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PM från Svenskt Näringsliv, juli 2022 

 

Kommentar till LOs rapport ”Välfärdsgapet” 

 

 

1. Finns det ett välfärdsgap idag? 

I rapporten Välfärdsgapet påstår LO-ekonomerna att det finns ett så kallat välfärdsgap. Vad 

det egentligen betyder är emellertid oklart. Närmast till hands ligger att LO menar att 

välfärden successivt fått mindre resurser.  

 

Så är emellertid inte fallet. Resurserna till välfärden har ökat under flera decennier. När 

resurser till välfärden analyseras bör man ta hänsyn till befolkningsutvecklingen (dvs. att 

mäta per invånare) samt ålderssammansättningen. Flera unga i skolålder samt fler äldre än 

80 år medför högre välfärdskostnader. Därför är det vanligt att beräkna standardökningen i 

välfärden som volymökningen av offentlig konsumtion korrigerat för den demografiska 

utvecklingen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) publicerar regelbundet rapporter om 

det ekonomiska läget i kommunsektorn. En äldre studie visar att välfärdskostnaderna under 

1985–2005 har ökat med i genomsnitt 1 procent mer per år utöver det som förklaras av 

ändrad demografi (i fasta priser). Även i en delrapport till Framtidskommissionen (s. 162) 

framgår ungefär samma storleksordning för standardökningen i välfärden under 1980–2007 

utöver de demografiskt betingade förändringarna. 

 

Liknande gäller även i modern tid. Från SKR:s ekonomirapport från oktober 2021 framgår att 

den totala volymökningen i kommunernas kostnader (fasta priser) under perioden 2012–19 

har varit i snitt 1,5 procent, varav 0,2 procentenheter är årliga ökningar utöver demografin.  

När det gäller regionernas kostnadsutveckling, där hälso- och sjukvården är helt 

dominerande med 82 procent av kostnaderna, har den årliga ökningen av kostnaderna enligt 

samma källa varit i snitt drygt 2 procent för perioden 2010–2019, varav cirka hälften är årliga 

ökningar utöver demografin. När det gäller sjukvårdskostnaderna specifikt framgår att 

regionernas nettokostnader för sjukvården (d v s bruttokostnaderna avdraget för bland 

annat riktade statsbidrag och patientavgifter) för åren 2011-2019 också ökat med cirka en 

procent per år utöver demografin i fasta priser (källa: SCB, SKR och egna beräkningar).   

 

Även om man tittar på hur stor andel av Sveriges totala resurser som går till välfärden har 

andelen av resurserna ökat de senaste decennierna. Det gäller såväl välfärden sammantaget, 

som om man separat analyserar skola, vård respektive omsorg. Detta framgår också av LO:s 

https://www.lo.se/start/lo_fakta/valfardsgapet_2022
http://docplayer.se/1921485-Valfardsmysteriet-kommunsektorns-utveckling-1980-2005-per-lennart-borjesson.html
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/departementsserien/framtidens-valfard-och-den-aldrande-befolkningen_H1B48
https://skr.se/download/18.583b3b0c17e40e3038448c72/1642426003381/7585-970-5.pdf
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rapport varför LO:s beskrivning av att ett välfärdsunderskott vuxit fram är missvisande. LO 

hävdar inte ens själva i rapporten att resurserna till välfärden minskat under de senaste 

decennierna.  

 

En generös tolkning av LO-rapporten är att tillgången till välfärdstjänster skulle ha 

försämrats för socioekonomiskt svaga grupper på grund av ökad konkurrensutsättning och 

valfrihet, och ökad andel privata utförare. Något stöd för detta redovisas dock inte. Tvärtom 

kan hävdas att motsatsen inträffat inom vårdområdet. Inom primärvården är cirka 40 

procent av den skattefinansierade sjukvården i privat regi. Enligt senast tillgängliga 

forskningssammanställning (Blix & Jordahl, 2021, Privatizing Welfare Services) synes 

tillgängligheten ha förbättrats till följd av vårdvalsreformen i primärvården för alla 

socioekonomiska grupper, även om den har förbättrats mest för starka grupper. När det 

gäller köer till specialistvården har de däremot ökat under senaste decenniet. Antalet 

personer som stod i kö till specialistvården var i maj 2022 rekordhöga 644 148 personer. 

