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Abstract 

When friskolereformen in Sweden was introduced in 1992, the market for 

secondary education became a competitive market.  With new opportunities for 

schools to pursue secondary education business, the Swedish government hoped 

that students' preferences could be better met and that the use of resources 

would be more efficient. Questions answered in this paper is what characterizes 

the market, which strategies secondary schools uses, effects of asymmetric 

information and the factors that affect the degree of variation, and what the 

optimal degree of variation might be. 

The market for secondary education is mapped based on the SCP-model to get an 

overview of the market and its characteristics. Salop circle will be applied and 

detailed discussion about asymmetric information, variety and strategies on the 

secondary market will be made. 

In summary, it is noted that the market is characterized by monopolistic 

competition where it is difficult to predict the secondary schools' incentives. 

Furthermore, the market is characterized by being fully subsidized in the form of 

skolpeng with the reason that the positive impact of education on society. The 

strategies used in the market are marketing, acquisitions, grade inflation, 

complimentary products and research and development. As there is a lack of 

information on the market means that students do not make informative choices, 

which means that it becomes more difficult for individuals to achieve their full 

potential. Furthermore, the lack of information barriers to entry in the market 

and the opportunities to compete with quality weakens. The factors that affect 

the variation in the market were found to be individual preferences, the 

substitution tendencies, competition and economies of scale.  

  



  



Sammanfattning 

När friskolereformen i Sverige infördes 1992 blev marknaden för gymnasial 

utbildning konkurrenssatt. Med nya möjligheter för friskolor att bedriva 

gymnasial utbildningsverksamhet var statens förhoppningar att elevers 

preferenser bättre kunde bemötas och att resursanvändningen effektiviserades. 

Frågor som besvaras i uppsatsen är vad som kännetecknar marknaden, vilka 

strategier gymnasieskolor använder sig av, effekter av asymmetrisk information 

samt vilka faktorer som påverkar variationsgrad och vad optimal variationsgrad 

kan tänkas vara. 

Marknaden för gymnasial utbildning kartläggs utifrån SCP-modellen för att få en 

översiktlig bild över marknaden och dess kännetecken. Salops cirkel appliceras 

och närmare diskuteras det kring asymmetrisk information, variation och 

strategier på gymnasiemarknaden. 

Sammanfattningsvis konstateras det att marknaden kännetecknas av 

monopolistisk konkurrens där det är svårt att förutspå gymnasieskolors 

beteende. Vidare karaktäriseras marknaden av att den är fullständigt 

subventionerad i form av skolpeng med anledningen att utbildning har positiva 

effekter på samhället. De strategier som används på marknaden är 

marknadsföring, uppköp, betygsinflation, gratisprodukter samt forskning och 

utveckling. Då det råder informationsbrist på marknaden medför det att elever 

inte gör informativa val, vilket innebär att det blir svårare för individer att uppnå 

sin fulla potential. Vidare medför informationsbristen etableringshinder på 

marknaden och att möjligheterna att konkurrera med kvalitet försvagas. De 

faktorer som påverkar variationen på marknaden konstaterades vara individers 

preferenser, substitutionsbenägenhet, konkurrens och stordriftsfördelar. 
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1 Inledning 
I inledningskapitlet kommer studiens ämne att presenteras för läsaren. Det inleds 

med en bakgrund och en problemformulering till varför studien uppkommit.  Här 

kommer också studiens syfte och frågeställningar att presenteras. 

1.1 Bakgrund 
Skolverket är den statliga myndighet som ansvarar för att alla individer i 

samhället ska ha möjlighet till utbildning samt få inspiration till ett livslångt 

lärande. Utbildningsväsendet vilar på demokratiska värderingar där individers 

socioekonomiska bakgrund, kön eller etnisk tillhörighet inte ska påverka ens rätt 

till utbildning eller dess kvalité. Den potentiella slutprodukten ska vara att 

individer ska finna sig själva och därmed kunna bidra till samhället utifrån deras 

egna preferenser, där det för närvarande finns 18 nationella gymnasieprogram1 

att välja bland. (Skolverket, 2011) 

Fram till år 1992 var marknaden för utbildning centraliserat där statligt2 ägda 

gymnasieskolor hade monopol, men där ett fåtal andra aktörer existerade i form 

av privata skolor. När friskolereformen infördes 1992 medförde det att skolor 

styrda av privata huvudmän hade möjlighet att ta sig in på marknaden men även 

att individer själva fick välja vilken skola de ville utbilda sig på. För att ge de fria 

huvudmännen incitament att starta skolor och att finansieringen skulle var 

rättvis infördes skolpeng. Med skolpeng innebar det att den skola en individ 

valde att studera på fick skolan en summa pengar av staten, baserat på 

kommunala kostnader för varje elev. Med hjälp av skolpeng kunde Skolverkets 

mål om rätt till lika utbildning uppfyllas då de privat finansierade skolorna 

minskade i antal och att skolavgifter blev förbjudna. (Skolvalet, 2015) 

Syftet med att friskolereformen infördes var att öka konkurrensen på 

skolmarknaden genom olika ägandeformer och inriktningar. Vidare skulle detta 

medföra att kvalitén på utbildning i det svenska skolsystemet förbättrades. 

                                                           
1 Se appendix A för alla 18 nationella gymnasieprogram. 
2 Med staten syftas på den offentliga sektorn vilket inkluderar både stat och kommun. Begreppet staten 
kommer användas genomgående i uppsatsen. 
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Ytterligare en anledning var att det skulle öka föräldrarnas engagemang i sina 

barns utbildning. En friskola skulle inte längre behöva ha samma 

utbildningsupplägg som en kommunal gymnasieskola för att få statsbidrag, utan 

en friskola skulle kunna godkännas av Skolinspektionen så länge de följer 

skollagen och läroplanen som finns reglerade av staten. En av de förväntade 

konsekvenserna av införandet av friskolereformen var att den ökande 

valfriheten och ökade antalet gymnasieskolor skulle leda till en mer effektiv 

resursanvändning.  Dessutom var en förhoppning att nya gymnasieskolor med 

andra profiler skulle medföra nya och effektivare arbetsmetoder som skulle ha 

möjlighet att influera andra gymnasieskolor. (Skolverket, 2005) 

År 2015 fanns det 1328 gymnasieskolor i Sverige.  Av dessa gymnasieskolor var 

34 procent drivna av enskilda huvudmän och gick under benämningen friskola, 

där nästan var tredje av dessa skolor hade färre än 100 elever. (Friskolornas 

riksförbund, 2015a) 

1.2 Tidigare studier 
IFAU, institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk värdering, skrev en 

rapport 2012 där de granskade vilka effekter en ökning i antalet friskolor 

påverkade elevernas utbildningsresultat. Rapporten visade att det inte fanns 

något stöd för betygsinflation och att olika trender i kommuner och förändrad 

elevsammansättning på grundskolorna inte påverkade utbildningsresultatet. 

