en ändring från tidigare skollag (1985:1100).
Skolmarknaden
Den ökade skolvalfriheten för föräldrar och elever, mångfalden på skolområdet
samt konkurrensen mellan olika skolor diskuteras många gånger i termer av
skolmarknad, eller en marknadsanpassning av skolväsendet. I en skolkontext
innebär det att elever och föräldrar (konsumenter) fritt kan välja mellan konkurrerande skolor och huvudmän (producenter). Skolmarknaden präglas dock
av konkurrens mellan tjänsteproducenterna och valfrihet för konsumenterna
inom ramarna för rådande politiskt regelverk. Med dessa förbehåll kan med
skolmarknad avses ett förhållande där 1) offentliga och enskilda huvudmän
är tillåtna, 2) elever har en långtgående rätt att välja mellan olika huvudmäns
utbud samt 3) elevers val avgör fördelningen av ekonomiska resurser vilket ger
upphov till en konkurrenssituation mellan olika skolor.11
Skolmarknader formas och påverkas därutöver inte enbart av den statliga
regleringen utan även av regionala och kommunala villkor.12 De utbildningspolitiska reformer som genomfördes under 1990-talet resulterade i ett utrymme för kommuner att fatta egna beslut rörande organiseringen av grund- och
gymnasieskolan inom kommunen. Det har gett upphov till skillnader såväl
mellan kommuner som inom kommuner.13 Det handlar exempelvis om resurstilldelning, lärartäthet och elevkostnader. Det finns skillnader mellan olika
regioner och kommuner i graden av marknadsanpassning.14 En regions eller
kommuns specifika geografiska, demografiska och politiska karaktär påverkar
exempelvis expansionen av fristående skolor, utbildningsföretags benägenhet

10
11
12
13
14

Skolverket (2005).
Skolverket (2010b).
Palme (2008), Skolverket (2010a).
Skolverket 2009 a, b.
Lund 2007, Skolverket 2009a, 2010a.
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att etablera sig i regionen, villigheten till samverkan, utarbetande av särskilda
profilinriktningar och, för gymnasieskolan, programutbud.15
Variationen är stor mellan olika kommuner i andelen elever som går i fristående skolor. Storstadskommuner, befolkningsmässigt stora kommuner och
större städer har i allmänhet en högre andel elever i fristående skolor. I figur
2.1 visas nationellt hur andelen elever i fristående grundskolor och gymnasieskolor har utvecklats sedan tidigt 1990-tal.
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Figur 2.1	Andel elever i fristående grundskolor och gymnasieskolor 1992/93–2010/11.

Demografi och skolstruktur
Förutom politiska och marknadsmässiga faktorer påverkas skolmarknadens dynamik också av förändringar i elevkullens storlek och utbudet av utbildningar.
Figur 2.2 visar antalet elever i grundskolan läsåren 1993/94–2010/11. Läsåret
2010/11 fanns det nästan 890 000 elever i grundskolan. Skolverkets utbildningsstatistik visar att elevantalet i grundskolan kontinuerligt har minskat sedan läsåret 2001/02, för att åter beräknas öka läsåret 2012/13.
Figur 2.3 visar antalet grundskolor läsåren 1993/94–2010/11 fördelat på
om de drivs av kommunal eller enskild huvudman. Läsåret 2010/11 fanns 4
626 grundskolor, varav 741 drevs av enskild huvudman.16 Ökningen av antalet fristående grundskolor har varit påtaglig sedan läsåret 1993/94.
Figur 2.4 visar antalet elever i gymnasieskolan läsåren 1993/94–2010/11.
Läsåret 2010/11 fanns det cirka 386 000 elever i gymnasieskolan. En elevminskning påbörjades läsåret 2008/09 efter ett decennium av ökande elev
kullar, och beräknas falla brant till läsåret 2016/17.
15
16

För en liknande diskussion se Böhlmark & Lindahl (2008).
Uppgifterna i detta avsnitt är hämtade ur Skolverkets officiella statistik, se Skolverket (2011a, b).
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Figur 2.2 	Antal elever i grundskola 1993/94–2010/11
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Figur 2.3 	Antal grundskolor 1993/94–2010/11

Figur 2.5 visar antalet gymnasieskolor läsåren 1993/94–2010/11 uppdelade efter vilken typ av huvudman, kommunal eller enskild, som driver dem. Läsåret
2010/11 fanns 1 015 gymnasieskolor, varav 489 drevs av enskild huvudman.
Utvecklingen med fler gymnasieskolor fortsatte läsåret 2010/11 trots att antalet gymnasieelever då hade börjat minska nationellt. Allt fler gymnasieskolor
konkurrerar därmed om allt färre elever.
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Figur 2.4	Antal elever i gymnasieskola 1993/94–2010/2011
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Figur 2.5 	Antal gymnasieskolor 1993/94–2010/11
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De enskilda huvudmännen
läsåret 2009/10

Kartläggningen i detta kapitel täcker hela riket och beskriver förekomsten av
olika typer av enskilda huvudmän som drev grundskolor eller gymnasieskolor i
Sverige under läsåret 2009/10. Hela denna sektor karakteriseras av snabba förändringar i huvudmannaskapen för de olika skolorna. Redovisningen i kapitlet
ska därför ses som resultatet av den kraftiga expansionen av antalet fristående
skolor och nya aktörer inom skolsektorn under 2000-talet, genom en avläsning
av situationen för det enskilda läsåret 2009/10.17
Övergripande strukturer
Sammanfattning
I detta avsnitt beskrivs vilken betydelse de enskilda huvudmännen har på skolmarknaden när det gäller antalet skolor som de driver och antalet elever som
går i deras skolor. Med andra ord ges en bild av deras marknadsandelar, dvs.
hur omfattande verksamheterna i dessa avseenden är de enskilda huvudmännen sinsemellan, men även jämfört med de offentliga huvudmännen. De viktigaste resultaten sammanfattas nedan:
• Läsåret 2009/10 var 779 enskilda huvudmän verksamma inom utbildning
på grundskole- och gymnasienivå. Tillsammans driver de en femtedel av
landets grundskolor och gymnasieskolor. Resten av skolorna inom dessa
skolformer drivs av 313 olika offentliga huvudmän, främst kommuner.
• De enskilda huvudmännen är i huvudsak specialiserade på en skolform, dvs.
antingen grundskola eller gymnasieskola. 7 procent av de enskilda huvudmännen bedriver undervisning både på grundskole- och gymnasienivå.
• Det genomsnittliga elevantalet på fristående skolor är litet i förhållande till
det genomsnittliga antalet elever på kommunala skolor. Skillnaderna finns
inom båda skolformerna, men i synnerhet inom gymnasieskolan.
• Nio av tio enskilda huvudmän som driver grundskolor har endast en (1)
grundskola. Sex av tio enskilda huvudmän som driver gymnasieskolor har
endast en (1) gymnasieskola. Huvudmännen kan vara företag med ekonomiska
intressen eller organisationer som främst drivs utifrån andra ändamål.
• 85 procent av samtliga företag och organisationer som driver grundskolor eller gymnasieskolor kan, räknat i antal skolor, klassificeras som små (1 skola),

17

Alla data i kapitlet är hämtade från Skolverket, Skolinspektionen och SCB.
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13 procent som medelstora (2-4 skolor) och 2 procent som stora
(minst 5 skolor).
• Var tionde gymnasieelev i landet går i en skola som drivs av ett stort
skolföretag.
• En fjärdedel av eleverna i fristående skolor går i skolor som ägs av de tio
största huvudmännen. Det motsvarar nästan 50 000 elever.
Sju av tio skolhuvudmän är privata företag eller organisationer
I denna studie identifieras 779 enskilda huvudmän som drev en grundskola eller
gymnasieskola under läsåret 2009/10. Som framgår av tabell 3.1 utgör dessa 71
procent av samtliga skolhuvudmän.18 Tillsammans drev de 21 procent av samtliga grund- eller gymnasieskolor och 14 procent av samtliga elever gick i dem.
Tabell 3.1 	Totalt antal huvudmän, skolor och elever. Andel enskilda huvudmän, fristående
skolor respektive elever i fristående skolor i förhållande till det totala antalet
huvudmän, skolor respektive elever. Läsåret 2009/10.
  

Båda skolformerna
Antal

Grundskola
Antal

Gymnasieskola
Antal

Huvudmän

1 092

877

Skolor

5 624

4 652

972

Elever

1 286 078

891 396

394 682

520

därav enskilda/fristående
Båda skolformerna
Antal

Andel (%)

Grundskola
Antal

Andel (%)

Gymnasieskola
Antal

Andel (%)

779

71

587

67

249

48

Skolor

1 167

21

709

15

458

47

Elever

181 458

14

95 948

11

85 510

22

Huvudmän

Anm. Ett antal huvudmän driver både grundskolor och gymnasieskolor och räknas två gånger i tabellen.
Delsummorna per skolform överstiger därför det totala antalet huvudmän för båda skolformerna.

Som tabellen visar framstår de enskilda huvudmännens betydelse inom den
svenska skolsektorn som störst när den mäts i hur många de är i relation till
antalet samtliga skolhuvudmän i landet (inklusive de offentliga huvudmännen). Som minst framstår de enskilda huvudmännens marknadsandelar när
dessa mäts efter hur många av samtliga grundskole- eller gymnasieelever som
går i skolor som drivs av enskilda huvudmän. Skillnaderna är dock stora mellan grundskolan och gymnasieskolan.

18

Övriga huvudmän inom skolformerna grundskola och gymnasieskola är kommuner, kommunalförbund
(gymnasieförbund) och landsting.
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När det gäller grundskolan finns i varje kommun i landet en kommunal
skola, och i de allra flesta ett flertal. Så trots att två av tre huvudmän som driver
grundskolor är enskilda, är endast 15 procent av samtliga grundskolor fristående. Till skillnad från grundskolan, finns inte i alla kommuner en kommunal
gymnasieskola. Läsåret 2009/10 drev 273 kommuner gymnasieskolor. Därutöver driver ett antal kommunalförbund och landsting gymnasieskolor. De
enskilda huvudmän som driver gymnasieskolor utgör knappt hälften av alla huvudmän inom gymnasieskolan och har ungefär en lika stor andel av skolorna.
Enskilda huvudmän är specialiserade på en skolform
Av de 779 enskilda huvudmännen driver 530 huvudmän enbart grundskolor
och 192 enbart gymnasieskolor. 57 huvudmän, vilket motsvarar 7 procent av
samtliga enskilda huvudmän, har verksamhet i båda skolformerna. Med andra
ord är de enskilda huvudmännen i huvudsak specialiserade på en skolform,
antingen undervisning på grundskolenivå eller på gymnasienivå.
Av de 57 enskilda huvudmän som driver både grundskolor och gymnasieskolor är det vanligaste att man har två skolor, en grundskola och en gymnasieskola. Det finns dock exempel på stora huvudmän som har många skolor
inom båda skolformerna. Därutöver finns ett antal enskilda huvudmän som
har många skolor inom främst den ena skolformen, men endast ett fåtal i den
andra.
De fristående skolorna är små
De enskilda huvudmännens skolor, de fristående skolorna, är generellt sett små
räknat i antalet elever som går på dem och jämfört med kommunala skolor
(tabell 3.2). Kommunala gymnasieskolor har i genomsnitt mer än 600 elever
per skola, medan motsvarande antal för fristående gymnasieskolor är knappt
200 elever. För grundskolorna är skillnaden i antalet elever mindre, men ändå
tydlig, mellan kommunala och enskilda huvudmän. Utöver dessa genomsnittssiffror är variationen stor i elevantalet mellan skolor, såväl bland kommunala
som enskilda huvudmän.
Tabell 3.2 	Genomsnittligt antal elever i skolor med offentlig respektive enskild huvudman
läsåret 2009/10.
Grundskola

Gymnasieskola

Totalt

202

635

245

Landstingskommunal

-

185

185

Gymnasieförbund

-

488

488

Enskild

135

187

155

Totalt

192

406

229

Kommunal
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De enskilda huvudmännen har få skolor
Som ovan har visats är de fristående skolorna små i förhållande till kommunala
skolor, mätt som genomsnittligt elevantal per skola. Ägarna till de fristående
skolorna, de enskilda huvudmännen, är också små räknat i antal skolor som
de i genomsnitt driver och jämfört med de kommunala huvudmännen. I tabell 3.3 visas att de kommunala huvudmännen i genomsnitt driver 15 skolor,
medan motsvarande antal för de enskilda huvudmännen är 1,5 skolor. Landstingskommunala huvudmän och gymnasieförbund driver också få skolor i
genomsnitt, men fler än vad enskilda huvudmän gör.
Tabell 3.3 	Genomsnittligt antal skolor per huvudmannatyp läsåret 2009/10.
Grundskola
Kommunal

Gymnasieskola

Totalt

13,6

1,8

Landstingskommunal

-

2,3

15,1
2,3

Gymnasieförbund

-

3,7

3,7

Enskild

1,2

1,8

1,5

Totalt

5,3

1,9

5,2

De allra flesta enskilda huvudmän driver bara en (1) skola. Andelen som endast har en skola är större på grundskolenivå än på gymnasienivå. I tabell 3.4
framgår att 96 procent av de enskilda huvudmän som enbart driver grundskolor har endast en skola, medan 79 procent av dem som enbart driver gymnasieskolor har endast en skola.19 I tabellen framgår också att endast tio av de
totalt 779 enskilda huvudmän som ingår i denna studie, driver tio eller fler
skolor. Med tabell 3.4 som grund delas därefter, och fortsättningsvis för denna
rapport, samtliga enskilda huvudmän in i tre olika storleksklasser avseende
antalet skolor och oavsett om de är företag med ekonomiska intressen eller
organisationer som drivs utifrån andra ändamål.
Små enskilda huvudmän
Företag eller organisationer som driver 1 grundskola eller gymnasieskola.
Medelstora enskilda huvudmän
Företag eller organisationer som driver 2 till 4 grundskolor eller gymnasieskolor.
Stora enskilda huvudmän
Företag eller organisationer som driver minst 5 grundskolor eller gymnasieskolor.