Köerna var omfattande redan innan pandemin och växte från 2011 till och med 2019 med 

drygt 35 procent.  Specialistvården är i Sverige dominerad av offentliga utförare. Endast cirka 

8 procent av all offentligfinansierad specialistsjukvård i Sverige bedrivs i privat regi, varför 

utvecklingen här knappast kan skyllas på konkurrens och privata sjukvårdsföretag.    

 

2. Mer personal är inte lösningen på välfärdens problem 

LO-rapporten argumenterar för att 102 000 personer behöver anställas inom välfärden fram 

till 2026. LO:s beräkningar grundar sig på SKR:s beräkning från 2020 som visar att man 

behöver, till följd av den demografiska utvecklingen med en ökad andel mycket gamla (80+), 

öka antalet anställda inom vård och omsorg med 13 000 personer per år för att bibehålla 

dagens personaltäthet i välfärdstjänsterna. Det innebär att fram till 2026 behöver man 

nyrekrytera 52 000 personer. Förutom detta, refererar LO till en beräkning gjord av 

Kommunal 2019, som visar att det behövs 50 000 fler heltidsanställda för att svara upp mot 

dagens ”brist på personal”. Kommunal kommer fram till detta genom enkätsvar, en 

medlemsundersökning och andras bedömningar inom välfärdsverksamheten. Det är dock 

inte en enkät som förutsättningslöst ställer frågan om varför resurserna inte anses räcka till. 

Kan det finnas andra förklaringar, exempelvis en annan organisation, andra kompetenser, 

fler och bättre tekniska lösningar?   

 

Trots ökade resurser ökar vårdköerna 

Idag står 640 000 personer i kö för att få specialistvård i Sverige. Mellan 2011 och 2019 har 

köerna ökat med drygt 100 000 personer, vilket är en ökning med mer än 35 procent. Även 

andelen som får vänta mer än 90 dagar – det vill säga längre än ”vårdgarantin” – till ett 

https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/motvalfardenskompetensutmaningrekryteringsrapport2020.65271.html
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första besök respektive till operation eller annan åtgärd i specialistvården har ökat. Under 

samma period har resurserna till sjukvården i regionerna ökat utöver vad som betingas av 

demografin under samma period, med cirka 1 procent per år.    

 

 

Trots ökade resurser förbättras inte skolresultaten eller kvaliteten inom 

äldreomsorgen 

Svenskt Näringsliv och konsultföretaget WSP har kunnat visa att det på kommunnivå inte 

finns något samband mellan ökade resurser i grundskolan respektive äldreomsorgen och 

högre kvalité. Detta visar att det är mer väsentligt hur resurserna används än mängden 

resurser, när resurserna nått upp till en viss nivå. I Figur 1 illustreras relationen mellan 

kvaliteten i äldreomsorgen och dess kostnader. Om man undersöker sambandet inom 

grundskolan finner man samma brist på korrelation mellan resurser och resultat (se 

exempelvis Svenskt Näringslivs rapport ”Ökad effektivitet – ett måste och en möjlighet för 

kommunsektorn”.) 

 

Figur 1, Relation mellan kostnader och kvalitet inom äldreomsorgen 

 

Källa: SKR och egna beräkningar 

Anm: Varje prick i diagrammet är en kommun. Hänsyn har tagits till kommunernas 

förutsättningar, vi har exempelvis korrigerat för kommunernas befolkningstäthet, 

socioekonomi etc. För fler detaljer se Svenskt Näringslivs rapport ”Mer värde för 

skattepengarna i kommunerna – så kan den demografiska utmaningen mötas”. 
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https://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/valfard-och-offentlig-sektor/okad-effektivitet-ett-maste-och-en-mojlighet-for-kommunsektorn_1004963.html
https://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/valfard-och-offentlig-sektor/okad-effektivitet-ett-maste-och-en-mojlighet-for-kommunsektorn_1004963.html
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Hur ska framtidens behov av arbetskraft mötas?  