IFAU hittade inga effekter kring skolkostnader3, vilket de valde att tolka som att 

produktiviteten hade ökat och haft en positiv effekt på studieresultat. (Böhlmark 

& Lindahl, 2012)  

Liknande samband har konstaterats för grundskolan, där slutsatsen har varit att 

konkurrensen medfört att kommunala skolor har blivit bättre på att utnyttja sina 

resurser och samtidigt förbättrat utbildningskvaliteten. (Bergström & 

Sandström, 2001)  

                                                           
3
 Fasta och rörliga kostnader för att bedriva skolverksamhet. 
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Det har funnits och finns en debatt om att friskolor ger ut högre betyg än de 

kommunala alternativen genom att på det sättet öka skolans popularitet och 

rykte. Enligt en studie av Vlachos4 (2010) inom samma ämne konstaterades det 

att det fanns skillnader i betygsättning mellan friskolor och kommunala 

gymnasieskolor i början av 2000-talet, men under de senaste åren har 

skillnaderna blivit försumbara. I samma forskningsstudie påvisade Vlachos att 

det fanns stor variation mellan skolor sett till kursbetyg och den faktiska 

kunskapsnivån beroende på hur konkurrensen såg ut inom en kommun.  

Vlachos diskuterar i Hartman (2011) angående informationsbrist som 

uppkommer hos elever och föräldrar inför val av gymnasieskola. Enligt Vlachos 

har det uppstått en osäkerhet i anslutning till att bedöma gymnasieskolors 

utbildningskvalité.  

1.3 Problemformulering 
Syftet med införandet av fritt skolval och möjligheten för huvudmän att bedriva 

friskolor var en förhoppning om att marknadskrafterna skulle forma marknaden. 

Den ökade konkurresen skulle ge skolorna en drivkraft att förbättra sin 

verksamhet för att kunna locka elever och medföljande skolpeng. En annan 

förhoppning med friskolereformen var att en ökad variation på skolmarknaden 

skulle medföra att olika individers preferenser bättre kunde bemötas av 

skolorna. (Böhlmark & Lindahl, 2012) 

Den ökade konkurrensen på marknaden och dess effekter har diskuterats flitigt i 

media. I en artikel i Dagens Nyheter (2005) diskuterades det kring att 

konkurrensen nödvändigtvis inte förbättrat skolkvalitén, utan istället medfört en 

betygsinflation där friskolor varit överrepresenterade bland de som ger ut betyg 

där elevers kunskapsnivåer inte speglas av betygen. I artikeln motargumenteras 

påståendet med att andelen elever med högutbildade föräldrar är högre på 

friskolor än på kommunala skolor. Diskussionen i artikeln överensstämmer 

delvis med Vlachos (2010) forskning, men där Vlachos forskning är mer 

                                                           
4
 Professor inom ekonomi på Stockholms universitet. 
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uppdaterad och där det poängteras att skillnaderna har blivit försumbara de 

senaste åren.  I Dagens Arena citerades Vlachos angående problemet med betyg 

av Senneby (2014) enligt följande. 

"I praktiken innebär det ju att eleverna står inför ett val mellan en skola med bra 

undervisning och utbildning, och en skola där eleven får bra betyg. När betygen är 

så viktiga som de är för elevernas framtid, finns det anledning att tro att detta 

påverkar deras val i dålig riktning. De riskerar sämre utbildning ” 

1.4 Syfte 
Med decentraliseringen och införandet av friskolor och utökad valmöjlighet 

påverkades strukturen på marknaden för utbildning. Denna uppsats kommer att 

undersöka och analysera hur marknaden för gymnasial utbildning ser ut.  

1.5 Frågeställningar 
Följande frågeställningar kommer vara vägledande genom uppsatsen och 

besvaras samt diskuteras. 

 Vad kännetecknar marknaden för gymnasial utbildning? 

 Vilka effekter får asymmetrisk information på gymnasiemarknaden? 

 Vad kan anses vara optimal variation för aktörerna på gymnasiemarknaden, 

samt vilka faktorer påverkar variationsgraden? 

 Vilka strategier använder friskolor och kommunala skolor för att vara 

konkurrenskraftiga? 

1.6 Beskrivning av datamängd 
Datamaterialet som har använts i denna studie kommer ifrån Skolverkets 

databaser, där de har samlat in data från alla skolor i Sverige. Bland annat har 

dem samlat in fakta om elever, lärare, avgångsbetyg och resultat på nationella 

prov där allt kan jämföras mellan län, kommuner och skolor.  Skolverkets 

databaser som används i studien är Siris och Jämförelsetal. 

1.7 Avgränsning 
I denna uppsats ligger fokus på kommunala skolor och friskolor på gymnasial 

nivå, där gymnasiesärskolor och privatskolor inte är inkluderade.  
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1.8 Etik 
I denna uppsats kommer inte specifika skolors siffror eller porträttering i media 

anges för att inte ge dålig publicitet för någon gymnasieskola eller skolkoncern. 
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2 Metod 

Under metod kommer de modeller som används för att analysera marknaden för 

gymnasial utbildning att beskrivas. Teorin kring modellerna kommer vara 

generella och inte beskrivna utifrån marknaden. 

2.1 Structure- Conduct- Performance- modell 

Structure-conduct-performance modellen (SCP) används för att analysera 

marknader och beskriva hur företag presterar på imperfekta marknader. 

Modellen är uppbyggd för att analyseras i tre delar: marknadsstruktur, 

företagens agerande på marknaden och deras resultat. Grundförutsättningar 

tillhör marknadsstruktur men tas upp som en separat del i modellen. (Carlton & 

Perloff, 2000) 

Figur 1- illustrerar Structure-conduct-performance modellens struktur, innehåll 

och samband. 

 

Figur 1- SCP-modell. Källa: Carlton & Perloff (2000). 