19

I dessa siffror är huvudmän exkluderade som driver både grundskolor och gymnasieskolor. Andelarna
skiljer sig därför något från motsvarande siffror som inkluderar dessa och som den fortsatta redovisningen
i rapporten bygger på. När statistik redovisas uppdelad på de olika skolformerna återkommer därför ett
antal enskilda huvudmän inom båda.
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Tabell 3.4 	Antal enskilda huvudmän efter storlek (räknat i antal skolor) läsåret 2009/10.

Enskilda huvudmän Enskilda huvudmän
med endast
med endast
Storlek
grundskolor
gymnasieskolor
(antal
skolor)
Antal
Andel %
Antal
Andel %

Enskilda huvudmän
med både
grundskolor och
gymnasieskolor

Antal

Andel %

1

508

95,8

151

78,6

0

0

659

84,6

2

13

2,5

17

8,9

40

70,2

70

9

3

3

0,6

8

4,2

7

12,3

18

2,3

4

3

0,6

4

2,1

3

5,3

10

1,3

5

0

0

3

1,6

1

1,8

4

0,5

6

1

0,2

2

1

0

0

3

0,4

8

0

0

2

1

0

0

2

0,3

9

0

0

2

1

1

1,8

3

0,4

10

0

0

1

0,5

0

0

1

0,1

11

1

0,2

0

0

0

0

1

0,1

12

0

0

0

0

2

3,5

2

0,3

13

0

0

1

0,5

0

0

1

0,1

15

0

0

0

0

1

1,8

1

0,1

21

1

0,2

0

0

0

0

1

0,1

26

0

0

1

0,5

0

0

1

0,1

32

0

0

0

0

1

1,8

1

0,1

41

0

0

0

0

1

1,8

1

0,1

530

100

192

100

57

100

779

100

Totalt

Antal

Andel %

Alla enskilda
huvudmän

Var tionde gymnasieelev i landet går i en
fristående skola som ägs av ett stort skolföretag
Tabell 3.5 visar, uppdelat efter de båda skolformerna grundskola respektive
gymnasieskola, de enskilda huvudmännens fördelning efter storleksklass samt
andelen fristående skolor och elever som finns inom respektive storleksklass.
Räknat i antal skolor som de enskilda huvudmännen driver karakteriseras
den privatägda delen av skolväsendet av många små aktörer. Nio av tio företag
eller organisationer som driver grundskolor har endast en skola, och klassas
därför i denna rapport som små. Sex av tio enskilda huvudmän som driver
gymnasieutbildning räknas i detta avseeende som små.20
Även när dessa huvudmän beskrivs efter hur många skolor de sammantaget driver dominerar de små företagen eller organisationerna, men det gäller
främst på grundskolenivån. Endast en tredjedel av gymnasieskolorna drivs av
små enskilda huvudmän, och en tredjedel av alla elever i fristående gymnasieskolor går i deras skolor. Här är de största huvudmännen (med mer än 4
20

Notera att dessa siffror är beräknade, liksom i övrigt om inget annat anges, utifrån att ett antal enskilda
huvudmän driver både grundskolor och gymnasieskolor.
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Tabell 3.5 	Antal och andel enskilda huvudmän, fristående skolor och elever i fristående
skolor fördelade efter storleksklass inom respektive skolform. Läsåret
2009/10.

Små huvudmän
(1 skola)

Medelstora
huvudmän
(2–4 skolor)

Stora huvudmän
(>4 skolor)

Totalt

Antal

Andel, %

Antal

Andel, %

Antal

Andel, %

Antal

Totalt

659

84

98

13

22

3

779

Grundskola

508

86

69

12

10

2

587

Gymnasieskola

151

60

79

32

19

8

249

Huvudmän

Skolor
Totalt

659

56

234

20

274

24

1 167

Grundskola

508

72

106

15

95

13

709

Gymnasieskola

151

33

128

28

179

39

458

Totalt

80 260

44

39 542

22

61 656

34

181 458

Grundskola

53 072

55

20 169

21

22 707

24

95 948

Gymnasieskola

27 188

32

19 373

23

38 949

45

85 510

Elever

Anm. Ett antal huvudmän driver både grundskolor och gymnasieskolor och räknas två gånger i tabellen.
Delsummorna per skolform överstiger därför det totala antalet huvudmän för båda skolformerna.

skolor) istället mer tongivande, och samtliga av dessa är aktiebolag. Som framgår av tabell 3.5 drivs 179 fristående gymnasieskolor (40 procent) av 19 stora
huvudmän. Nästan hälften av alla friskoleelever på gymnasienivå (cirka 39 000
elever) går i skolor som ägs av dessa huvudmän.
I tabell 3.6 redovisas antalet elever i fristående skolor som drivs av enskilda
huvudmän, i relation till det totala antalet elever i landet. Andelen av landets
gymnasieelever som går på en fristående skola är 22 procent. Cirka hälften av
dessa går, som ovan nämnts, på en skola som drivs av ett stort skolföretag. Det
betyder att, totalt sett, går var tionde elev i en gymnasieskola som drivs av ett
stort skolföretag. För grundskolan är mönstret det motsatta. 11 procent av
samtliga grundskoleelever går på en fristående skola. Av dessa går drygt hälften
Tabell 3.6

Procentandel av landets samtliga elever som går i fristående skola, uppdelad på
huvudmannens storlek respektive skolform. Läsåret 2009/10.

Grundskola
Små huvudmän (1 skola)

6

Gymnasieskola
7

Båda
skolformerna
6

Medelstora huvudmän (2–4 skolor)

2

5

3

Stora huvudmän (minst 5 skolor)

3

10

5

11

22

14

Alla enskilda huvudmän
Anm. För elevantal se tabell 3.5
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på en skola som drivs av ett litet företag eller organisation, vilket motsvarar sex
procent av samtliga grundskoleelever i landet.
En fjärdedel av friskoleeleverna går
i de tio största huvudmännens skolor
I tabell 3.7 visas vilka de största enskilda huvudmännen var under läsåret
2009/10, räknat i antal grundskolor eller gymnasieskolor som de driver. Sammantaget går nästan 50 000 elever i dessa företags skolor, vilket motsvar en
fjärdedel av samtliga elever i fristående skolor (eller fyra procent av samtliga
grundskole- och gymnasieelever i landet). Den största huvudmannen, Baggium
Utbildning, hade lika många skolor under läsåret som Sveriges 19:e största
kommunala huvudman räknat i antal grundskolor och gymnasieskolor. Den
i antal elever största huvudmannen, Kunskapsskolan i Sverige, är nästan lika
stor som Sveriges 26:e största kommun vid en jämförelse med antalet elever i
denna kommuns grundskolor och gymnasieskolor.
Tabell 3.7	De tio största huvudmännen räknat i antal skolor samt antalet elever.
Sorterade efter deras sammanlagda antal grundskolor och gymnasieskolor.
Läsåret 2009/10.
Antal skolor

Antal elever

Baggium Utbildning AB

41

4 707

Kunskapsskolan i Sverige AB

32

9 672

Nordens Teknikerinstitut AB (NTI)

26

4 229

Pysslingen Förskolor och Skolor AB

21

3 721

Jensen Education College AB

15

4 291

Utbildning Leder Till Rätt Arbete Education i Norden AB (ULTRA)

13

6 487

Internationella Engelska Skolan i Sverige AB

12

6 702

Törnskogen Utbildning AB

12

3 924

Rösjötorp Utbildning AB

11

2 164

Lärande i Östergötland AB

10

994

Totalt för de 10 största huvudmännen
andel (%) av fristående skolor/friskoleelever
andel (%) av samtliga skolor/elever