Som diagrammen ovan visar, finns det inget samband som ger att ökade kostnader leder till 

ökad kvalitet eller till att vårdköerna minskar. Att öka resurser eller personal inom välfärden 

kan därför inte kan vara universallösningen på framtidens problem. Snarare medför ökade 

resurser även risker, som inte diskuteras i LO-rapporten. Mer resurser kan leda till att 

problemen konserveras och att kommunsektorn avstår från att analysera och åtgärda 

orsakerna till en bristande effektivitet i resursanvändningen (Blix & Morin 2020). Dessutom 

skulle under det närmaste decenniet alla nytillkomna i arbetsför ålder som arbetar behöva ta 

anställning i kommunsektorn om personaltätheten tillåts att öka med 0,5 procent, vilket är 

den historiska trenden. Enligt SKR:s senaste ekonomirapport från maj 2022 skulle antalet 

anställda i sådant fall komma att öka med 200 000 personer fram till år 2031. De har också 

tittat på hur många personer som tillkommer i arbetsför ålder, och de uppgår till 250 000 

personer enligt prognos för samma period. Vanligtvis arbetar 80 procent av arbetskraften 

och det innebär alltså att i stort sett alla som tillkommer som arbetar skulle behöva arbeta i 

kommunal välfärdsverksamhet. Detta scenario är inte rimligt då Sverige behöver ett växande 

näringsliv, och näringslivet är i behov av ny arbetskraft om verksamheterna inte ska 

stagnera. Kompetensbristen skulle öka i näringslivet och utvecklingskraften hämmas, vilket 

påverkar konkurrenskraften negativt. Till detta kommer risk för betydande skattehöjningar 

som också påverkar konkurrenskraften negativt.  LO verkar ha bortsett från dessa effekter, 

då dess förslag också får dessa konsekvenser.   

 

3. Privata aktörer och ny teknik viktiga delar av lösningen 

 

Ny teknologi underlättar men det kommer även att krävas nya arbetssätt. Det kan vara en 

positiv utveckling för såväl personalen som för medarbetarna. I moderna äldreboende och 

sjukhus finns apparater för att lyfta brukare från exempelvis säng till rullstol. Det innebär att 

personalen undviker tunga lyft samtidigt som det kan vara en kvalitetshöjning för brukare. 

Ny teknologi innebär möjligheter för personalen att fokusera mer på omsorgsdelen av 

verksamheten och minska på fysiskt tunga och slitsamma arbetsmoment. En ansvarsfull 

kompetenspolicy i kommunsektorn måste inkludera sätt som kan frigöra personalens tid och 

låta dem ägna sig mer åt kärnverksamheten. Det gäller i hela kommunsektorn och inte minst 

inom sjukvården. Vårdpersonal får ägna stor tid åt byråkrati och krångliga IT-system. Det är 

svårt att förstå hur dessa ineffektiviteter tillåts kvarstå. 

 

En av styrkorna med privata företag i välfärden är att de har drivkrafter att öka sin 

effektivitet och tillämpa kundanpassade innovationer. Blix och Jordahl har genom mer än 60 

empiriska studier kunnat visa att privatisering inom skola, sjukvård och äldreomsorg har lett 

https://www.nationalekonomi.se/sites/default/files/2020/11/48-7-mbam.pdf
https://skr.se/download/18.5463fea9180b4e0c6d53c6f7/1653398361377/SKR-Ekonomirapporten-maj-2022.pdf
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till högre kvalitet, lägre kostnader och ökad nöjdhet bland brukare.1 Ett exempel på detta är 

att ju högre andeI grundskoleelever som går i friskolor i en kommun, desto högre blir 

kunskapsresultaten för alla elever i kommunen utan att kostnaderna ökar. Resultaten beror 

inte på betygsinflation eftersom elevers prestationer på högskolor beaktas. 