7 
 

Inom marknadsstrukturen kartläggs hur marknaden ser ut och karaktäriseras 

utifrån grundförutsättningar i egenskap av typ av produkt, 

konsumentefterfrågan, substitutionsbenägenhet och tillväxtpotential. Vidare 

måste antalet konkurrerande företag på marknaden analyseras samt hur stora 

marknadsandelar de innehar och om de konkurrerar på hela marknaden eller 

enbart delmarknader. Möjligheterna och viljan att etablera och avetablera på 

marknaden påverkas av hur stora in- och uträdeshinder det förekommer. 

(Carlton & Perloff, 2000) 

Vidare måste en bedömning ske om produkterna är homogena och 

diversifierbara, om det kommer ske kostnadsförändringar på kort respektive 

lång sikt och i vilken utsträckning det förekommer vertikal integration. Alla dessa 

faktorer är avgörande för att på ett effektivt sätt kunna konkurrera om 

marknadsandelar och för att erbjuda strategiska kvantiteter och priser utifrån 

marknaden. (Carlton & Perloff, 2000) 

Efter att ha kartlagt marknaden kan företags strategier och beteenden 

analyseras. Marknadsstrukturens karaktärisering lägger grunden för hur företag 

på marknaden bör agera och vilka strategier och beteenden företagen använder 

sig av. De företagsstrategier som kan tillämpas på den aktuella marknaden kan 

vara marknadsföring, forskning och teknisk utveckling, utrotningspriser, 

kartellbildning och fusioner. (Carlton & Perloff, 2000) 

Resultatet av företagens strategier visas vanligtvis i vinst men kan även visa sig i 

form av effektivisering gällande allokering och produktion. Investering i 

humankapital kan medföra ökad produktivitet och därmed ökade möjligheter för 

expansion på marknaden eller minskade personalkostnader. (Carlton & Perloff, 

2000) 

I modellen är det av vikt att inse att företagens strategier påverkas av 

marknadsstrukturen men att denna relation har ett ömsesidigt samband. Om ett 

företags strategi är att ta över eller slå samman med andra företag medför det att 

marknadsstrukturen förändras då det blir färre företag på marknaden. Likväl kan 
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företagens resultat påverka marknadsstrukturen genom ökade marknadsandelar 

tack vare goda framtidsutsikter på grund av effektivisering eller stora vinster. 

(Riley, 2009) 

2.2 Salops cirkel 
Salops cirkel är en lokaliseringsmodell där produktvariation analyseras. 

Modellen är baserad på ett antal grundläggande antaganden.  

1. Konsumenter har olika preferenser vilket medför att alla varianter på en 

produkt inte är likvärdiga substitut.  

2. Företag kan lokalisera sin produkt enliga sina preferenser.  

3. Transportkostnaden är linjär vilket medför att det enbart finns två 

närliggande realistiska konkurrenter.   

Konsumenter hamnar utifrån sina preferenser inom en viss konkurrensregion. 

Om det inte finns en produkt som är tillräckligt lik konsumentens preferenser 

finns det utrymme för ytterligare produktdifferentiering. Konkurrensregionernas 

produkter är inte likvärdiga substitut men utifrån pris kan konsumenter vara 

benägna att välja en annan produkt om den har ett lägre pris. (Salops, 1979)  
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Figur 2- exempel på Salops cirkel med konkurrensregioner jämnt lokaliserade på 

marknaden. 

 

Figur 2- Illustration av Salops cirkel. Egen bearbetning. Källa: Salops (1979) 

Företag lokaliserar sig enligt Salops cirkel inom en konkurrensregion som skiljer 

sig åt genom produktdifferentiering från andra konkurrensregioner. Företag 

kommer att etablera sig på marknaden så länge det finns vinstmöjligheter i form 

av det finns konsumentpreferenser som inte är bemötta, eller att de anser att de 

kan konkurrera ut andra aktörer på marknaden. Varje konkurrensregion har två 

närliggande konkurrerande regioner med produktvarianter som är liknande men 

inte likvärdiga substitut sett till enbart produktvariation. Inom varje 

konkurrensregion kan konkurrensen leda till ökad variation vilket medför att två 

närliggande konkurrerande regioner kan sammanstråla och medföra en större 

konkurens region.  (Salops, 1979) 

Figur 3- illustration över sammanstrålande konkurrensregioner.  

 

Figur 3- Överlappande konkurrensregioner utifrån Salops cirkel. Egen bearbetning. 

Konkurrens- 
region 1 

Konkurrens -
region 2 

Konkurrens- 
region 3 

Konkurrens- 
region 4 



10 
 

Utifrån figuren kan det utläsas att konkurrensregion 1 och konkurrensregion 2 

överlappar med varandra, vilket medför att konkurrensen för regionerna ökar 

ytterligare. I detta läge finns det inte utrymme för nyetableringar mellan 

konkurrensregionerna enligt Salops (1979). Om konkurrensregioner inte 

överlappar med varandra kan det tänkas finnas utrymme för nyetableringar 

enligt Salops (1979). 
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3 Marknaden för gymnasial utbildning 
Under marknaden för gymnasial utbildning kommer modellerna beskrivna i 

metodkapitlet att appliceras på marknaden. Marknaden kartläggs utifrån SCP-

modellen följt av beskrivning kring asymmetrisk information, variationsgrad och 

strategiers påverkan på gymnasiemarknaden. 

3.1 SCP 
Metoden Structure-conduct-performance kommer att användas och anpassas för 

att studera gymnasiemarknaden, där vissa punkter i figur 1 bortses från då de 

inte anses vara relevanta för marknaden. I SCP för gymnasiemarkaden är det 

staten som är spindeln i nätet och påverkar alla de andra delarna på 

gymnasiemarknaden. I detta fall är det Skolverket och Skolinspektionen som 

agerar för statens vägnar. 

Figur 4- illusterar gymnasiemarknaden utifrån SCP-modellen. 

 

Figur 4- Gymnasieskolans SCP-modell. Egen bearbetning. 
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3.1.1 Grundförutsättningar 

Gymnasiemarknadens grundförutsättningar kan tänkas karakteriseras utav vad 

som efterfrågas, substitutionsmöjligheter, transaktionskostnader, tillväxt och 

lokalisering. 

