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Nu finns chansen att höja kvaliteten 
Sophie Nachemson-Ekwall 

I ett tilläggsdirektiv till ägarprövningsutredningen ska regeringen presentera skärpta 
krav på ägarna till skolor och vård i februari 2014. 

Folkpartiet och Moderaterna har enats om stoppa ett kortsiktigt vinstintresse i skolan 
uppbyggt kring svårbegripliga låneupplägg. Det har rivit upp en känslostorm i 
riskkapitalbranschen som regeringen kan använda för att genomföra reformer som 
hittills inte varit möjliga. 

Problemet för skolan eller vården är förstås inte ägarformen utan att aktörerna – de 
kommunala såväl som friskolorna – inte har utvecklat verktyg för att jämföra 
kvaliteten på olika verksamheter. 

Det går att ändra. Internationellt finns en rad frivilliga uppförandekoder på 
hållbarhetsområdet som berör företagens samhällsansvar. Inget har hindrat 
riskkapitalbranschen från att gå i bräschen och utveckla en egen standard. Inget har 
heller hindrat enskilda friskolor eller kommuner att förbättra genomlysning. Det är 
inte mer komplicerat än för ett Novo Nordisk eller H&M, bolag som ofta prisas för 
pionjärarbeten med hållbarhet. 

Wallenbergs riskkapitalbolag EQT är numera med i debatten för att visa att de förstår 
vart vinden blåser. På en riskkapitalkonferens i Paris förra veckan uppmanade EQT:s 
arbetande styrelseordförande Conni Jonsson sina branschkolleger att fokusera mer på 
att bygga företag än på att undvika att betala skatt. Åtminstone om de vill behålla sin 
rätt att verka i en tid då politiker bevakar sektorn hårdare och reglerande myndigheter 
flyttar fram sina positioner. 

Conni Jonsson sa också att riskkapitalbranschen måste gå från att vara ”kunniga 
investerare till att vara ansvarstagande ägare till bolag”, speciellt om branschen vill 
arbeta inom de skattefinansierade sektorerna. Enligt Financial Times möttes Conni 
Jonsson av en varm applåd från publiken. 

EQT äger Academedia och för att vara trovärdig behöver Conni Jonsson agera snabbt 
för att stävja ägarprövningsutredningens attack. Academedia är Sveriges största 
skolkoncern med 5 miljarder kronor i omsättning och 50  000 elever. Bolaget skulle 
kunna redovisa uppgifter om skolmat, lärartäthet, antimobbningsteam, frånvaro, 
tillgång till skolsyster, hur många elever som fullföljer studiegången, går vidare till 
högre studier och annat arbete, specialpedagoger, omsättningen hos lärarna, 
huvudmannens verkliga roll och hur klagomål hanteras och följs upp. 

Det enda Academedia mäter i dag är kundnöjdhet genom enkätsvar, men det var länge 
sedan dylika studier sågs som ett tillförlitligt sätt för att mäta kvalitet. 20 år efter 
friskolereformen är det enda verktyg som står till buds för den elev som väljer 
Academedias gymnasieskolor fortfarande betygen, som bara säger något om skolans 
popularitet i de stora tätorterna. 



Det här vet Conni Jonsson och hans kolleger i branschen. Därför ska regeringen se 
branschens upprördhet som en gyllene chans att pressa fram öppenhet, som då inte 
bara leder till bättre riskkapitalägda friskolor eller vårdinrättningar utan kan höja 
kvaliteten hos andra aktörer, inklusive de som drivs med kommunala huvudmän. 

För regeringen, som har ägnat åtta år åt att reformera skola och vård, är det en bättre 
strategi än populistiska förbud. 
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