 

Ett annat exempel är att införandet av etableringsfrihet i primärvården har gynnat 

tillgängligheten för alla grupper. Det ska också nämnas att den genomsnittliga sjukfrånvaron 

är lägre i privat driven välfärdsverksamhet jämfört med offentlig, också när justering görs för 

skillnader i bakgrundsfaktorer såsom de anställdas ålder, kön, inkomst med mera.2 

 

Det är viktigt att fokusera debatten om välfärden på hur man kan förbättra den och inte på 

privata aktörers eventuella vinster. Exempelvis kan man nämna att när föräldrar tillfrågades 

om synen på skolan, så anser nära 90 procent att problemen beror på bristande arbetsro 

enligt en opinionsundersökning genomförd av Demoskop.3 Förutom bristande arbetsro 

menar föräldrarna att lärarnas administrativa börda minskar tiden då lärarna hade kunnat 

lära ut kunskaper och att det råder brist på kompetenta lärare. Slutligen anser nära 80 

procent av föräldrarna att debatten borde fokusera på vad som händer i klassrummen i 

stället för på vinster och valfrihet. 

 

 

I en analys av Sveriges Pisa-resultat 2018 – där friskolorna presterade bättre än de 

kommunala skolorna – framgår att studiero, mer undervisning som anpassas till elevernas 

förutsättningar liksom mer lärarstöd samvarierar med högre kunskaper.4 Det är slående att 

det som Sveriges föräldrar pekar ut som stora problem i svensk skola också är det som 

tydligt påverkar kunskaperna negativt. 

 

Förutom att många privata aktörer lyckas vara effektiva finns det ett värde i att individer och 

hushåll kan välja en bra verksamhet framför en dålig, eller välja en verksamhet som passar 

individens behov bättre än en annan. 

 

Generellt sett bedömer Svenskt Näringsliv också att ledarskapet är av central betydelse för 

kvalitet och effektivitet i välfärdstjänsterna. Betydelsen av ett högkvalitativt ledarskap är 

 

1 M. Blix och Jordahl, H. (2021), Privatizing welfare services, Oxford University Press, Oxford. 

2 Svenskt Näringsliv (2019). Socialförsäkring i förändring. Rapport.  

3 Svenskt Näringsliv, Vilka är skolans problem?, Juni 2022. 

4 Heller-Sahlgren, G (2021); Vad kan vi lära av PISA 2018. Rapport. Svenskt Näringsliv. 
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dock svårt att kvantitativt mäta och utvärdera. Inte desto mindre bedömer vi betydelsen av 

detta som mycket stor.  

 

4. Vinster, avkastning och värdeöverföringar 

 

 

I LO:s rapport ”Välfärdsgapet” (Herlitz, Lorentzi, & Sundström, 2022) refereras till några olika 

nyckeltal och begrepp,5 som författarna menar ska spegla de stora vinster som uppkommer i 

sektorn. Dessutom hävdar LO att det sker en ”värdeöverföring” från företag verksamma 

inom den skattefinansierade välfärden, som inte fångas upp av etablerade resultatmått. 

 

Först anges avkastningen på eget kapital för företag verksamma inom vård, skola och 

omsorg. Avkastning på eget kapital definieras som resultat efter finansiella poster dividerat 

med justerat eget kapital. Med justerat eget kapital avses summan av det egna kapitalet och 

obeskattade reserver, med hänsyn taget till den latenta skatten. 