I. Vad efterfrågas? 

På utbildningsmarknaden är det eleverna som är konsumenterna och de som 

efterfrågar utbildning. Syftet med utbildningen är att utvecklas och uppnå sin 

fulla potential för att optimera möjligheterna att bli antagen till högre utbildning 

eller att etablera sig på arbetsmarknaden. I begreppet bra utbildning ingår  

trivsel och välmående, vilket är två viktiga faktorer för att eleverna ska ha 

möjlighet att fokusera på sin utbildning och uppnå goda studieresultat. (Löfgren, 

Persson, Weibull, 2001) 

Figur 5- visar Maslows behovspyramid. 

 

Figur 5- Maslows behovspyramid. Egen bearbetning. Källa: Maslow (1943) 

Att ha en utbildning är en del utav de delar som kan behövas för att uppnå det 

högsta steget på Maslows behovshierarki, självförverkligande, som är ett behov 

av att vara den mest kompletta versionen av dig som du kan vara utefter de 

resurser och förutsättningar du innehar.  

En utbildning kan tänkas förverkliga alla steg på Maslows behovspyramid.  Då 

det allmänt förknippas med status att ha en hög utbildningsgrad kommer 

individens bild av självförverkligande delvis att uppnås genom att erhålla en 
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gymnasial examen.  Enligt Maslow (1943) är självförverkligande det svåraste 

steget att uppnå då det ständigt förändras efter nya preferenser och att det är 

svårt att uppnå den mest kompletta versionen av sig själv med begränsade 

resurser.   Steget uppskattning kan uppfyllas genom att få beröm eller bra betyg i 

skolan och därmed få ökat självförtroende, vilket allmänt är förknippat med 

varför individer vill ha uppskattning. Gymnasieutbildning erbjuder även 

möjligheter till att uppfylla gemenskapssteget på kort sikt då elever får 

klasskamrater de kan socialisera sig med och känna gemenskap. På lång sikt kan 

gemenskapssteget uppfyllas i och med att likasinnade människor med samma 

utbildningsbakgrund kommer i kontakt med varandra i arbetslivet. Med 

gymnasieutbildning kan elever få en ekonomisk trygghet samt en stabilitet i 

framtiden då de kan tänkas att det är lättare att få jobb i och med högre 

utbildningsgrad. Då ekonomisk stabilitet bidrar till möjligheten att uppfylla alla 

ens fysiska behov kan det ha viss påverkan på varför individer väljer att utbilda 

sig. 

Elevernas efterfrågan varierar beroende på vilken skola utbildningen finns på, 

men efterfrågan varierar också mellan alla de utbildningar som finns att välja 

bland.  

I. Substitution 

Gymnasieutbildning tillhör inte grundskolan vilket vidare medför att det inte 

finns något krav för elever att fortsätta utbilda sig efter grundskolan (Skolverket, 

2011). Denna valfrihet medför att det finns substitutionsmöjligheter till 

gymnasial utbildning i form av ökad andel fritid eller att arbeta (Löfgren, 

Persson, Weibull, 2001).  

Figur 6- visar två cirkeldiagram över sysselsättningsgraden inom grupperna 

förgymnasial och gymnasial utbildning. 
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Figur 6- Andel sysselsatta på arbetsmarknaden mellan 15-75 år inom utbildningsgrupp, uppdelat 

på för- och gymnasial utbildning som högsta utbildningsgrad år 2014. Egen bearbetning. Källa: 

Ekonomifakta (2015). 

På arbetsmarknaden 2014 hade de med gymnasial utbildning högre 

sysselsättningsgrad än de utan. Som vi kan se i figur 6 var 21 procent av de med 

förgymnasial utbildning respektive åtta procent av de med gymnasial utbildning  

arbetslösa. Vidare medförde detta att substitutionsbenägenheten för att arbeta 

istället för att erhålla gymnasial utbildning minskade (Löfgren, Persson, Weibull, 

2001). Det ska nämnas att inom åldersgruppen 15-19 så studerade stor del av 

dem fortfarande på gymnasieskola fast räknades som arbetslösa.  

I. Transaktionskostnader 

Allmänna transaktionskostnader som finns gällande marknaden för gymnasial 

utbildning är sökkostnaden för att välja gymnasium och den kostnad som 

uppstår vid byte av gymnasium. Familjer lägger ner tid för att hitta ett 

gymnasium och en utbildning som stämmer överens med elevens preferenser, 

vilket vidare blir en kostnad i form av tid. Likaså blir det en tidskostnad vid byte 

av gymnasieskola då eleven kan tvingas gå om ett år eller läsa om en enstaka 

kurs.  
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I. Tillväxt 

Genom att studera antalet elever och skolor i ett historiskt perspektiv kan 

tillväxten analyseras och prognosticeras för gymnasieskolmarknaden. 

Tabell 1- Antalet gymnasieskolor i Sverige uppdelat på friskolor och kommunala skolor. Källa: 

Jämförelsetal (2015). 

År/Huvudmän 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gymnasieskolor, 
enskilda 

huvudmän 
359 414 458 489 499 485 460 452 

Gymnasieskolor, 
kommunala 
huvudmän 

530 531 518 526 506 768 886 876 

Totalt 889 945 976 1015 1005 1253 1346 1328 
 

Det har varit stor tillväxt på antalet gymnasieskolor i Sverige de senaste åren. 

Sedan 2007 har antalet skolor ökat med 49 procent fram till 2014. Antalet 

kommunala skolor har ökat med 65 procent och antalet friskolor har ökat med 

cirka 26 procent.  Totalt fanns det 1328 stycken gymnasiekolor i Sverige år 2014. 

Noterbart är att efter år 2011 har tillväxten varit negativ för friskolor medan 

tillväxten för kommunala gymnasieskolor har varit positiv. 

Tabell 2- Antalet elever i Sverige uppdelat på friskolor och kommunala skolor. Tabellen visar 

antal elever i 1000-tal. Källa: Jämförelsetal (2015). 

År/huvudmän 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Elever, 
enskilda 

huvudmän 
67,7 77,5 85,5 92,0 94,1 91,5 85,1 83,4 

Elever, 
offentliga 

huvudmän 
322,3 318,9 309,3 293,7 275,0 260,1 245,1 240,3 

Totalt 390,1 396,3 394,8 385,7 369,1 351,6 330,2 323,7 
 

Antalet elever i Sveriges gymnasieskolor har minskat med 17 procent från 2007, 

då det var 390 058 elever, till 323 670 år 2014. Inom de kommunala 

gymnasieskolorna har antalet minskat med 25 procent, samtidigt som antalet 

elever i friskolor i Sverige har ökat med 23 procent. 