193

46 891

16,5

25,8

3,4

3,6

De enskilda huvudmän som har störst antal skolor är i allmänhet specialiserade på antingen grundskolan eller gymnasieskolan. Bland de huvudmän som
verkar inom gymnasieskolan, och som tillhör landets tio största, gäller detta
för Baggium Utbildning, NTI, Jensen Education College, ULTRA och Lärande i Östergötland. Motsvarande huvudmän som verkar inom grundskolan
är Pysslingen Förskolor och Skolor, Internationella Engelska Skolan i Sverige,
Törnskogen Utbildning och Rösjötorp Utbildning. Kunskapsskolan i Sverige
är den enda huvudmannen bland de tio största som har många skolor i båda
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skolformerna, även om deras grundskolor läsåret 2009/10 var mer än dubbelt
så många som deras gymnasieskolor.
Ägandeformer
Sammanfattning
Enskilda huvudmän kan driva sina fristående skolor på olika sätt. Varje huvudman har en juridisk form, vilken bestäms av hur den väljer att organisera sin
verksamhet. Den juridiska formen ger också en indikation om verksamheten
är vinstdrivande eller inte. Aktiebolagsformen är den som främst skapas för
att generera och fördela vinst till aktieägarna, men ekonomiskt överskott kan
uppstå även under andra ägandeformer. Överskott i aktiebolag behöver inte
heller tas ut som vinster till aktieägarna. Istället kan det i likhet med övriga bolagsformer återinvesteras in i verksamheterna. I rutan nedan beskrivs i korthet
de juridiska former som fanns representerade bland de enskilda huvudmännen
under läsåret 2009/10. De omfattar såväl företag med ekonomiska intressen
som organisationer som driver verksamheten främst utifrån andra ändamål.
Aktiebolag
Bolaget ägs av aktieägarna och företräds av en styrelse. Aktieägarnas ansvar och risk
begränsas normalt till det belopp som de investerar i företaget. En del av bolagets
eventuella vinst kan betalas ut till aktieägarna, en s.k. aktieutdelning.
Ekonomisk förening
Föreningen består av minst tre medlemmar och företräds av en styrelse. Vad gäller
ansvarsfrihet liknar en ekonomisk förening ett aktiebolag, då medlemmarnas ansvar
begränsas till den insats som betalats till föreningen. Föreningens ändamål är att främja
medlemmarnas ekonomiska intressen. En eventuell vinst kan betalas ut till medlemmarna
i form av återbäring eller utdelning.
Handelsbolag
Bolaget drivs av två eller flera bolagsmän (delägare) som kan vara fysiska eller juridiska
personer. I ett handelsbolag är bolagsmännen personligt och solidariskt ansvariga för
företagets avtal och skulder. Bolagets eventuella vinst blir delägarnas inkomst.
Fysisk person
En fysisk person, eller enskild näringsidkare, är inte en juridisk person. Det innebär att
det ansvarsmässigt inte görs någon åtskillnad mellan företaget och ägaren. En eventuell
vinst blir ägarens inkomst.
Stiftelse
En stiftelse med utsedd styrelse eller förvaltare (som kan bestå av både fysiska och
juridiska personer) har ansvar för organisation och förvaltning av verksamheten, som
kan vara såväl affärsmässig som ideell.
Ideell förening
En ideell förening har ett ideellt ändamål, dvs. religiöst, välgörande, vetenskapligt eller
politiskt. Den kan alltså inte syfta till att främja medlemmarna ekonomiskt.
Trossamfund
För att trossamfundet ska registreras som ett sådant ska ändamålet vara att ha en
gemenskap för religiös verksamhet där det ingår att ordna gudstjänst eller motsvarande.
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Först redovisas i detta avsnitt den juridiska formen hos de enskilda skolhuvudmännen. Sedan visas hur ägandestrukturen kring dessa ser ut genom att redovisa om huvudmännen ingår i en större grupp av bolag som ägandemässigt har
relationer till varandra, s.k. koncerner. Koncernanknytningen ger indikationer
på i vilken grad det finns flera ägarintressen inblandade i skolverksamheten.
Även förekomsten av utlandsägda huvudmän som driver grundskolor och
gymnasieskolor i Sverige kommenteras. Nedan sammanfattas de viktigaste resultaten i avsnittet:
• Aktiebolagen dominerar, framförallt bland de enskilda huvudmän som
driver gymnasieskolor. Tre av fyra enskilda huvudmän som driver gymnasieskolor är aktiebolag. Det omfattar 84 procent av samtliga fristående gymnasieskolor.
• Ekonomiska föreningar och ideella föreningar är betydligt vanligare som
juridisk form bland huvudmän som driver grundskolor än de som driver
gymnasieskolor. Fyra av tio enskilda huvudmän på grundskolenivå är ekonomiska eller ideella föreningar. Tillsammans driver de en tredjedel av samtliga
fristående grundskolor.
• Samtliga enskilda huvudmän är registrerade som svenska företag eller
organisationer.
• En av fyra enskilda huvudmän ingår i en koncern, vilket motsvarar 212
huvudmän. Det är dock stora skillnader i andelarna mellan de huvudmän
som driver grundskolor respektive gymnasieskolor.
• Hälften av de enskilda huvudmän som driver gymnasieskolor ingår i koncern. En femtedel av de enskilda huvudmän som driver grundskolor ingår
i koncern.
• Drygt hälften av eleverna i fristående skolor går i en skola vars ägare ingår
i koncern. För gymnasieskolan gäller detta för 75 procent av eleverna.
Motsvarande andel för grundskolan är 37 procent.
• 16 procent av alla gymnasieelever i landet går i en skola vars ägare ingår i
koncern. Motsvarande andel för landets grundskoleelever är 4 procent.
• De små enskilda huvudmännen, med endast en (1) skola, dominerar antalsmässigt även inom koncernerna, eftersom de totalt sett utgör merparten av
alla enskilda huvudmän. Relativt sett är det dock vanligast att stora huvudmän (med minst 5 skolor) ingår i koncern. En av fem små enskilda
huvudmän ingår i koncern medan 19 av de totalt 22 stora huvudmännen
(86 procent) ingår i koncern.
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Aktiebolagen dominerar
Aktiebolagen dominerar framförallt bland de enskilda huvudmän som driver
gymnasieskolor. Tre av fyra av dessa huvudmän är aktiebolag. Fördelningen är
jämnare mellan olika juridiska former av de huvudmän som driver grundskolor, även om de flesta av dessa också är aktiebolag. I tabell 3.8 visas representationen av de olika juridiska formerna för samtliga enskilda huvudmän, samt
hur många skolor och elever som omfattas av respektive juridisk form.
Merparten (84 procent) av samtliga fristående gymnasieskolor drivs av aktiebolag, vilket också betyder att nära nio av tio elever går i fristående skolor
som ägs genom aktiebolagsformen. Mer än hälften av grundskoleeleverna går
dessutom i skolor som ägs av aktiebolag. Utöver denna stora dominans av
aktiebolag förekommer främst ekonomiska föreningar, ideella föreningar och
stiftelser på grundskolenivån. För huvudmän som driver gymnasieskolor märks
framförallt stiftelserna, vid sidan av aktiebolagen.
Var fjärde enskild huvudman ingår i koncern
Totalt identifieras för denna studie 212 enskilda huvudmän som ingår i någon koncern, vilket motsvarar 27 procent av samtliga enskilda huvudmän. Av
dessa driver 87 grundskolor, 100 gymnasieskolor och 25 både grundskolor och
gymnasieskolor. De allra flesta huvudmän som ingår i en koncern är aktiebolag
(85 procent), men även andra juridiska former förekommer. Vanligast av dessa
är stiftelser som utgör 8 procent av alla huvudmän med koncernanknytning.
Samtliga enskilda huvudmän i Sverige är registrerade i landet.

Koncern
En koncern är en ekonomisk enhet bestående av två eller flera juridiskt självständiga
bolag. De enskilda skolhuvudmännen har i denna studie matchats mot SCBs koncernregister. Om de finns i detta register betraktas de som tillhörande en koncern. Alla
skolhuvudmän som är majoritetsägda av ett annat bolag finns med i registret (bolag
omfattar i detta register samtliga juridiska former). Bolaget kan i sin tur vara majoritetsägt av ytterligare ett. Flera sådana led kan förekomma, ända upp till det bolag som är
registrerat som moderbolaget för hela koncernen (koncernmodern).

De enligt ovan identifierade koncernerna ser olika ut, och skolverksamheten
behöver inte vara betydande (avseende antal företag/organisationer, anställda,
omsättning, etc.) i relation till de övriga verksamheter som också kan rymmas
inom samma koncern. I andra fall kan skolverksamheten vara den helt dominerande verksamheten inom koncernen, oavsett om verksamheten består av
endast en eller flera skolhuvudmän, eller en eller flera fristående skolor.
I tabell 3.9 visas antalet och andelen enskilda huvudmän och fristående skolor som ingår i en koncern samt antalet och andelen elever i fristående skolor
som går i en skola som är ”koncernägd”. Framförallt märks koncernanknyt-
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14

0

Ideell förening

Trossamfund

Total andel

100

28

14

Stiftelse

Summa Organisationer

72

Summa Företag

2

Fysisk person

18

Ekonomisk förening

1

51

Aktiebolag

Handelsbolag

779

Båda
skolformer

100

33

1

17

16

67

2

1

23

41

587

Grundskola

Huvudmän

100

22

0

7

14

78

2

1

2

73

249

Gymnasieskola

100

23

0

10

12

77

1

1

12

63

1 167

Båda
skolformer

100

28

0

14

14

72

1

1

19

50

709

Grundskola

Skolor

100

14

0

4

10

86

1

0

1

84

458

Gymnasieskola

100

21

0

7

14

79

1

0

7

70

181 458

Båda
skolformer

100

29

0

12

17

71

1

0

13

57

95 948

Grundskola

Elever

Procentuell fördelning av enskilda huvudmän, fristående skolor och elever i fristående skolor efter huvudmannens juridisk form.
Läsåret 2009/10.

Total antal

Juridisk form

Tabell 3.8

100

12

0

2

10

88

0

0

1

86

85 510

Gymnasieskola

Tabell 3.9 	Antal och andel enskilda huvudmän, skolor och elever fördelade efter
koncernanknytning. Läsåret 2009/10.
Huvudman i koncern
Antal

Andel, %

Huvudman ej i koncern
Antal

Andel, %

Totalt
Antal

Huvudmän
Totalt

212

27

567

73

779

Grundskola

112

19

475

81

587

Gymnasieskola

125

50

124

50

249

Totalt

515

44

652

56

1 167

Grundskola

206

29

503

71

709

Gymnasieskola

309

67

149

33

458

Skolor

Elever
181 458

Totalt

99 124

55

82 334

45

Grundskola

35 436

37

60 512

63

95 948

Gymnasieskola

63 688

75

21 822

25

85 510

Anm. Ett antal huvudmän driver både grundskolor och gymnasieskolor och räknas två gånger i tabellen.
Delsummorna per skolform överstiger därför det totala antalet huvudmän för båda skolformerna.

ningen till de huvudmän som driver gymnasieskolor. Hälften av de enskilda
huvudmän som driver gymnasieskolor ingår i en koncern, vilket omfattar två
tredjedelar av samtliga fristående gymnasieskolor och tre av fyra gymnasieelever i fristående skolor.
Tabell 3.10 visar att sett till det totala elevantalet i samtliga skolor i landet
(inklusive de kommunala), går 16 procent av alla gymnasieelever och 4 procent av alla grundskoleelever i en fristående skola som är koncernägd. För båda
skolformerna sammantaget motsvarar det 8 procent av samtliga elever.
Tabell 3.10

Procentandel av landets samtliga elever som går i fristående skola, uppdelad
på huvudmannens koncernanknytning respektive skolform. Läsåret 2009/10.
Grundskola

Gymnasieskola

Båda skolformerna

Huvudman ingår i koncern

4

16

Huvudman ingår ej i koncern

7

6

6

11

22

14

Alla enskilda huvudmän

8

Anm. För elevantal se tabell 3.9.

De små huvudmännen dominerar i koncerner
trots stark representation av stora företag
En övervägande majoritet av de enskilda huvudmännen är små, dvs. de driver
endast en (1) skola, varför de antalsmässigt även är i majoritet inom koncerner.
Det gäller i synnerhet på grundskolenivån. 67 procent av de huvudmän som dri-
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ver grundskolor och är koncernanknutna har endast en (1) skola, medan motsvarande andel för huvudmän som driver gymnasieskolor är 55 procent. De medelstora huvudmännen, med 2–4 skolor, är lika många såväl utanför som i koncern.
Relativt sett är en anknytning till en koncern vanligast bland de stora huvudmän som driver mer än fyra skolor (tabell 3.11). Endast tre stora huvudmän ingår inte i en koncern. Två av dessa finns bland de 10 största enskilda
huvudmän som redovisats i tabell 3.7 (Internationella Engelska Skolan i Sverige
och Lärande i Östergötland). Resterande 19 stora företag ingår i en koncern.
De fristående skolor som ingår i en koncern är i genomsnitt större än de fristående skolor som inte ägs av en huvudman som ingår i en koncern. Med andra
ord har de i genomsnitt ett större elevantal per skola, vilket gäller både grundoch gymnasieskolan.
Tabell 3.11 	De enskilda huvudmännens fördelning efter storleksklass och
koncernanknytning. Läsåret 2009/10.
Ingår i koncern

Ingår ej i koncern

Totalt

Antal

Andel, %

Antal

Andel, %

Antal

141

21

518

79

659

Medelstora huvudmän (2–4 skolor)

49

50

49

50

98

Stora huvudmän (minst 5 skolor)

19

86

3

14

22

209

27

570

73

779

Små huvudmän (1 skola)

Alla enskilda huvudmän

Tabell 3.12 visar koncernanknytningen vad gäller huvudmän i olika storleksklasser och med olika juridiska former. Som tidigare nämnts är dominansen
av aktiebolag mycket större inom koncerner än vad den är generellt bland de
enskilda skolhuvudmännen. Men av det totala antalet aktiebolag finns ändå
de flesta utanför en koncern. De domineras dock nästan helt av de små företag
som endast driver en skola. Det är således ovanligt att det finns medelstora

Tabell 3.12 	Antal och andel enskilda huvudmän fördelade efter koncernanknytning inom
respektive storleksklass och juridisk form. Läsåret 2009/10.
Ingår i koncern