 

Nyckeltal relaterade till eget kapital ger dock inte en rättvisande bild av avkastningen i ett 

tjänsteföretag, eftersom stora ”mjuka tillgångar” inte bokförs i balansräkningen. Det gäller, 

till exempel, personal, värdet av varumärken, strukturerade processer och relationer till 

kunder. Skälet till att denna typ av mjuka tillgångar inte tas upp i redovisningen är att 

huvudsyftet med redovisningen är att skydda företagens långivare. Eftersom de mjuka 

tillgångarna inte är lika lätta att sälja om betalningssvårigheter skulle uppkomma, så kan de 

inte på samma sätt som fysiska tillgångar tjäna som garanti vid långivning. Däremot är det 

tydligt att även mjuka tillgångar har ett verkligt värde, eftersom börsvärdet eller värdet vid 

en försäljning av ett företag ofta väsentligt överstiger värdet av företagets bokförda 

tillgångar. (PwC, 2018) 

 

Genom att de mjuka tillgångarna inte bokförs blir det bokförda värdet på det egna kapitalet i 

allmänhet betydligt lägre än det verkliga värdet. Eftersom avkastningen beräknas genom att 

resultatet (efter finansiella poster) sätts i relation till det egna kapitalet, innebär detta att de 

faktiska avkastningsnivåerna som anges i LO-rapporten är väsentligt överdrivna. Ett visst 

givet resultat i kronor sett i relation till ett högre eget kapital medför ju en lägre avkastning 

än samma resultat sett i relation till ett lägre eget kapital. Eftersom måttet avkastning på 

eget kapital inte inkluderar det verkliga värdet på det egna kapitalet är måttet av begränsad 

 

5 För en beskrivning och definitioner av olika nyckeltal, till exempel, se Visma (u.d.). 
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nytta som vinstmått för tjänsteföretag. 

 

En analys som revisionsföretaget PwC (2018) genomförde på uppdrag av Svenskt Näringsliv, 

beräknar också rörelseresultatet i förhållande till bokfört operativt kapital, som var det mått 

som den så kallade Reepalu-utredningen (SOU 2016:78) utgick ifrån, och jämför det med 

faktiskt operativt kapital. Slutsatsen är att rörelseresultatet i förhållande till faktiskt operativt 

kapital – alltså ett rättvisande mått – är omkring 7 procent, medan en jämförelse med det 

bokförda kapitalet ger en siffra på 34,6 procent, alltså nästan fem gånger för hög. 

 

Den procentuella avkastningen på eget kapital är således av begränsad relevans som 

vinstmått för företag verksamma inom vård, skola och omsorg, och liksom för andra 

tjänsteföretag. Det går heller inte att utan vidare använda detta mått för jämförelser mellan 

tjänsteföretag i olika branscher, eftersom relationen mellan ”mjuka” och ”hårda” tillgångar 

kan skilja sig avsevärt mellan olika verksamheter.6 

 

Nästa begrepp som används är ”rörelsemarginal”. Rörelsemarginalen beräknas som 

rörelseresultat dividerat med nettoomsättning. Rörelseresultatet, i sin tur, är resultatet före 

skatt och finansiella poster, alltså före räntebetalningar. Rörelseresultatet är alltså inte 

detsamma som vinst, utan är en beskrivning av intjäningen i företagets verksamhet, i 

”rörelsen”. Rörelseresultatet kan sägas vara den summa som sen ska fördelas på ett företags 

”intressenter”, staten (skatt), fordringsägare (räntor) och ägare (vinst). Rörelsemarginalen 

kan sägas beskriva hur stor behållning företaget har på varje kronas försäljning, efter att 

kostnader för löner och liknande (men alltså inte för kapital och skatt), har betalats. 