16 
 

Skolverket har beräknat en prognos för hur antalet elever i gymnasieskolan 

kommer se ut till år 2023. Enligt denna prognos kommer antalet elever i 

gymnasial ålder att öka med 45 000 elever. (Skolverket, 2015a)   

I. Lokalisering 

Skolornas lokalisering rent geografiskt är viktig för att täcka så stor del av 

marknaden som möjligt enligt Salops cirkel. Gymnasieskolor kan även använda 

sig av differentiering. Genom att välja en specifik inriktning på sin utbildning kan 

gymnasieskolor lokalisera sig gentemot konkurrerande skolor.    

3.1.2 Marknadsstruktur 

Marknadsstrukturen för gymnasial utbildning inkluderar andel elever, antalet 

skolor, inträdeshinder, produktdifferentiering och vertikal integration. 

II. Andel elever och antal skolor 

Figur 7- visar elevernas val av gymnasieskola mellan 1998 fram till 2014. 

 

Figur 7- Andelen elever som går på friskolor samt kommunala skolor 1998 till 2014. Egen 

bearbetning. Källa: Jämförelsetal (2015). 

År 1998 gick fyra procent av Sveriges gymnasieelever på en friskola. 16 år 

senare, år 2014, hade marknadsandelen för friskolorna ökat med 22 

procentenheter, vilket medförde att de kommunala skolorna hade 74 procent och 

friskolorna 26 procent av de svenska gymnasieeleverna. 
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Bland de största friskolekoncerner i Sverige år 2014 räknades AcadeMedia, 

internationella engelska skolan och kunskapsskolan (Svenska Dagbladet, 2014). 

AcadeMedia är den största friskolekoncernen med cirka 100 gymnasieskolor i 

Sverige (AcadeMedia, 2015). 

II. Incitament för aktörer 

Det finns skillnader mellan gymnasieskolor på marknaden gällande vilka 

incitament de har för att bedriva sin utbildningsverksamhet.  

För friskolor finns det både vinstdrivande och icke vinstdrivande skolor där 

majoriteten bedrivs som aktiebolag och endast en liten andel ägs av ideella 

föreningar eller stiftelser. De vinstdrivande aktörerna har incitament att hålla 

ner sina kostnader för att kunna göra vinster, men det finns också starka 

incitament att behålla och vinna marknadsandelar på gymnasiemarknaden. 

(Vlachos 2011) De kommunala skolorna drivs med svagare vinstmotiv där det 

finns möjligheter att täcka upp eventuella förluster med skattemedel (Jordahl, 

2004). 

II. Inträdeshinder 

För att starta en gymnasieskola måste huvudmannen ha tillgång till startkapital. 

Kapitalet måste vara tillräckligt för att ha råd med fasta kostnader i form av att 

införskaffa lokaler, inredning, datorer och annan teknik. För alla dessa inköp 

tillkommer sökkostnader och rörliga kostnader för att hitta rätt lokal och hålla 

dem i drift innan gymnasieskolan kan starta sin skolverksamhet och vara en del 

av gymnasiemarknaden. Då personal måste anställas innan skolstart medför 

även de en rörlig kostnad för skolan. (Friskolornas riksförbund, 2015b) 

Att ha ett elevunderlag för sin nya skola är också en form av etableringshinder 

men också ett problem. Vlachos (2010) skriver om riskaversivt beteende som ett 

ytterliggare etableringshinder enligt följande. 

“det är rimligt att förvänta sig en viss ovilja bland föräldrar att låta sina barn börja 

på en helt oprövad skola.” 
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För att slippa ett sådant inträdeshinder kan det tänkas att nya gymnasieskolor 

köper upp redan befintliga skolor och tar över dem, och på det sättet får de ett 

elevunderlag samtidigt som de ger större trovärdighet. En konsekvens av 

riskaversivt beteende kan tänkas vara att det är lättare för större skolkoncerner 

att starta ytterligare en skola då de redan har byggt upp en viss trovärdighet hos 

allmänheten. 

I och med att selektering vid valet av gymnasieskola sker genom betyg är betyg 

ett inträdeshinder för elever. Inträdeshindrets styrka varierar mellan elever 

beroende på vad de har för betyg. 

II. Produktdifferentiering 

Enligt Vlachos i Hartman (2011) är utbildning en heterogen produkt där 

monopolistisk konkurrens råder, men där betyg är en homogen delprodukt.  

Utbildning som produkt har varierat utbud då det finns 18 stycken nationella 

gymnasieprogram där skolan har möjlighet att anpassa dem efter sina 

preferenser. Utöver de nationella gymnasieprogrammen finns det ett fåtal 

specialutbildningar som inte följer mallen för nationella program, vilket 

ytterligare bidrar till differentiering av utbildning som produkt. (Skolverket, 

2015b) 

II. Vertikal integration 

Inom skolmarknaden är vertikal integration en viktig del då det gäller att 

minimera kostnader, där det finns incitament till vertikal integration om det 

finns stordriftsfördelar. Dessa stordriftsfördelar kan skapas genom 

standardisering av undervisningsmetoder, arbetssätt, marknadsföring samt 

påverka hur skolans byråkrati ser ut. Vlachos (2011) 

Horisontell integration5 kan också tänka finnas på gymnasiemarknaden.  Om en 

gymnasieskola startar sin verksamhet med ett fåtal gymnasieutbildningar kan de 

                                                           
5
 Med horisontell integration kan ett företags verksamhet breddas genom att producera flera varianter av en 

produkt. 
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allt eftersom utöka antalet nationella program och samtidigt få en lägre kostnad 

per elev. Anledningen är att kostnaden per enhet kan minska med fler varianter 

av utbildning om en gymnasieskola redan har lokaler och annat material som kan 

utnyttjas till de utökade gymnasieprogrammen. 

3.1.3 Beteende 

Aktörernas beteende på gymnasiemarknaden studeras inom marknadsföring, 

taktik och strategi, forskning och utveckling, anläggningsinvesteringar och 

fusioner. 

III. Strategi 

På grund av den ökande konkurrensen på marknaden för gymnasieskolor har 

valet av strategier blivit mycket viktigt. Målet med strategierna är att skapa en 

attraktiv gymnasieskola med ett gott rykte för att locka elever och fylla upp sina 

utbildningsplatser.   