Ingår ej i koncern

Totalt

Antal

Andel, %

Antal

Andel, %

Antal

Aktiebolag
123

39

190

61

313

Medelstora huvudmän

39

63

23

37

62

Stora huvudmän

19

86

3

14

22

Små huvudmän

Övriga juridiska former
Små huvudmän

21

6

325

94

346

Medelstora huvudmän

10

28

26

72

36

Anm. små huvudmän: 1 skola, medelstora huvudmän: 2–4 skolor, stora huvudmän: minst 5 skolor.
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och stora aktiebolag som inte ingår i ett större koncernägande. Denna grupp
utgörs av endast 29 huvudmän vilket motsvarar knappt 4 procent av samtliga
enskilda skolhuvudmän.
Koncerner
Sammanfattning
I följande avsnitt ges en översiktlig beskrivning av de koncerner inom vilka
minst en skolhuvudman ingår. Olika typer av koncerner beskrivs kortfattat,
samt hur de ägarmässigt kan vara organiserade. Därutöver redovisas koncernerna efter antalet huvudmän och skolor som ryms inom dem. Koncernerna
namnges efter koncernmodern.
Bland de identifierade koncernerna finns flera som är stora marknadsaktörer, men de har ett begränsat antal skolor och elever som går i dessa skolor.
Som ”skolkoncerner” är de alltså små, även om vissa skolrelaterade verksamheter kan förekomma (t.ex. skolor inom andra skolformer än grundskola och
gymnasieskola eller diverse stödfunktioner till skolverksamhet).
Det finns många sätt att mäta koncernernas betydelse och marknadsandelar,
och som inte har varit möjliga att ta hänsyn till i denna rapport. Det kan t.ex.
gälla skolverksamheternas ekonomiska betydelse (omsättning) eller antalet sysselsatta. De mått på en koncerns struktur och storlek som styrt framställningen
i denna rapport utgår från antalet skolhuvudmän, skolor och elever. Koncernernas organisationsstrukturer varierar och har i denna rapport främst en sak gemensamt; i koncernen finns minst en skolhuvudman och minst en grundskola
eller gymnasieskola. Nedan sammanfattas de viktigaste resultaten i avsnittet:
• För läsåret 2009/10 identifieras 170 koncerner med minst en grundskola
eller gymnasieskola i vardera. I 109 av dem (64 procent) finns endast en
skolhuvudman och en skola. Ett antal koncerner är dock mycket stora. Fem
koncerner har var och en mer än 20 grundskolor eller gymnasieskolor inom
sin organisation.
• Den största koncernen läsåret 2009/10, AcadeMedia AB, undervisade (via
olika huvudmän och skolor) fler elever än vad de 109 minsta skolkoncernerna (med vardera endast en huvudman och skola) tillsammans gjorde på
grundskole- och gymnasienivå.
• Utländskt ägande av koncerner med skolinnehav är sällsynt. Sex av de 170
identifierade koncernerna var registrerade utomlands läsåret 2009/10 (koncernmodern inom respektive koncern). Av dessa dominerar en koncern helt
vad gäller antalet skolor och elever (den danskägda koncernen Education
Invest ApS).
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• Variationen i koncerner med skolor är stor, vad gäller skolverksamheternas
inriktning, deras omfattning och ägandemässiga förhållanden. Det finns
därför ingen typisk ”skolkoncern”.
Koncernernas ägarstrukturer
I denna studie identifieras 170 koncerner med skolinnehav, sinsemellan olika i
sina strukturer. Figur 3.1 visar två exempel på hur ägarstrukturna för en större
respektive mindre koncern (räknat i antal skolhuvudmän och skolor) kan se ut.
Stor
koncern

Koncernmoder

Koncernmoder

Moderbolag

Skolhuvudman

Skolhuvudman

Liten
koncern

Skolhuvudman

Övrigt bolag

Skolhuvudman

Figur 3.1 	Exempel på ägarstrukturer i en stor respektive liten koncern avseende antalet
skolhuvudmän och skolor.

Figurens vänstra exempel visar en koncern med tre ägarnivåer. På nivå 1 anges
koncernmodern. Därutöver ingår i koncernen ett bolag på nivå 2 som har fyra
dotterbolag (på nivå 3). Exemplet illustrerar en stor skolkoncern, både avseende antalet skolhuvudmän och skolor. Den högra figuren illustrerar en koncern
inom vilken en majoritetsägd skolhuvudman driver en (1) skola.
Uppgifterna om skolhuvudmännen i SCB:s koncernregister inkluderar som
mest åtta ägarnivåer i en och samma koncern. De flesta skolhuvudmän, 101
stycken, som ingår i en koncern finns på nivå 2 i koncernstrukturen. Strukturerna kring dessa företag liknar därmed mer den högra än vänstra delen i
figur 3.1. Det innebär att ett moderbolag (tillika koncernmoder) äger minst 51
procent av skolhuvudmannens kapital. Koncernmodern kan också direkt driva
Tabell 3.13 	Enskilda huvudmän fördelade efter ägarnivå inom koncerner. Läsåret 2009/10.
Nivå i koncern

Antal

1

61

Andel (%)
28,8

2

101

47,6

3

34

16,0

4

13

6,1

5

-

-

6

1

0,5

7

-

-

8

2

0,9

212

100,0

Totalt
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skolor, utan någon mellanliggande skolhuvudman. I dessa fall är alltså koncernmodern också en skolhuvudman. Per definition, och enligt de kriterier som
avgör om en huvudman finns i SCBs koncernregister, finns dock alltid minst
ytterligare en skolhuvudman som majoritetsägs av koncernmodern. Sådana
strukturer, där skolhuvudmannen befinner sig på nivå 1, är också vanliga bland
koncerner med skolinnehav på grundskole- och gymnasienivå, se tabell 3.13.
I de flesta koncerner finns endast en skola
Det vanligaste är att endast en (1) skola finns inom respektive koncern. Den
största koncernen består, å andra sidan, av skolhuvudmän som läsåret 2009/10
tillsammans drev 94 skolor (26 grundskolor och 68 gymnasieskolor). Det finns
alltså en stor spännvidd mellan de koncerner som här samlats under ett begrepp. Det pekar på nödvändigheten i att hålla isär de olika typer av ”skolkoncerner” som finns, vid fördjupade analyser av huvudmanna- och ägarstrukturer
på skolmarknaden. I tabell 3.14 redovisas det antal skolor som de i denna studie identifierade koncernerna har inom sina organisationer. Dessa skolor drivs
i sin tur av en mängd olika företag och organisationer.
Tabell 3.14	Antal koncerner med skolinnehav efter storlek (räknat i antal grundskolor och
gymnasieskolor) samt antal elever. Läsåret 2009/10.
Koncernstorlek
(antal skolor)

Antal koncerner

Antal elever

1

109

16 757

2

32

9 828

3

8

3 860

4

5

4 032

5

4

3 689

6

2

1 731

7

1

2 632

8

1

1 661

9

2

1 681

15

1

4 291

21

1

3 721

27

1

11 612

32

1

9 672

44

1

4 817

1

19 140

170

99 124

94
Totalt
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De största koncernerna
Nedan visas de största koncernerna, räknat i antalet skolor som drivs av enskilda huvudmän inom respektive koncern, tillsammans med elevantalet i dessa
skolor. Därutöver ges information om det totala antalet bolag inom respektive
koncern och hur många av dessa som är skolhuvudmän som driver grundskolor eller gymnasieskolor. Därefter beskrivs strukturerna för de fem största koncernerna närmare.21
Tabell 3.15 	De tio största skolkoncernerna sorterade efter antal grundskolor och
gymnasieskolor. Läsåret 2009/10.

Antal
elever

Antal skolhuvudmän

Totalt antal
bolag i
koncernen

Koncernmoder

Antal
skolor

1.

AcadeMedia AB

94

19 140

15

2.

Baggium AB

44

4 817

2

9

3.

Magnora AB

32

9 672

1

21

37

4.

Education Invest ApS

28

11 882

4

9

5.

P-Py 2009 AB

21

3 721

1

4

6.

JENSEN development AB

15

4 291

1

6

7.

Magelhusen AB

9

103

1

3

8.

ThorenGruppen AB

9

1 578

1

3

9.

Skanditek Industriförvaltning AB

8

1 661

2

28

7

2 632

4

7

267

59 497

32

127

22,9

32,8

4,8

4,6

10. PPS Power Planning System AB
Totalt antal för de 10
största koncernerna
andel (%) av totalt antal
fristående skolor/friskoleelever
andel (%) av samtliga
skolor/elever

AcadeMedia AB är den största koncernen i Sverige, oavsett om måttstocken
är antalet skolhuvudmän, skolor eller elever. Läsåret 2009/10 drevs inom
koncernen 68 gymnasieskolor och 26 grundskolor av sammantaget 15 huvudmän. Koncernens antal skolor överstiger t.ex. hela Malmö kommuns utbud av
grundskolor och gymnasieskolor. Övriga bolag inom koncernen är i huvudsak
verksamma inom stödverksamhet för utbildningsväsendet, IT- och datatjänster, uthyrning av personal men även i syfte att äga, förvalta och bedriva handel
med värdepapper respektive att äga och förvalta fast och lös egendom.

21

I dessa redovisas även verksamheter som inte är knutna till utbildning efter den klassificering enligt svensk
näringsgrensindelning (SNI) som SCB tillämpar.
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x1

Fenestra
St. Jörgen AB

Fenestra
Utbildning AB

x2

x3

Framtidsgymnasiet
i Göteborg AB

x2

Framtidsgymnasiet
i Sverige AB

x5

Drottning Blankas
Gymnasieskola AB

Figur 3.2 	AcadeMedia ABs koncernstruktur 2009/10

x1

Fenestra
Centrum AB

x1

Fria Academien
i Skövde AB

Anew Learning AB

Ej skolhuvudman (x 2 = 2 bolag)

Skolhuvudman

Gymnasieskola (x 2 = 2 gymnasieskolor)

Grundskola (x 2 = 2 grundskolor)

x 11

Rösjötorp
Utbildning AB

x3

Framtidsgymnasiet
Öst AB

x9

x2

x 10 x 2

x1

x8

IT Gymnasiet
Sverige AB

x 26

Nordens Tekniker
institut AB (NTI)

Törnskogen
Utbildning AB

x3

x1

Vittra AB

Ljud och Bildskolan
LBS AB

AcadeMedia AB

Didaktus AB

x3

Didaktus
Skolor AB

x4

Rytmus AB

x7

x1

x3

x1

x1

x2

Baggium AB var läsåret 2009/10 den näst största koncernen med grundskolor eller gymnasieskolor. Skolorna drevs av i huvudsak en huvudman. De allra
flesta av de totalt 44 skolorna inom koncernen är gymnasieskolor. Koncernen
omfattar sammanlagt nio bolag och två av dessa är skolhuvudmän. Det ena är
moderbolaget för hela koncernen (koncernmoder) som driver ett mindre antal
skolor och med ett fåtal elever, medan den huvudsakliga skolverksamheten
drivs av ett dotterbolag. Övriga bolag är verksamma främst inom fastighetsverksamhet, men även inom personalutbildning och vård med boende för barn
och ungdomar med sociala problem.
Baggium AB
x1

Grundskola

Skolhuvudman

Gymnasieskola

Ej skolhuvudman

x2

Baggium
Stretered 1:106 AB

Baggium
Majorna 344:3 AB

Nordstenen
Tuve 15:90 AB

Nordstenen
Marketing AB

Varia 8:26 HB

Baggium
Utbildning AB

Baggium
ByggSoft AB

Baggium Vård
& Behandling AB

x2

Figur 3.3

x 39

Baggium ABs koncernstruktur 2009/10.

Magnora AB är ett exempel på en stor koncern som samtidigt har många bolag
inom andra verksamheter än utbildning. Till skillnad från AcadeMedia AB
och Baggium AB är en större del av verksamheten inriktad på grundskolenivå.
Endast en skolhuvudman finns inom koncernen, som förutom grundskolor
driver ett förhållandevis stort antal gymnasieskolor. Totalt räknas till 32 grundskolor och gymnasieskolor inom koncernen för läsåret 2009/10. Bland de
övriga bolagen finns verksamheter inom utbildning som inte ryms inom skolformerna grundskola och gymnasieskola. Skolhuvudmannen inom koncernen
är svenskägd, likaså de två bolag som är verksamma inom övrig utbildning. Tio
av koncernens totalt 21 bolag är utlandsägda, dock inte koncernmodern.

38 enskilda huvudmän och skolmarknadens ägarstrukturer

Magnora AB

Auronus AB

Demoskop AB

Grundskola

Skolhuvudman

Gymnasieskola

Ej skolhuvudman

Kunskapsskolan
Education
Sweden AB

Kunskapsskolan
International
KIAB AB

Kreab Gavin
Anderson
Worldwide AB

Kunskapsskolan
i Sverige AB
x 23
Inter College
Sweden AB

Kreab
Partner AB

x9
x6

KS
Publishing AB

Kreab Gavin
Anderson AB
x4

Figur 3.4 	Magnora ABs koncernstruktur 2009/10.

Education Invest ApS är en koncern vars samtliga operativa bolag är verksamma
inom utbildningsområdet. Fyra skolhuvudmän driver tillsammans 28 skolor,
samtliga är gymnasieskolor (John Bauer-skolor). Koncernmodern är registrerad
i Danmark, liksom holdingbolaget som det är majoritetsägare av. Övriga bolag, inklusive skolhuvudmännen, inom koncernen är svenska.
Education Invest ApS
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Skolhuvudman

Gymnasieskola

Ej skolhuvudman
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Figur 3.5 	Education Invest ApS koncernstruktur 2009/10.
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P-Py 2009 AB, den femte största koncernenen läsåret 2009/10 räknat i antal
grundskolor och gymnasieskolor, omfattar totalt fyra bolag varav ett är skolhuvudman. Inom koncernen finns 21 grundskolor.
P-Py 2009 AB

Grundskola

Skolhuvudman

Gymnasieskola

Ej skolhuvudman

P-Py Holding AB
Pysslingen Holding AB
Pysslingen Förskolor och Skolor AB

Figur 3.6

x 21

P-Py 2009 ABs koncernstruktur 2009/10.