 

Eftersom nämnaren vid beräkning av rörelsemarginal är företagets nettoomsättning, skiljer 

den sig mycket kraftigt mellan olika branscher. Detaljhandeln, som omsätter mycket stora 

belopp, har låg rörelsemarginal, 3–4 procent, medan kunskapsintensiva branscher, till 

exempel teknikkonsulter, advokatbyråer och liknande, har hög rörelsemarginal, uppåt 20 

procent.7 

 

Rörelsemarginalen är i första hand ett mått som kan användas för att jämföra olika företag 

med likartad verksamhet, eller för att beskriva ett företags utveckling över tiden. Det ger 

däremot inte någon tillfredsställande uppfattning om huruvida vinsten är hög eller låg i 

förhållande till andra branscher. 

 

 

6 Däremot kan måttet användas för att jämföra olika företag med likartad verksamhet. 

7 Se SCB:s statistik över rörelsemarginal (procent) efter näringsgren SNI 2007. 
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Det bör dock påpekas, att LO:s rapport visar att rörelseresultatet för företag inom vård, skola 

och omsorg inte är anmärkningsvärt hög. Enligt LO var rörelsemarginalen i snitt 6,1 procent 

under 2019, vilket är ungefär samma nivå som beräkningen av PwC i den ovan refererade 

studien. Denna rörelsemarginal är inte heller särskilt anmärkningsvärd, i jämförelse med 

andra tjänsteproducerande företag. Tvärtom ligger den strax under genomsnittet. För 

tjänsteföretag, har den genomsnittliga rörelsemarginalen varit ganska konstant under de 

senaste 15 åren, och var 2020 6,8 procent (SCB, 2022). 

 

Denna rörelsemarginal är också avsevärt lägre än allmänheten tror. En undersökning av 

allmänhetens uppfattning, visade att svenskarna uppskattade rörelsemarginalen till i 

genomsnitt 26 procent. Var fjärde svensk trodde att rörelsemarginalen var 40 procent eller 

högre. Motståndet mot ”vinster i välfärden” bygger alltså i stor utsträckning på felaktiga 

uppfattningar om hur höga marginalerna faktiskt är. (Jordahl, 2015; Jordahl, 2017) 

 

LO:s rapport visar att lönsamheten i de skattefinansierade välfärdssektorerna inte är 

anmärkningsvärd jämfört med andra tjänsteföretag, utan snarare något lägre än snittet. 

Den är avsevärt lägre än vad de flesta tror. Enligt LO är rörelsemarginalen 6,1 procent i snitt, 

medan allmänheten tror att den är nästan fem gånger så stor. 

 

Särskilt i skoldebatten förefaller uppfattningen att vinsterna och utdelningarna är mycket 

stora vara allmänt spridd. En sökning på nätet ger gott om träffar på rubriker om 

”vinstregn”, ”rekordvinst” och amerikanska riskkapitalister som tjänar miljarder på svensk 

skola.8 Denna bild stämmer inte med verkligheten. Det sammanlagda rörelseresultatet, alltså 

i alla friskoleföretag, är en knapp miljard kronor. 

 

Vilket resultatmått eller nyckeltal som är mest användbart beror på syftet. I detta 

sammanhang kan det vara lämpligt att relatera till den offentliga sektorns samlade 

kostnader för fristående förskoleklass, grundskola och gymnasium, som är ungefär 28 

miljarder kronor. Rörelseresultatet utgör ungefär 3,4 procent av denna summa. Det är viktigt 

att åter betona att rörelseresultat inte är detsamma som vinst. Vinsten är det belopp som 

blir kvar efter att räntekostnader och skatter har betalats. 

 

Inte heller stämmer bilden av stora aktieutdelningar. Sammanlagt kan aktieutdelningarna 

från friskoleföretagen skattas till omkring 200–300 miljoner kronor per år, alltså en procent 

 

8 Se, till exempel, Zachrisson Winberg (2011), Hagman (2019) eller Zachrisson Winberg & 
Lagerström (2020). 
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av omsättningen, eller något mindre. Satt i relation till de samlade kostnaderna för 

skolväsendet, motsvara aktieutdelningarna ungefär två tusendelar. (Sandström, 2020)9 