Friskolereformens tanke var enligt Vlachos att konkurrensen skulle medföra 

ökad variation mellan skolorna för att möta elevernas preferenser.  Enligt 

Vlachos har gymnasieskolor undvikit att specialisera sig för att istället skapa 

stereotypa utbildningar för att konkurrera om största möjliga antalet elever. 

Denna effekt förstärks enligt Vlachos av problemet med asymmetrisk 

information där gymnasieskolor med låg kvalitet försöker efterlikna 

gymnasieskolor med hög kvalitet. (Hartman, 2011) Anledningen till att det 

skapas stereotypa utbildningar kan vara att gymnasieskolor centraliserar sina 

utbildningar inom konkurrensregioner enligt Salops cirkel. Utifrån Salops cirkel 

kan det tänkas finnas utrymme för specialisering av gymnasieskolor, men i och 

med att de etablerade gymnasieskolorna allmänt har stordriftsfördelar bör de ha 

svaga incitament för att specialisera sig. 

Med rådande asymmetrisk information som finns på marknaden kan 

gymnasieskolor använda det till sin fördel.  Då elevers kunskap representeras av 

betyg kan gymnasieskolor signalera att de ger ut högre betyg som inte speglar de 

faktiska kunskapsnivåerna eleverna innehar. Med elevernas incitament att få så 
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bra betyg som möjligt i kombination med asymmetrisk information kring 

utbildningskvalité kommer det innebära att strategin kommer att lämpa sig väl.  

(Black & Machin, 2010) 

 

Figur 8- visar avgångsbetyg från nationellt program läsåret 2013/14. 

 

Figur 8- Avgångsbetyg från nationellt program läsåret 2013/14. Egen bearbetning. Källa: Siris 

(2015). 

De kommunala gymnasieskolorna gav läsåret 2013/14 ut ett betygsnitt på 14,5 

för de eleverna med avgångsbetyg från nationella program. Friskolor gav 0,2 

poäng högre betygsnitt än jämfört med de kommunala skolorna.  

Eftersom gymnasieskolor erbjuder utbildningar för att få största möjliga 

marknadsandelar kan gratisprodukter vara en strategi för att få elever att välja 

deras skola. Genom att erbjuda gymrabatter, datorer och utlandsresor kan 

elevernas upplevda nytta av att gå en specifik skola tillta kraftigt i relation till 

skolans kostnad. Strategin kan tillämpas på gymnasiemässor där 

gymnasieskolorna kan marknadsföra sig och locka med diverse gratisprodukter. 

(Engvall, 2013)  
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Figur 9- antal elever per dator på gymnasieskolorna år 2009.  

 

Figur 9- Antal elever per dator på gymnasieskolorna år 2009. Egen bearbetning. Källa: 

Hanson(2009). 

År 2009 hade friskolorna på gymnasial nivå 1,6 elever per dator, vilket var ett 

lägre antal än de kommunala skolorna som hade 2,5 elever per dator. Utifrån 

dessa siffor kan det tänkas att friskolor året 2009 hade lättare att locka elever 

som värderar elever per dator högt utifrån deras preferenser. 

III. Marknadsföring 

Den stigande konkurrensen på skolmarknaden har gjort att ett allt större fokus 

läggs på marknadsföring av gymnasieskolor, vilket vidare medför att det satsas 

mer pengar på att locka elever. Gymnasieskolor använder sig av marknadsföring 

genom hemsidor, radio/TV-reklam, reklam i lokaltidningar men även i 

specialtidningar med enbart gymnasieinformation som går ut till blivande 

gymnasieelever. Gymnasieskolor arrangerar även öppet hus för att både elever 

och deras föräldrar ska få skapa sig en egen uppfattning om skolan.  

Marknadsföring sker också på gymnasiemässor samt besök på grundskolor. Det 

förekommer även att skolor anordnar aktiviteter med samarbetspartners, 

exempelvis idrottsföreningar.(Konsumentverket, 2015)  
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III. Forskning och utveckling 

Den största delen av forskning och utveckling i gymnasieskolan sker genom att 

studera och förklara händelser som inträffat inom skolvärlden. Vidare kommer 

forskning leda till att utveckla gymnasieskolan och på det sättet öka 

kunskapsnivån hos eleverna. Då studieresultat är en mätbar variabel är det 

enklast att bedöma och se förändringar i studieresultat. Den svåraste delen med 

forskning och utveckling ligger i att utveckla och ta fram lösningsorienterad 

forskning. (Grönblad & Sandström, 2013) 

För att förbättra gymnasieskolorna och studieresultaten kan minskade 

skolklasser ge förutsättningar för högre kunskap eller förbättrad läsförståelse. 

Nationella prov i huvudämnen är ett sätt att se hur utvecklingen sker i form av 

studieresultaten jämför med tidigare år. Pedagogisk utveckling för lärarna kan 

tänkas vara viktigt för att elevernas kunskap ska ha möjlighet att förbättras.  

III. Anläggningsinvesteringar 

Att investera i nya och fräscha lokaler för skolundervisningen är en form utav 

anläggningsinvesteringar som förbättrar gymnasieskolan. Att förbättra 

skolmaten är även det en form av anläggningsinvesteringar då det gör skolmiljön 

mer attraktiv. Att en gymnasieskola har en bra skolmiljö är en viktig del för att 

elever och lärare ska trivas och att de ska kunna prestera bra skolresultat. 

III. Fusioner 

Enligt Vlachos skulle sammanslagning av gymnasieskolor vara gynnsamt om 

båda parter gynnas av det och stordriftsfördelar kan erhållas. Genom en fusion 

kan marknadsandelar säkras upp och därmed möjlighet till ökad marknadsmakt. 

(Hartman, 2011) Fusioner skulle kunna tänkas vara lämpligt för gymnasieskolor 

för att erhålla stordriftsfördelar. 
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3.1.4 Resultat 

Under resultat inom SCP presenteras resultatet av gymnasieskolornas beteende och 

strategier inom produktions- och allokeringseffektivitet, rättvisa samt 

samhällsnytta och vinst. 