Små koncerner
Det finns ett stort antal små koncerner med skolverksamhet i Sverige, i meningen att de omfattar ett fåtal skolor och ett mindre antal elever. I sex av tio
koncerner drivs endast en (1) grundskola eller gymnasieskola. Många av dessa
skolor drivs av aktiebolag, men det finns även huvudmän som är registrerade
som ekonomiska föreningar, stiftelser och ideella föreningar. Även bland de
mindre koncernerna finns det de som huvudsakligen ägnar sig åt skolverksamhet och sådana där skolan utgör en mindre del av koncernens totala verksamhet. Som tidigare visats i tabell 3.14 går mer än 15 000 elever i skolor som ägs
av små enskilda huvudmän som ingår i koncern. Det motsvarar nästan en femtedel av samtliga elever som går i en fristående skola med koncernanknytning.
Variationen är stor vad gäller karaktären och profilen bland de skolor som
ingår i de små koncernerna. Nedan följer några exempel på denna variation;
Linnéaskolans föräldraförening, Stiftelsen Maria Elementarskola och Böle Byskola
AB. Linnéaskolans föräldraförening bestod läsåret 2009/10 av två bolag, varav
ett var skolhuvudman. Skolhuvudmannen Linnéaskolan AB driver en grundskola där drygt 140 elever var inskrivna under läsåret. Stiftelsen Maria Elementarskola är skolhuvudman till en grundskola, Maria Elementarskola, med
knappt 280 elever. Böle Byskola AB är skolhuvudman för en grundskola, Böle
Byskola, där cirka 70 elever var inskrivna läsåret 2009/10.
Det finns även ett antal exempel på koncerner där skolverksamhet utgör
en mindre del av koncernens totala verksamhet. Peab AB omfattar 250 bolag,
varav ett är skolhuvudmannen Peabskolan AB. Peabskolan AB driver tre gymnasieskolor, där sammantaget drygt 200 elever var inskrivna läsåret 2009/10.
Liknande exempel är Skanska AB, Sandvik AB och SKF.
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Koncernen Västanfors-Västervåla församling är ett annat exempel på en koncern där skolverksamheten är begränsad. Den omfattar fem bolag, varav två
är skolhuvudmän: Västanfors-Västervåla Församling och Kyrkans Vård och
Omsorg i Sverige AB. Västanfors-Västervåla Församling är skolhuvudman till
grundskolan Lingårdsskolan där drygt 140 elever var inskrivna under läsåret
2009/10. Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB majoritetsägs av moderbolaget Svenska Kyrkan i Fagersta AB. Skolhuvudmannen driver grundskolan Västerskolan i Västerås, där cirka 50 elever var inskrivna läsåret 2009/10.
Bland övriga koncerner, där endast små eller medelstora skolhuvudmän
ingår, kan t.ex. nämnas Hallands Ridgymnasium AB, Floristerna i Stenungsund
AB, Göteborgsregionens kommunalförbund, Kooperativa förbundet och Eksjö
kommun. Inom samtliga av dessa koncerner drivs skolor av en enskild huvudman, men ägarna till huvudmännen kan vara såväl privata som offentliga
aktörer.
Utländskt ägande av koncerner med skolor är sällsynt
Koncernmodern är i de flesta fall ett svenskt aktiebolag. I ett fåtal fall är den
ett utländskt bolag. Samtliga skolhuvudmän är svenskägda. I tabell 3.16 redovisas vilka koncerner som ägs av utländska bolag, dvs. de koncerner där
koncernmodern är registrerad i annat land än Sverige. Där framgår att de utländska ägarintressena i svensk skola helt domineras av en koncern, Education
Invest Aps, och att de nästan uteslutande finns inom gymnasieskolan.
Tabell 3.16 	Utlandsregistrerade koncerner (koncernmoder) med skolinnehav. Läsåret
2009/10.

1

Antal
skolor

Antal
elever

Danmark

27

11 612

Perstorp AB

Frankrike

1

89

Tasava AB

Storbritannien

11

6

Arriva Plc

Utbildningscenter
för kollektivtrafik

Storbritannien

1

62

Augustus
International SARL

Attendo Individ och
Familj Broarp AB

Luxemburg

11

15

Inter Ikea Holding SA

Hermods AB

Luxemburg

3

286

Koncernmoder

Huvudmän

Land

Education Invest ApS

Drivkraft Värend AB
Novum Kompetens- och
Datautveckling och
ULTRA Education

Pai Partners
3i Group Plc

grundskolor, övriga är gymnasieskolor.
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4

Strukturförändring
2005–2009

avgifter i förskola och fritidshem 2006 43

4

Strukturförändring 2005–2009

I det första avsnittet i detta kapitel beskrivs hur sammansättningen av de skolhuvudmän som driver grundskolor och gymnasieskolor har förändrats mellan
åren 2005 och 2009. Därefter följer ett avsnitt som närmare beskriver hur
antalet skolor har förändrats mellan åren 2005 och 2009, och vilka grupper av
skolhuvudmän som under perioden har startat nya skolor respektive lagt ned
skolor. Kapitlet bygger på statistik som i vissa avseenden skiljer sig från den
som presenterades i föregående kapitel. Resultaten för år 2009 överensstämmer därför inte helt med dem som presenterades för läsåret 2009/10 i det förra
kapitlet. Fokus i detta kapitel ligger på förändring över tid, där statistiken ger
god jämförbarhet mellan enskilda år under tidsperioden 2005-2009.22
Förändringar på huvudmannanivå
Sammanfattning
I detta avsnitt beskrivs hur antalet enskilda huvudmän och fristående skolor
har förändrats mellan åren 2005 och 2009. Förändringarna bryts ner i ett antal
undergrupper som visar i vilken typ av företag och organisationer de ägt rum.
De viktigaste resultaten sammanfattas nedan:
• Mellan åren 2005 och 2009 har antalet enskilda skolhuvudmän som driver
grundskolor eller gymnasieskolor ökat med 30 procent. Det motsvarar cirka
170 fler skolhuvudmän 2009 jämfört med 2005.
• Starkast har ökningen varit av antalet enskilda huvudmän som driver
gymnasieskolor (en ökning med 48 procent), av huvudmän med minst två
skolor (53 procent), och av huvudmän som ingår i en koncern (77 procent).
I absoluta tal har ökningen i antalet aktiebolag varit den överlägset starkaste.
• Antalet fristående grundskolor och gymnasieskolor har totalt sett ökat mellan 2005 och 2009 med 45 procent, vilket motsvarar nästan 350 fler skolor
2009 jämfört med 2005. Den procentuellt sett starkaste tillväxten har skett
av antalet gymnasieskolor i stora skolföretag (med minst fem skolor) som
ingår i en koncern.
170 fler enskilda huvudmän på fyra år
Enligt SCBs register har antalet företag och organisationer som driver grundskolor eller gymnasieskolor ökat mellan 2005 och 2009 med 30 procent, vilket
år 2009 motsvarar 174 fler enskilda huvudmän på den svenska skolmarknaden
(tabell 4.1). Särskilt stark var ökningen av antalet huvudmän som driver gym22

Alla data i detta kapitel är hämtade från SCB RAMS (registerbaserad arbetsmarknadsstatistik).
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nasieskolor, vilket delvis är ett svar på den kraftiga ökningen av antalet gymnasieelever under perioden. I relativa termer är denna ökning mer än dubbelt så
stor jämfört med de huvudmän som driver grundskolor. Att ökningen i antalet
enskilda huvudmän för grundskolor inte har varit lika stor procentuellt sett
förklaras delvis av att antalet grundskoleelever, till skillnad från antalet gymnasieelever, minskade kraftigt under perioden. I absoluta tal har dock ökningen
av antalet huvudmän med grundskolor varit något större än av huvudmän
med gymnasieskolor. 34 procent av samtliga enskilda huvudmän drev en eller
flera gymnasieskolor år 2009, vilket är en ökning på fyra procentenheter sedan
2005.
Tabell 4.1 	Antal enskilda huvudmän per skolform 2005 och 2009 samt förändring i procent
mellan 2005–2009.
2005

2009

2005–2009

Enskild huvudman med grundskola

417

513

23 %

Enskild huvudman med gymnasieskola

176

261

48 %

Alla enskilda huvudmän

587

761

30 %

Anm. Ett antal huvudmän driver både grundskolor och gymnasieskolor och räknas två gånger i tabellen.
Delsummorna per skolform överstiger därför det totala antalet för båda skolformerna.

Stark tillväxt av medelstora och stora koncernföretag på gymnasienivån
Som visats i föregående kapitel är de allra flesta enskilda huvudmän små, dvs.
de har endast en (1) grundskola eller gymnasieskola. Så är det år 2009 och
mönstret var det samma år 2005. Ökningen av antalet huvudmän sedan 2005
har skett i samtliga storleksklasser. Procentuellt sett har den dock varit som
starkast av de medelstora och stora huvudmännen, se tabell 4.2.
Tabell 4.2 	Antal enskild huvudmän i olika storleksklasser 2005 och 2009 samt förändring
i procent mellan 2005–2009. Enskilda huvudmän med grundskolor eller
gymnasieskolor.
2005

2009

2005-2009

534

680

27 %

Medelstora enskilda huvudmän
(2–4 skolor)

38

57

50 %

Stora enskilda huvudmän
(minst 5 skolor)

15

24

60 %

587

761

30 %

Små enskilda huvudmän
(1 skola)

Alla enskilda huvudmän

Drygt hälften av alla enskilda huvudmän är aktiebolag och är därmed den
mest förekommande juridiska formen bland huvudmännen. Det är också akenskilda huvudmän och skolmarknadens ägarstrukturer 45

tiebolagen som står för merparten (75 procent) av den totala tillväxten i antalet enskilda huvudmän mellan 2005 och 2009. Antalet huvudmän som driver
grundskolor har även ökat eller varit oförändrat i övriga juridiska former under
samma period (figur 4.1). Antalet ekonomiska föreningar, handelsbolag och
stiftelser som driver gymnasieskolor har däremot minskat något. Inom gymnasieskolan har således antalet aktiebolag ökat, medan tillväxten i antalet övriga
driftsformer varit svag eller negativ. Inom grundskolan har däremot antalet
huvudmän såväl med som utan aktieägare ökat, även om ökningen också här
har varit som starkast av aktiebolagen. För båda skolformerna har dock den
starkaste procentuella ökningen varit av antalet fysiska personer som driver en
grundskola eller gymnasieskola, även om det är från låga nivåer, följt av antalet
aktiebolag.

Aktiebolag
Fysiska
personer
Ideella
föreningar
Ekonomiska
föreningar
Trossamfund

Stiftelser

Huvudman med grundskola
Huvudman med gymnasieskola

Handelsbolag
-20

Alla huvudmän
0

20

40

60

80

100

120

140
Antal

Figur 4.1 	Förändring av antalet enskilda huvudmän mellan 2005 och 2009 efter juridisk
form och skolform.