PwC (2022) har, på uppdrag av arbetsgivarorganisationen Almega, gjort en mer djupgående 

analys, som täcker en längre tidsperiod, åren 2010–2020. Den ovan beskrivna analysen satte 

rörelseresultatet i relation till intäkterna i hela friskolesektorn, inklusive icke vinstdrivande 

skolor. Analysen omfattade förskoleklass, grundskola och gymnasium. PwC analyserar skolor 

som drivs i aktiebolagsform, och begränsar sig till förskoleklass och grundskola. De finner att 

rörelsemarginalen, i snitt varit 4,9 procent, och varierat mellan 4,0 procent (2012) och 6,5 

procent (2020). 

 

Rörelsemarginalen i friskolesektorn, är med andra ord lägre än det genomsnitt för vård, skola 

och omsorg, som LO beräknat. Rörelsemarginalen har under den senaste tioårsperioden varit 

i snitt 4,9 procent. Utdelningarna har varit en bråkdel av detta, några hundra miljoner kronor 

per år, sammantaget för hela friskolesektorn. 

 

Efter att LO konstaterat att vinsterna inom vård, skola och omsorg inte är anmärkningsvärt 

stora, vill LO använda ”värdeöverföring”, som ett mer rättvisande begrepp. 

Värdeöverföringen skulle, enlig LO, även inkludera lån, räntor och avskrivningar inom samma 

koncern, hyror till företag inom samma koncern, samt köp från andra bolag inom samma 

koncern. Inga belägg presenteras för att sådana värdeöverföringar skulle förekomma, eller 

vilken omfattning de i så fall skulle ha. 

 

Begreppet ”värdeöverföring” är meningslöst, om det inte definieras närmare. I stället för att 

lansera ett nytt, oprecist begrepp, bör LO genomföra en seriös analys, om de menar att 

etablerade vinst- och resultatmått inte ger en rättvisande bild. Det är svårt att fly från 

intrycket att LO, efter att ha motbevisat sin egen tes, desperat försöker hitta en ny väg att 

ändå hävda att företag inom vård, skola och omsorg gör mycket stora vinster. 

 

Sammanfattning: 

• Avkastningen på eget kapital går inte att använda som mått på lönsamhet i 

friskolor eftersom ”mjuka tillgångar” inte inkluderas i bokföringen. En försiktig 

bedömning är att LO:s skattningar av avkastningen är fem gånger för hög. 

 

9 Det finns ingen samlad statistik för aktieutdelningar. Eftersom flera friskoleföretag även har 
andra verksamheter, är det också svårt att avgöra hur stor del av eventuella utdelningar som 
är hänförliga till just skolverksamheter. Beskattningsreglerna för fåmansbolag (ofta kallade 
3:12-reglerna) gör också att distinktionen mellan lön och utdelning inte är meningsfull i 
många mindre skolföretag, där ägaren också är verksam i bolaget. 
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• Rörelsemarginalen i friskoleföretag är, enligt LO, 6,1 procent, vilket är ungefär på 

samma nivå som i andra tjänsteföretag, till och med något lägre. 

• Över en tioårsperiod, har friskoleföretagen haft lägre rörelsemarginal än snittet för 

tjänstesektor, under 5 procent. 

• Allmänheten överskattar hur stora rörelseresultaten är i friskolesektorn. I snitt var 

gissningen 26 procent, mer än fyra gånger den verkliga siffran. Motståndet mot 

”vinster i välfärden” bygger på felaktiga uppfattningar om hur höga marginalerna 

faktiskt är. 

• Satt i relation till de fristående skolorna totala intäkter från det allmänna, som är 28 

miljarder kronor, var rörelseresultatet en mycket liten andel, ungefär 3,4 procent. 

• Påståenden om ”miljardutdelningar” från friskolekoncernerna är fria fantasier. De 

sammanlagda utdelningarna är omkring 200–300 miljoner kronor per år, 

motsvarande ungefär två tusendelar av de samlade kostnaderna för skolväsendet. 
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