IV. Produktionseffektivitet 

Resultatet av rådande marknadsstruktur efter friskolereformen har varit en ökad 

produktivitet genom förbättrat utbildningsresultat till likvärdig kostnad för 

skolorna. En ökning av andelen friskolor i en kommun gav bättre 

utbildningsresultat i hela kommunen. Effekten av ett förbättrat 

utbildningsresultat i kommunen verkar inte enbart vara att friskoleelever 

förbättrar sig sett till studieresultat, utan att även de kommunala skolornas 

elever gör det. (Böhlmark & Lindahl, 2012) 

IV. Allokeringseffektivitet 

Tidigare i studien konstaterades att då friskolereformen infördes ökade 

konkurrensmöjligheterna för gymnasieaktörer. Med den ökade konkurrensen 

och nuvarande marknadsstruktur har valmöjligheterna ökat och det kan tänka 

finnas starkare incitament till att förbättra sin skolverksamhet, vilket medför 

nytta för samhället. Enligt Vlachos i Hartman (2011) kan vinstmöjligheterna hos 

friskolor skapa motsättningar mellan att förbättra utbildningskvalitén och att 

vinstoptimera. Vidare skrev Vlachos att skolor har incitament att 

kostnadsbespara, vilket främst gäller för friskolor. Om gymnasieskolor 

kostnadsbesparar och det går ut över kvalité, vilket är möjligt på grund av 

asymmetrisk information, medför det att allokeringen av resurser inte är 

gynnsam.  

IV. Rättvisa 

Alla elever har rätt till att gå gymnasiet förutsatt att de uppfyller kraven med 

godkänt betyg i svenska, engelska och matematik i grundskolan. Skolverkets mål 

är att det inte får förekomma diskriminering i form av inkomst, kön eller 

socioekonomisk bakgrund vilket är Skolverkets definition av rättvisa. 
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Skolinspektionen genomför kvalitetsgranskningar av betygssättning och 

kontrollrättning utav nationella prov för att säkerställa att det går rätt till vid 

betygsättning. (Skolinspektionen, 2015)  

I en rapport av SNS framkommer det att det finns stora brister kring 

likvärdigheten gällande betyg mellan gymnasieskolor. Rapporten visade även att 

det fanns skillnader i betygsättning mellan lärare och gymnasieskolor. 

(Cliffordson, Erickson & Gustavsson, 2014) Utifrån rapporten kan det 

argumenteras för att Skolverkets mål om rättvisa inom skolväsendet inte har 

uppfyllts.  

IV. Samhällsnytta och vinst 

De vinster som finns på skolmarknaden är inte enbart den nytta elever får av 

utbildning, utan också en samhällsnytta i form av humankapital. Utbildning som 

produkt är en investering för samhällets framtid, där det finns ett begränsat antal 

platser på varje utbildning. (Zachrisson, 2013) Anledningen kan tänkas vara att 

samhället måste ha en variation på arbetsmarknaden för att det ska vara 

samhällseffektivt och hållbart på lång sikt.  

Enligt Vlachos skiljer sig gymnasiemarknaden från en traditionell marknad i det 

att tillfällena till att göra en större vinst är begränsade. Även om producenten 

erbjuder en högre kvalitet på sin produkt går det inte att ta ut ett högre pris 

jämfört med sina konkurrenter. Vidare skrev Vlachos att för friskolor ska ha 

möjlighet att göra största möjliga vinst så måste kostnaderna hållas nere, vilket 

kan ske genom att ha hög beläggning samt att dra nytta av de stordriftsfördelar 

som kan finnas. Vlachos skrev även att det finns en risk för kvalitetsförsämringar 

på gymnasiemarknaden på grund av kostnadsbesparingar. (Hartman, 2011) 
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3.1.5 Skolverket och Skolinspektionen 

Skolverket och Skolinspektionen kan påverka marknaden för gymnasial utbildning 

genom att ge förslag om ändringar kring inträdeshinder, regleringar, granskningar 

samt subventioner skatter.och  

V. Inträdeshinder 

För att starta en skola som bedriver gymnasial utbildning måste en ansökan 

skickas in till Skolinspektionen. I ansökningsprocessen granskas tidsplan och 

planering av en handläggare som kontrollerar att huvudmannen ligger i fas med 

planeringen. Granskningen är utförlig med ett flertal krav som måste uppfyllas. 

Om skolan får godkänt på granskningen har de rätten att öppna skolan till 

kommande höst. Skolinspektionen genomför en förstagångstillsyn fyra till sex 

månader efter skolstarten för att se att skolan arbetar utefter det utdelade 

tillståndet. Detta utförs inte bara för att kontrollera skolan utan också för att ge 

råd och vägledning i uppbyggnaden av verksamheten. Skolverket har även regler 

för vad som måste ingå i utbildningen. Alla reformer som genomförs är likvärdiga 

för alla oberoende av om det är en kommunal skola eller en friskola. Anledningen 

till detta är att grundkunskapen ska vara den samma hos eleverna. 

(Skolinspektionen, 2014) Denna noggranna process medför att 

gymnasiemarknaden har klara etableringshinder. 

V. Regleringar och granskningar 

Förutom att granska ansökningar utför Skolinspektionen kvalitetsgranskningar 

på gymnasieskolorna för att garantera att de uppfyller ett minimumkrav gällande 

kvalité. I kvalitetsgranskningarna kontrolleras bland annat undervisningens form 

och innehåll, elevernas kunskaper samt lärares kompetenser och pedagogiska 

förmågor. (Skolinspektionen, 2013) Dessa krav medför att det uppstår 

driftkostnader i form av att kunna klara av dessa granskningar och ha 

möjligheteten att fortsätta som aktör på marknaden för gymnasial utbildning. 
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När friskolor tar del av bidraget från staten eller kommunen, i form utav 

skolpeng, medför det att de inte har rätt att ta ut någon elev-, anmälnings-, kö- 

eller registreringsavgift för elever samt att den är öppen för alla. (SFS 2010:800)  

V. Subventioner  

Figur 10- visar fördelningen av skolpeng. 

 

 

 

Figur 10- Illustration för skolpeng. Egen bearbetning. Källa: Ekonomifakta (2012). 

Staten ger en subvention för varje elev som gymnasieskolorna utbildar genom att 

dela ut en skolpeng. Skolpeng delas ut oavsett om eleven går i en kommunal 

skola alternativt en friskola eller studerar i en skola utanför sin hemkommun. De 

som inte går i en gymnasieskola i sin hemkommun tar med sin skolpeng från 

hemkommunen uträknat efter kommunens egna utbildningskostnader. I de fallen 

som elevens föräldrar är bosatta utomlands får den gymnasieskolan ett 

statsbidrag för just denna elev. ( Ekonomifakta, 2012)  
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3.2 Asymmetrisk information på gymnasiemarknaden 
På skolmarknaden har det konstaterats av Vlachos i Hartman (2011) att det 

råder informationsbrist, där gymnasieskolor har ett informationsövertag på 

eleverna. Allmänt kan det betraktas som att de individer som ska välja 

gymnasieskola inte vet vad som erbjuds och kvalitén på olika utbildningar, utan 

måste istället välja utifrån besök vid öppet hus, reklam, rykte och popularitet.  