Ökningen av antalet enskilda huvudmän som ingår i en koncern har likaså varit kraftig mellan 2005 och 2009 (tabell 4.3). Hälften av den totala ökningen
på 174 enskilda huvudmän mellan 2005 och 2009 kan tillskrivas en ökning av
företag eller organisationer som tillhör en koncern, men den är inte jämn fördelad mellan de båda skolformerna. För huvudmän med gymnasieskolor står
de koncernägda huvudmännen för nästan 70 procent av den totala ökningen,
medan motsvarande andel av huvudmän som driver grundskolor är drygt 40
procent.
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Tabell 4.3 	Antal enskilda huvudmän med och utan koncernanknytning 2005 och 2009,
samt procentuell förändring mellan 2005 och 2009. Enskilda huvudmän med
grundskolor eller gymnasieskolor.
2005

2009

2005–2009

Ingår i koncern

121

214

77 %

Ingår inte i koncern

466

547

17 %

Alla enskilda huvudmän

587

761

30 %

Ökningen av antalet enskilda huvudmän med koncernanknytning har varit
stark i samtliga storleksklasser, men särskilt av de medelstora som har mer
än fördubblat sitt antal. Det betyder att sammansättningen av olika typer av
enskilda huvudmän idag ser något annorlunda ut bland de koncernägda företagen. Framförallt har förskjutningar skett mellan andelen små och medelstora
huvudmän. De små har minskat med fem procentenheter (från 82 till 77
procent) och de medelstora har ökat med fyra procentenheter (från 10 till 14
procent).
Förändrade strukturer på huvudmannanivå ger nya mönster på skolnivå
De förändringar som skett i huvudmannastrukturen på grundskole- och gymnasienivå, i kombination med de demografiska förändringarna, avspeglas i
kraftiga förskjutningar av tillväxten av antalet skolor i olika typer av företag
och organisationer. Likaså har den förändrade balansen mellan antalet enskilda
och offentliga huvudmän påverkat de andelar av skolorna som drivs av dessa
två huvudmannatyper.
De mest framträdande förändringarna är att antalet elever på grundskolenivå kraftigt minskat, likaså antalet kommunala grundskolor. Samtidigt har
de fristående grundskolorna haft en relativt stark tillväxt. Antalet elever på
gymnasienivå har istället ökat kraftigt mellan 2005 och 2009. Här är tillväxten
av antalet fristående skolor mycket kraftig, samtidigt som antalet kommunala
skolor minskat marginellt, se tabell 4.4.
Tabell 4.4 	Förändring i det totala antalet skolor mellan 2005 och 2009, fördelade efter
huvudman och skolform.

Grundskolor
Kommun

Gymnasieskolor

Grundskolor och
gymnasieskolor

–312

–6

Kommunalförbund

-

–1

–1

Landsting

-

–1

–1

136

209

345

–176

201

25

Enskild
Totalt

–318
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Antalet grundskolor och gymnasieskolor med enskild huvudman har sedan
2005 ökat med 45 procent, vilket motsvarar 345 fler skolor år 2009. Särskilt
stark har denna ökning varit av skolor som ägs av medelstora och stora huvudmän. Nästan 60 procent av ökningen kan förklaras av en ökning av antalet
skolor som tillhör större huvudmän och denna ökning har nästan uteslutande
kommit till stånd bland huvudmän med koncernankntyning. Både i absoluta
och relativa tal är ökningen större i antalet skolor hos de medelstora och stora
huvudmännen än i de små, trots att de små dominerar kraftigt och driver majoriteten av landets fristående skolor.
Figur 4.2 visar den procentuella tillväxten mellan 2005 och 2009 i antalet
grundskolor och gymnasieskolor, och hur stark den varit för olika typer av
enskilda huvudmän med avseende på storlek och koncernanknytning. Inom
gymnasieskolan är det särskilt tydligt att antalet koncernägda skolor har ökat,
på bekostnad av skolor vars huvudmän inte ägs av ett annat bolag. Inom
grundskolan är det en mer jämn fördelning av tillväxten mellan skolor som ägs
av olika typer av huvudmän. Av de stora huvudmän som driver grundskolor
har den procentuella ökningen i antalet skolor varit kraftig även bland dem
som inte är koncernägda.
Grundskolor
Gymnasieskolor

Enskilda huvudmän
därav enskilda huvudmän
med koncernanknytning:
Små enskilda huvudmän
med koncernanknytning
Medelstora ensk. huvudmän
med koncernanknytning
Stora enskilda huvudmän
med koncernanknytning
därav enskilda huvudmän
utan koncernanknytning:
Små enskilda huvudmän
utan koncernanknytning
Medelstora ensk. huvudmän
utan koncernanknytning
Stora enskilda huvudmän
utan koncernanknytning
Kommunala huvudmän
-50
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Procentuell tillväxt

Figur 4.2

Procentuell tillväxt i antal grundskolor och gymnasieskolor för olika typer av
huvudmän, mellan 2005 och 2009.

Anm. små huvudmän: 1 skola, medelstora huvudmän: 2-4 skolor, stora huvudmän: minst 5 skolor
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Nya och nedlagda skolor
Sammanfattning
I detta avsnitt beskrivs först det antal skolor som i offentlig respektive enskild
regi är nya under perioden 2005–2009 respektive de som blivit nedlagda under
perioden 2006-2009.23 Därefter fördjupas analysen för de fristående skolorna.
Den visar på den underliggande dynamik, eller omsättning av antalet skolor,
som ligger bakom de förändringar i det totala antalet fristående skolor som
redovisas i kapitel 4.1. Hur huvudmannaskapen ser ut för de skolor som nybildas, men också de som läggs ned, jämfört med hur det totala antalet skolor
är fördelat på olika typer av huvudmän, indikerar vilka grupper av huvudmän
det är som är drivande i omvandlingen av skolstrukturen. Andelen nya och
nedlagda skolor av det totala antalet skolor samt nettotillskottet, dvs. skillnaden
mellan antalet nya och nedlagda skolor, beskriver dessa förändringar.
Nya skolor
Skolor som startas i lokaler där undervisning på grundskole- eller gymnasienivå inte
tidigare bedrivits. Om delar av verksamheten övergår till andra lokaler räknas dessa
som nya skolor genom uppdelning.
Nedlagda skolor
Skolor som läggs ned i lokaler som därefter inte inrymmer undervisning på grundskole- eller gymnasienivå. Om verksamheten övergår till befintlig skolverksamhet i
andra lokaler räknas de som nedlagda skolor genom sammanslagning.
Nettotillskott
Antalet nya skolor efter att antalet nedlagda skolor har dragits ifrån.

Nedan sammanfattas de viktigaste resultaten från avsnittet:
• 60 procent av alla grundskolor och gymnasieskolor som etablerats mellan
2005 och 2009 har startats av enskilda huvudmän. 75 procent av alla skolor
som lagts ned mellan 2006 och 2009 har fram till nedläggningen drivits av
offentliga huvudmän.
• Av alla fristående grundskolor och gymnasieskolor var i genomsnitt en av tio
skolor nystartad under perioden 2005–2009.
• Bland enskilda huvudmän var såväl andelen nya som nedlagda skolor av det
totala antalet gymnasieskolor dubbelt så stor som motsvarande andelar av
det totala antalet grundskolor mellan 2006 och 2009.

23

Uppgifter om nedläggningar av skolor för år 2005 saknas, då detta kräver uppgifter om vilka skolor som
var verksamma år 2004. För denna studie har uppgifter om verksamma skolor för åren 2005, 2006,
2007, 2008 och 2009 samlats in.
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• Nya enskilda huvudmän som kommer in på skolmarknaden och startar med
en skola står för hälften av samtliga nyetableringar av skolor mellan 2005
och 2009. Ytterligare en knapp tiondel startas av små huvudmän som redan
finns etablerade med en skola på skolmarknaden.
• Åtta av tio skolor som startats mellan 2005 och 2009 drivs av aktiebolag.
Deras andel av det totala nettotillskottet av skolor, dvs. när antalet skolor
som läggs ned dras ifrån antalet skolor som startas, är ännu större – 90
procent.
• Enskilda skolhuvudmän som inte ingår i en koncern startar i absoluta tal
fler skolor än huvudmän inom koncerner, men lägger å andra sidan ned tre
gånger så många skolor. Sammantaget står de koncernanknutna huvudmännen för en lika stor del av skolbeståndets förnyelse som de huvudmän som
saknar koncernanknytning.
Fristående skolor etableras och kommunala skolor läggs ned
Mellan 2005 och 2009 har sammanlagt knappt 500 fristående grundskolor
och gymnasieskolor startats. Drygt 300 offentliga skolor har etablerats inom
dessa skolformer. Nyetableringarna av fristående skolor har dessutom ökat successivt i absoluta tal under perioden, men även relativt de offentliga. År 2005
var fyra av tio nystartade skolor fristående, medan motsvarande andel år 2009
var sju av tio. Under perioden som helhet har 60 procent av samtliga grundskolor och gymnasieskolor startats av enskild huvudman.
Under perioden 2006–2009 räknas till ca 150 nedlagda fristående grundskolor och gymnasieskolor.24 Främst har dock nedläggningar skett av offentliga
(kommunala) skolor, nästan 500 skolor mellan 2006 och 2009. Tre fjärdedelar
av alla grundskolor och gymnasieskolor som lagts ned under perioden har fram
till nedläggning drivits av offentlig huvudman.
Det totala antalet fristående grundskolor och gymnasieskolor har ökat med
278 skolor mellan år 2006 och 2009. Under samma period har 577 fristående
skolor antingen startats (431 skolor) eller lagts ned (146 skolor).25 Med andra
ord sker en omsättning av skolbeståndet som räknat i antal skolor klart överstiger det antal skolor som det totala skolbeståndet förändras med mellan två
givna tidpunkter, i detta fall mellan åren 2006 och år 2009.
24
25

Se fotnot 23.
Observera att saldot mellan nystartade skolor och nedlagda skolor inte riktigt stämmer med skillnaden i
antalet skolor när hela skolbeståndet jämförs mellan år 2006 och 2009. Skolor som startas av redan existerande företag i lokaler där tidigare annan verksamhet än skola har bedrivits, räknas in i skolbeståndet
men räknas i SCBs register inte som nya eftersom varken företaget eller lokalen är nya. Endast de skolor
som startas i nya lokaler, oavsett om företaget är nytt eller finns sedan tidigare, räknas som nystartade. Se
även ruta på s. 49.
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En av tio fristående skolor är nystartad
Figur 4.3 visar det totala antalet nystartade skolor mellan 2005 och 2009.
Skolorna har i ökande utsträckning etablerats av enskilda huvudmän under
perioden. I genomsnitt har cirka 100 fristående skolor startats varje år under
perioden 2005–2009. Ett mindre antal av dessa har bildats genom att existerande skolor har delats upp, och motsvarar mindre än en femtedel av alla nya
fristående skolor. Sammantaget var i genomsnitt 11 procent av alla fristående
skolor en nybildad skola under perioden 2005–2009. Motsvarande andel för
offentliga skolor ligger på strax över en procent under samma tidsperiod, vilket
motsvarar drygt 60 skolor årligen. Till skillnad från de fristående skolorna har
det till stor del skett genom att skolor har delats upp i flera. Mer än fyra av tio
nya offentliga skolor har startats på detta sätt.
120

Antal
Nya (enskild huvudman)
Nya genom uppdelning (enskild huvudman)

100

Nya (offentlig huvudman)
Nya genom uppdelning (off. huvudman)

80
60
40
20
0
2005

2006

2007

2008

2009

Figur 4.3 	Antal nya grundskolor och gymnasieskolor med offentlig respektive enskild
huvudman, 2005–2009.

Mellan 30 och 40 fristående skolor läggs ned per år
Figur 4.4 visar antalet nedlagda skolor åren 2006–2009. Nedläggningarna har
varit vanligast bland offentliga huvudmän. Trots att deras skolor är så många
fler än de enskilda huvudmännens är andelen av de offentliga skolor som lagts
ned endast marginellt lägre än motsvarande andel för fristående skolorna (mellan två och tre procent per år jämfört med mellan tre och fyra procent av de
fristående skolorna per år). Upp emot 40 fristående skolor har i genomsnitt
varje år lagts ned under perioden 2006–2009, varav en mindre andel av dessa
har varit flera skolor som slagits samman till en skola. Motsvarande tal för de
offentliga skolorna är knappt 120 skolor. Under perioden har tre av fyra skolor
fram till nedläggningarna drivits av offentlig huvudman.
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Figur 4.4 	Antal nedlagda grundskolor och gymnasieskolor med offentlig respektive enskild
huvudman, 2006–2009.

Både andelen nya och nedlagda fristående skolor
är större på gymnasienivå än på grundskolenivå
Mellan 2005 och 2009 har antalet elever kraftigt minskat inom grundskolan,
medan gymnasieskolan istället har haft en stark elevökning. Upp- och nedgångar i elevantalet påverkar generellt möjligheterna att starta skolor och benägenheten att lägga ned skolor, och det är bl.a. av denna anledning viktigt att
studera skolformerna var för sig.
I tabell 4.5 visas det årliga genomsnittet i antalet nya och nedlagda fristående skolor under perioden 2005/06–2009. Där framgår att både andelen nya
och nedlagda skolor i relation till det totala antalet fristående skolor är nästan
dubbelt så hög bland gymnasieskolor, jämfört med grundskolor. De nystartade
gymnasieskolorna utgör en relativt stor andel av det totala beståndet av gymnasieskolor, medan andelen nedlagda skolor inom skolformen är avsevärt lägre.
Den är dock, som nämnts, högre än för grundskolorna trots att det är antalet
grundskoleelever som sjunkit under perioden och inte gymnasieelever.
Att både antalet nya och nedlagda fristående gymnasieskolor har varit så
hög de senaste åren avspeglar delvis den konkurrens om eleverna som tilltagit
under perioden, trots ett ökat utrymme för nya etableringar genom att antalet
gymnasieelever har ökat. Konkurrensen kan därför förväntas tillta ytterligare
genom den minskning av antalet gymnasieelever som nu har inletts och förväntas pågå fram till läsåret 2016/17. Att såväl andelen nya som nedlagda skolor skiljer sig åt mellan grundskole- och gymnasienivåerna ger en indikation
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Tabell 4.5 	Antal nya och nedlagda fristående skolor samt andel nya och nedlagda skolor
av det totala antalet fristående grundskolor respektive gymnasieskolor mellan
2005/06–2009. Årsgenomsnitt för respektive tidsperiod.
Nya skolor 2005–2009

Nedlagda skolor 2006–2009

Antal

Andel

Antal

Andel

Grundskolor

44

8%

18

3%

Gymnasieskolor

55

16 %

18

5%

Totalt

99

11 %

36

4%

om i vilka grupper av enskilda huvudmän skoldynamiken varit som störst. De
enskilda huvudmännen skiljer sig nämligen åt på en rad sätt beroende på om
de driver grundskolor och gymnasieskolor – skillnader som kan avläsas i huvudmännens storlek, juridiska form och koncernanknytning.
Tilltagande nyetableringar av de stora huvudmännens skolor
Tabell 4.6 visar vilken typ av enskilda huvudmän som etablerat fristående
skolor mellan 2005 och 2009, samt vilka som har lagt ned skolor mellan 2006
och 2009. Varje år etableras i genomsnitt hälften av de nya skolorna genom att
nya skolhuvudmän kommer in på marknaden. Därutöver etableras ytterligare
en mindre andel skolor (knappt en tiondel) av små huvudmän som redan driver en skola.26 Av samtliga nya skolor startas därmed sammantaget nästan sex
av tio skolor av de små huvudmännen, vilket visar på den fortsatt viktiga roll
som de många och små huvudmännen spelar på den svenska skolmarknaden.
Tabell 4.6 	Antal nya och nedlagda skolor samt andel nya och nedlagda skolor av det totala
antalet grundskolor och gymnasieskolor inom respektive typ av huvudman
(storlek) mellan 2005/06-2009. Årsgenomsnitt för respektive tidsperiod
avseende fristående skolor.
Nya skolor
2005–2009

Nedlagda skolor
2006–2009

Antal

Andel

Antal

Små enskilda huvudmän (1 skola)

58

9%

24

Andel
4%

Medelstora enskilda huvudmän (2-4 skolor)

13

12 %

8

7%

Stora enskilda huvudmän (minst 5 skolor)

28

14 %

5

2%

Alla enskilda huvudmän

99

11 %

36

4%

Andelen av alla fristående skolor som startas av små enskilda huvudmän har
varierat år från år under perioden, med en tydlig nedgång mellan 2007–2009
från 65 till 52 procent. Sammansättningen av de huvudmän som startat skolor
26

Vilket betyder att dessa huvudmän klassificeras som medelstora (huvudmän med 2-4 skolor) det år som
den andra skolan startar
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mellan 2005–2009 ser därmed i viss mån annorlunda ut, jämfört med den
ägarstruktur som avser det totala beståndet av skolor under samma period.
29 procent av de nya skolorna startas av de stora huvudmännen, medan 22
procent av det totala antalet fristående skolor drivs av huvudmän i samma
storleksklass. Skillnaderna har dessutom ökat kraftigt över tid. För det enskilda
året 2009 stod de stora huvudmännen för 36 procent av samtliga nyetableringar.
De större huvudmännens ökade betydelse för tillväxten av antalet skolor
framgår ännu tydligare när hänsyn också tas till att skolor läggs ned. Detta s.k.
nettotillskott är differensen mellan nya och nedlagda skolor. De stora huvudmännens andel av tillskottet var år 2009 t.o.m. något större än den andel som
de små huvudmännen står för (47 respektive 40 procent). Denna utveckling
har emellertid skett gradvis. Det är först under år 2009 som de stora huvudmännen tagit över rollen som den grupp som främst driver på omvandlingen
eller förnyelsen av skolbeståndet under perioden 2006–2009.
Ökade marknadsandelar för aktiebolagen
De flesta nya fristående skolor etableras av aktiebolag, vilka också äger merparten av hela beståndet av fristående skolor. Det antal skolor som drivs i andra
juridiska former är förhållandevis litet, likaså antalet nyetableringar. Men även
andelen nya skolor i förhållandet till det totala antalet skolor, är högst för
aktiebolagen. I tabell 4.7 framgår att aktiebolag och övriga företag i betydligt
högre grad etablerar nya skolor, jämfört med organisationerna.
Tabell 4.7 	Antal nya och nedlagda skolor samt andel nya och nedlagda skolor av det totala
antalet grundskolor och gymnasieskolor inom respektive typ av huvudman
(juridisk form) mellan 2005/06–2009. Årsgenomsnitt för respektive tidsperiod
avseende fristående skolor.
Nya skolor 2005–2009

Nedlagda skolor 2006–2009

Antal

Andel

Antal

Aktiebolag

76

14 %

20

3%

Övriga företag

16

11 %

11

7%

7

3%

5

3%

99

11 %

36

4%

Organisationer
Alla enskilda huvudmän

Andel

Anm. Övriga företag: ekonomiska föreningar, handelsbolag och fysiska personer.
Organisationer: stiftelser, ideella föreningar och trossamfund.

Ju fler skolor en grupp av huvudmän startar, desto fler tenderar den sammantaget också att lägga ned. Men det gäller främst i absoluta tal. Aktiebolagen
både startar och lägger ned flest skolor. Andelen av de nyetablerade skolor som
drivs av aktiebolag har under perioden varit högre än vad deras andel av det
totala utbudet av grundskolor och gymnasieskolor motiverar (77 jämfört med
54 enskilda huvudmän och skolmarknadens ägarstrukturer

61 procent). Ekonomiska föreningar, stiftelser och ideella föreningar är underrepresenterade bland de nystartade skolorna.
Aktiebolagen står endast för cirka hälften av alla nedläggningar av skolor
och dessa nedläggningar motsvarar tre procent av det totala antal skolor som
drivs av aktiebolag. Andelen nystartade skolor som drivs av aktiebolag har ökat
mellan 2005 och 2009, och främst varit koncentrerad till åren 2008 och 2009.
Avvikelsen mellan aktiebolagens andel av det totala antalet nya och nedlagda
skolor gör att de står för nästan hela nettotillskottet av skolor under perioden
(86 procent).
Koncernägda skolor allt vanligare
Utvecklingen under perioden har gått mot en ökad andel koncernägda skolor.
I tabell 4.8 visas att drygt fyra av tio skolor som startats under perioden 2005–
2009 drivs av en huvudman som tillhör en koncern. Det motsvarar ett årligt
tillskott på cirka 40 skolor under perioden. Det enskilda året 2009 var antalet
nystartade koncernägda skolor i absoluta tal t.o.m. större än det antal som startas av huvudmän som inte ingår i koncern. Trots att fler skolor i genomsnitt
mellan 2005 och 2009 startas av huvudmän som inte är koncernägda, är andelen som startas av de koncernägda skolorna något större. I absoluta tal läggs
det ned mer än tre gånger så många skolor av huvudmän som inte är koncernägda, vilket också ger en högre andel nedlagda skolor än bland de koncernägda
huvudmännen.
Tabell 4.8 	Antal nya och nedlagda skolor samt andel nya och nedlagda skolor av det totala
antalet grundskolor och gymnasieskolor inom respektive typ av huvudman
(koncernanknytning) mellan 2005/06–2009. Årsgenomsnitt för respektive
tidsperiod avseende fristående skolor.
Nya skolor 2005–2009

Nedlagda skolor 2006–2009

Antal

Andel

I koncern

42

12 %

Antal
8

Andel
2%

Utanför koncern

57

10 %

28

5%

Alla enskilda huvudmän

99

11 %

36

4%

Genom att från antalet nytillkomna skolor dra ifrån det antal som läggs ned,
det s.k. nettotillskottet, framgår ännu tydligare de koncernägda skolornas
framväxt mellan 2006 och 2009. I genomsnitt står dessa för halva nettotillskottet av skolor, medan motsvarande andel för enbart de nya skolorna, dvs.
nedläggningarna oräknade, är 43 procent under samma tidsperiod.
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Sammanfattning

I denna studie redovisas med hjälp av registerbaserad statistik en nationell bild
för läsåret 2009/10 av förekomsten av enskilda huvudmän för grundskolor och
gymnasieskolor. Hur huvudmannaskapen och skolstrukturen har förändrats
belyses för perioden 2005–2009. I begreppet enskilda huvudmän inkluderas
såväl företag med ekonomiska intressen (aktiebolag, men även ekonomiska
föreningar, handelsbolag och fysiska personer) som organisationer som drivs
för andra ändamål än vinst (stiftelser, ideella föreningar och trossamfund). Tillsammans med de kommunala huvudmännen utgör dessa företag och organisationer en integrerad del av skolsystemet.
Syftet med studien är att ta fram ett kunskapsunderlag som belyser mångfalden av företag och organisationer som driver skolor, skolmarknadens struktur
avseende enskilda huvudmän och fristående skolor, samt dess förändring över
tid. Fördjupade kunskaper om aktörerna på skolmarknaden behövs för att
kontinuerligt kunna följa och förstå skolsystemets utveckling och funktionsförmåga. Kännetecknande för skolmarknaden är att den förändras snabbt. Nya
skolhuvudmän etableras, skolor startas och läggs ned, skolor byter huvudman
och ägandestrukturer förändras. Förändringstakten har varit hög även efter
år 2009, en tidsperiod som inte omfattas av denna studie. Genom att belysa
strukturen för läsåret 2009/10 och de år som närmast föregick det illustreras
hur 2000-talets starka expansion av nya skolhuvudmän och fristående skolor
avspeglas i det totala utbudet av grundskolor och gymnasieskolor i slutet av
samma decennium.
De enskilda huvudmännen läsåret 2009/10
För läsåret 2009/10 identifieras i denna studie 779 enskilda huvudmän som
driver en grundskola eller gymnasieskola. De enskilda huvudmännen utgör 71
procent av samtliga skolhuvudmän. Tillsammans drev de 21 procent av samtliga grund- eller gymnasieskolor, och 14 procent av samtliga elever gick i dem. I
huvudsak är de enskilda huvudmännen specialiserade på en skolform, antingen
grundskola eller gymnasieskola.
Många små aktörer
De allra flesta enskilda huvudmän driver bara en (1) skola. Andelen enskilda
huvudmän med en skola är större på grundskolenivå än på gymnasienivå. Nio
av tio enskilda huvudmän som driver grundskolor har endast en skola, medan
sex av tio enskilda huvudmän som driver gymnasieskolor har endast en skola. I
rapporten delas de enskilda huvudmännen in i tre olika storleksklasser avseende
antalet skolor: små huvudmän (företag och organisationer med en (1) grundsko-

58 enskilda huvudmän och skolmarknadens ägarstrukturer

la eller gymnasieskola), medelstora huvudmän (företag och organisationer med
2 till 4 skolor) samt stora huvudmän (företag och organisationer med minst 5
skolor). 22 procent av landets gymnasieelever går på en fristående skola, och av
dessa går nästan hälften på en skola som drivs av ett stort skolföretag. 11 procent av samtliga grundskoleelever går på en fristående skola. Av dessa går drygt
hälften på en skola som drivs av ett litet företag eller organisation. De enskilda
huvudmännens skolor, de fristående skolorna, är i genomsnitt små räknat i antalet elever som går på dem och jämfört med elevantalet i kommunala skolor.
Ägarna till de fristående skolorna är också små räknat i antal skolor som de i
genomsnitt driver och jämfört med de kommunala huvudmännen.
Vinstdrivande företag främst inom gymnasieskolan
Enskilda huvudmän kan driva sina fristående skolor på olika sätt. Varje huvudman har en juridisk form, vilken bestäms av hur huvudmannen väljer att
organisera sin verksamhet och vilket syfte med verksamheten är. Aktiebolagen,
som är den företagsform som främst förknippas med vinstintressen, dominerar framförallt bland huvudmän med gymnasieskolor. Nästan tre av fyra av
huvudmännen inom denna skolform är aktiebolag. Merparten av samtliga
fristående gymnasieskolor drivs av aktiebolag, vilket betyder att nära nio av tio
gymnasieelever går i fristående skolor som ägs av aktiebolag. Fördelningen är
jämnare mellan aktiebolag å ena sidan och ekonomiska föreningar, stiftelser
och ideella föreningar å den andra sidan bland de enskilda huvudmän som
driver grundskolor, även om de flesta av dessa också är aktiebolag. Sex av tio
grundskoleelever går i skolor som ägs av aktiebolag.
I denna studie identifieras 212 enskilda huvudmän som ingår i någon
koncern, vilket motsvarar en fjärdedel av samtliga enskilda huvudmän. De
allra flesta huvudmän med koncernankntyning är aktiebolag, men även andra
juridiska former förekommer. Vanligast av dessa är stiftelser. En övervägande
majoritet av alla enskilda huvudmän är små, dvs. driver endast endast en (1)
skola, varför de små huvudmännen antalsmässigt även dominerar inom koncerner. Det gäller i synnerhet bland huvudmän som driver grundskolor. Framförallt märks koncerner bakom de enskilda huvudmän som driver gymnasieskolor. Nästan hälften av de huvudmän som driver gymnasieskolor ingår i en
koncern, vilket omfattar två tredjedelar av samtliga fristående gymnasieskolor
och tre av fyra gymnasieelever i fristående skolor. Samtliga enskilda huvudmän
är registrerade i Sverige.
Stor variation av koncerner med skolinnehav
I denna studie identifieras 170 koncerner med skolinnehav på grundskole- och
gymnasienivå. Alla koncerner inom vilka det finns minst en skolhuvudman
definieras i rapporten som koncerner med skolor. Av dessa finns både stora
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och små koncerner räknat i antal skolhuvudmän och i antal skolor som drivs
av dessa. Det vanligaste är dock att endast en skolhuvudman med en (1) skola
finns inom respektive koncern. Mer än sex av tio koncerner är av denna typ,
med en stor variation sinsemellan vad gäller skolornas profil och inriktning.
Den enskilt största koncernen bestod, å andra sidan, läsåret 2009/10 av 15
skolhuvudmän som tillsammans drev 94 grundskolor och gymnasieskolor. Det
finns alltså en stor spännvidd mellan de koncerner som här samlats under ett
begrepp. Koncernmodern är i de flesta fall ett svenskt aktiebolag. I ett fåtal fall
är koncernmodern ett utländskt bolag.
Strukturförändring 2005–2009
Antalet enskilda huvudmän som driver grundskolor eller gymnasieskolor har
ökat mellan 2005 och 2009 med 30 procent. Särskilt stark var ökningen av
antalet huvudmän som driver gymnasieskolor, vilket delvis är ett svar på den
kraftiga ökningen av antalet gymnasieelever under perioden. Att antalet huvudmän med grundskolor inte har haft en lika stor procentuell ökning förklaras delvis av att antalet grundskoleelever minskade kraftigt under perioden.
I riktning mot fler stora koncernägda aktiebolag
Ökningen av antalet enskilda huvudmän har skett i samtliga storleksklasser.
Procentuellt sett har den dock varit som starkast av de medelstora och stora
skolhuvudmännen, som har minst två skolor. Dessa står dock antalsmässigt
för en mindre del av det totala antalet enskilda huvudmän. Aktiebolagen står
för merparten av den totala tillväxten i antalet enskilda skolhuvudmän mellan
2005 och 2009. Antalet företag och organisationer som ingår i en koncern har
likaså ökat, men från förhållandevis låga nivåer antalsmässigt. Det gäller särskilt de medelstora huvudmännen som har mer än fördubblat sitt antal.
Antalet grundskolor och gymnasieskolor med enskild huvudman har ökat
med 45 procent. Särskilt stark har denna ökning varit av skolor som ägs av
medelstora och stora huvudmän. Nästan 60 procent av ökningen beror på en
ökning av antalet skolor som drivs av de större enskilda huvudmännen och
expansionen har nästan uteslutande bestått av koncernägda skolor.
De stora aktiebolagen allt viktigare för skolbeståndets omvandling
En kompletterande analys har gjorts av den underliggande skoldynamiken
bland de enskilda huvudmännen. Såväl tillkomsten av nya skolor samt nedläggningen av skolor studeras, samt antalet av dessa som har bildats genom
uppdelningar eller lagts ner genom sammanslagningar av skolor. Sammantaget
visar detta på graden av omsättning av skolor.
Under perioden 2005–2009 har antalet kommunala grundskolor minskat
medan såväl fristående grundskolor som gymnasieskolor ökat kraftigt. En allt
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större andel av de nystartade skolorna under perioden är fristående, medan
nedläggningar främst har skett av kommunala skolor. Sex av tio skolor som
startats under perioden drivs av enskilda huvudmän. Tre fjärdedelar av alla
nedläggningar har gjorts av offentliga huvudmän.
Hälften av de nya fristående skolorna har bildats genom att nya, små enskilda huvudmän har trätt in på skolmarknaden. Nästan tre av tio nya skolor har
tillkommit inom de stora företagen. Omkring åtta av tio skolor som startats
under perioden har varit aktiebolag. Aktiebolagen står för nästan hela nettotillskottet av skolor (nya skolor minus nedlagda skolor) mellan 2006 och 2009.
Utvecklingen under perioden har därutöver gått mot en ökad andel koncernägda skolor. Sex av tio skolor som startats under perioden drivs emellertid av
en skolhuvudman som inte ingår i en koncern.
Dynamiken är störst inom de företag och organisationer som driver gymnasieskolor. Detta avspeglar delvis den konkurrens som särskilt har tilltagit om
gymnasieeleverna under perioden. I förhållande till skolstrukturen i stort, och
med en sammantagen syn på skolformerna grundskola och gymnasieskola,
spelar de större aktiebolagen en allt större roll för den omvandling av skolstrukturen som skett mellan 2005 och 2009. Den märks framförallt de sista
åren under den studerade perioden, 2008 och 2009. Totalt sett, och på grund
av deras dominans antalsmässigt på skolmarknaden (i synnerhet på grundskolenivån), står dock de många små huvudmännen för en fortsatt stor del av
skolbeståndets omvandling.
Avslutande diskussion och områden för fortsatta studier
I denna rapport har den mångfald beskrivits som finns bland de aktörer – enskilda huvudmän – på skolmarknaden som anordnar utbildning på grundskole- och gymnasienivå. Likväl täcker denna beskrivning bara upp en del av
olikheterna. För varje indelning som görs av de enskilda huvudmännen, skyms
viktiga nyanser som skulle framgå vid andra indelningar. I rapporten har fokus
legat på bl.a. skolhuvudmännens storlek och deras ägandeformer. Men variationen är stor också inom respektive kategori av huvudmän. Koncernerna rymmer t.ex. inte bara de stora aktörer som är lätta att identifiera och sammanfatta
i en tabell, utan också de många små skolhuvudmän som driver enstaka skolor
med olika inriktningar och som har helt andra förutsättningar för sin verksamhet. Ett litet aktiebolag utan koncernanknytning kan t.ex. ha mer gemensamt
med ett litet koncernföretag, än med ett stort aktiebolag utanför koncern.
Utvecklingen under de senaste åren som beskrivs i rapporten pekar på ett
ökat utrymme för de stora skolföretagen på skolmarknaden under de senaste
åren. Den mångfald och småskalighet som finns på skolmarknaden löper därmed parallellt med de traditionellt stora kommunala aktörerna och framväxten
av de stora företag och koncerner som i kraft av sina stordriftsfördelar allt mer
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kommit att likna de stora offentliga aktörerna. Följden av detta är snarast en
ökad koncentration av utbildningsutbudet. Sammantaget ställer den ovan beskrivna utvecklingen skolsystemet inför såväl nya möjligheter som utmaningar.
Frågeställningar som är intressanta att belysa i kommande studier är; 1)
vilka effekter förändringar i elevunderlagets storlek får på olika huvudmäns
verksamheter de närmaste åren; 2) hur de nya skolreformerna och den nya
skollagen, med i huvudsak samma regelverk för fristående och kommunala
skolor, påverkar utbudet av utbildning; 3) hur mångfalden av skolhuvudmän
och snabba förändringar på skolmarknadens utbudssida påverkar skolsystemets
förmåga att erbjuda likvärdiga utbildningsmöjligheter för landets elever; 4) hur
denna variation och förändringstakt påverkar kommunernas möjligheter att ha
överblick och ta övergripande ansvar för utbildningen av de elever som bor i
kommunen och 5) hur skolutveckling påverkas av aktörernas olika resurser och
förutsättningar för sina verksamheter.
I rapporten har de enskilda huvudmännen beskrivits utifrån vissa strukturella egenskaper, t.ex. deras storlek, den skolform de är verksamma inom och
deras juridiska form. Det finns möjligheter att i fortsatta studier både bredda
och fördjupa dessa perspektiv, t.ex. genom att analysera de huvudmän som
bedriver högskoleförberedande gymnasieutbildning med dem som bedriver
yrkesutbildning. De enskilda huvudmännens betydelse kan vidare beskrivas
utifrån ekonomiska variabler, t.ex. ekonomisk omsättning, eller genom att
studera personalstyrkans storlek och omsättning. Företag med olika pedagogiska inriktningar, eller de mindre huvudmännen och koncernerna skulle
också mer systematiskt kunna kartläggas i en vidare studie. Också angeläget
i ett kartläggningsperspektiv är att studera de regionala variationer som finns
och de olika förutsättningarna för konkurrens mellan huvudmän i lokala och
regionala skolmarknader. Skolvalfrihet och konkurrens är inte längre enbart ett
storstadsfenomen, men de marknadsmässiga inslagen på skolområdet skiljer sig
likväl mellan olika delar av landet. Det är angeläget att, med liknande metoder
som använts i denna rapport för att beskriva de nationella strukturerna, spegla
även den regionala variation som finns i landet.
Skolverkets uppföljningsstatistik
Ett annat syfte med denna rapport, utöver att kartlägga förekomsten av enskilda huvudmän och hur strukturerna har förändrats, har varit att den ska
fungera som kunskapsunderlag för en anpassning av Skolverkets uppföljningsstatistik efter de nya förhållanden som råder på skolmarknadens utbudssida. I
denna rapport har nya redovisningsnivåer presenterats, varav åtminstone två
är möjliga att införliva i uppföljningsstatistiken. Den första nivån är de fristående skolornas huvudman, och den andra nivån är de enskilda huvudmännens
ägandeförhållanden och deras anknytning till koncerner.
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Uppgifterna om fristående skolors huvudman ger möjlighet att presentera
statistiken per varje enskild huvudman eller t.ex. genom att använda sig av
indelningen i små, medelstora eller stora huvudmän (eller företag respektive
organisationer) som introducerats i denna rapport. Redovisningen kan ytterligare tydliggöras genom information om skolhuvudmännens juridiska form.
I denna rapport har statistik över elever redovisats, men även publiceringarna
av betyg och studieresultat samt personal kan redovisas enligt dessa principer.
Dessa anpassningar kan på sikt tillämpas vid ordinarie publiceringsdatum.
Uppgifterna om koncernförhållanden gör det möjligt att presentera statistiken per koncernmoder. Detta kan göras både för koncernmödrar som endast
har en skolhuvudman, och för koncernmödrar som har flera huvudmän. Uppgifterna från SCB:s koncernregister har lång produktionstid, och bygger på
flera insamlingstillfällen, varför dessa anpassningar inte lika lätt kan tillämpas
på ordinarie publiceringsdatum. Redovisning av huvudmännens koncerntillhörigheter kan kräva en ny statistikpublicering, efter de ursprungliga publiceringarna av officiell statistik eller, som ett alternativ, i form av regelbundna
kartläggningar.
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Åtta av tio enskilda skolhuvudmän driver endast en grundskola eller
en gymnasieskola. Men de senaste åren har strukturerna på skolmarknaden förändrats. Särskilt kraftig har tillväxten varit i antalet
gymnasieskolor som drivs av allt fler stora koncernföretag. Den här
studien kartlägger den nationella förekomsten av enskilda huvudmän
och visar hur ägarstrukturerna såg ut läsåret 2009/10 samt hur de
har förändrats mellan 2005 och 2009. Syftet med rapporten är att
fördjupa kunskapen om det svenska skolsystemets aktörer.
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