Eleverna har även de ett informationsövertag mot gymnasieskolorna gällande 

deras preferenser och kunskapsnivå, men tack vare skolpeng är 

gymnasieskolorna inte lika påverkade av detta informationsövertag. Med 

rådande informationsbrist på marknaden måste aktörerna förhålla sig till detta 

för att kunna konkurrera, vilket vidare leder till att aktörerna på 

gymnasiemarknaden måste använda sig av andra strategier än att enbart erbjuda 

hög kvalité (Black & Machin, 2010). 

Effekten av asymmetrisk information 

Enligt Vlachos kan elevers informationsbrist medföra att elever enbart utgår 

ifrån de mätbara kvalitéerna vid val av gymnasieskola. De huvudsakliga mätbara 

kvalitéer gymnasieskolor kan presentera är resultat på nationella prov och 

avgångsbetyg, vilket innebär att elever bedömer gymnasieskolors kvalité utifrån 

dessa mått. Vidare medför detta att gymnasieskolor har incitament att fokusera 

sina resurser för att se till att elever får bra avgångsbetyg och resultat på 

nationella prov, istället för att uppnå en hög kunskapsnivå hos eleverna eller att 

alla delar av läroplanen uppfylls.  Utifrån dessa argument skrev Vlachos att 

friskolor har incitament att spara in på kostnader för att vinstoptimera. Vidare 

skrev Vlachos att i kommunala skolor där det finns svagare vinstincitament kan 

huvudmän och individer i styrelser istället ta beslut som gynnar dem själva på 

bekostnad av utbildningskvalité. (Hartman, 2011) 

Negativa urval 

Akerlofs teorier gällande negativa urval kan tillämpas på marknaden för 

gymnasial utbildning, där gymnasieskolor har ett informationsövertag på elever 
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(Löfgren, Persson, Weibull, 2001).  Eleverna kan tänkas ha krav på att en 

gymnasieskola håller en viss kvalité utifrån deras preferenser och vet att det 

finns substitut till utbildning. Om elever inte kan skilja på gymnasieskolors 

kvalité på grund av informationsbrist kommer högproduktiva elever undvika 

marknaden och välja ett substitutionsalternativ. Gymnasieskolor med hög kvalité 

och vid medvetande om att elever inte kan särskilja dem från konkurrenterna 

kommer sänka kvalitén på sin utbildning och därmed dra ner på kostnaderna. 

Utifrån dessa argument skulle allt fler elever välja att substitutionera utbildning 

mot arbete. 

Betygsinflation 

I och med rådande informationsbrist på marknaden, där elever och lärare 

värderar skolors kvalité utifrån mätbara kvalitéer som betyg, finns det en risk för 

betygsinflation. En kombination av elever och föräldrars påtryckningar, 

läraryrkets minskade status och att betyg är ett konkurrensmedel för skolor är 

faktorer som bidrar till betygsinflation. (Skolverket, 2012) 

Åtgärder mot asymmetrisk information 

Ett av Skolinspektionens mål som institution är att försöka motverka problemet 

med informationsbrist på gymnasiemarknaden (Skolinspektionen, 2015). Genom 

granskningar av gymnasieskolor kan de med hög respektive låg kvalité särskiljas, 

vilket motverkar det informationsövertag gymnasieskolorna har på eleverna.  

Skolverket fick på uppdrag av staten år 2014 att skapa en webbsida som skulle 

hjälpa elever och föräldrar inför gymnasieskolvalet. Syftet var att eleverna skulle 

förmå att bortse från alla den marknadsföring som gymnasieskolor använder sig 

av. (Svenska Dagbladet, 2014) 

En effekt som försvagar arbete som substitut till utbildning är att unga 

människor vill ha trygghet och värdesätter vad utbildning medför i form av social 

utveckling och möjligheten till bra jobb (MUCF, 2013). Denna effekt kan 

möjligtvis förstärkas av att ungdomsarbetslösheten i Sverige är hög jämfört med 
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andra åldersgrupperingar, vilket vidare medför att riskaversiva ungdomar väljer 

att utbilda sig istället för att arbeta då det medför en större social trygghet 

(Oscarsson, 2013). Enligt Löfgren, Persson & Weibull (2001) betraktas utbildning 

som en stark signal för produktivitet, vilket kan vara svårt att uppnå utan 

utbildning.  

Screening 

Genom screening6 skulle elevers preferenser kunna avslöjas genom att ge dem 

olika val. Genom dessa val kan gymnasieskolor få mer information om elever och 

därmed få konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna samt minska 

informationsövertaget elever har på gymnasieskolor.  Ett exempel skulle kunna 

vara att en gymnasieskola använder sig av ett antal olika typer av reklamer för 

att se vilka aspekter individer värdesätter i sitt val av utbildning. Utifrån 

resultatet av reklamerna kan gymnasieskolorna utvärdera vilken reklam som 

lockar flest elever. Vidare kan det tänkas att reklam är riktad mot en viss typ av 

elever som de vill attrahera till just deras gymnasieskola. 

Signalering 

Utifrån informationsbrist uppkommer problemet med att skicka trovärdiga 

signaler att ens produkter som bjuds ut på marknaden är av hög kvalitet. Dessa 

signaler medför oftast en hög kostnad för att vara trovärdiga vilket medför att 

enbart de största aktörerna har råd att skicka dessa signaler. (Löfgren, Persson, 

Weibull, 2001) De kostnader som uppstår på grund av informationsbrist kan 

exempelvis vara att gymnasieskolor måste marknadsföra sig i större 

utsträckning för att signalera att de har hög kvalitet på sin utbildning. Detta 

medför att kapitalstarka skolkoncerner har möjlighet att behålla sina 

marknadsandelar så länge deras signaler uppfattas som trovärdiga. 

Nyetableringar och mindre skolor får istället satsa på att differentiera sig för att 

expandera då de antagligen inte har samma ekonomiska förutsättningar att 

skicka ut trovärdiga signaler. 

                                                           
6
 En strategi som används för att avslöja konsumenters preferenser utifrån olika val.  
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3.3 Variationsgrad på gymnasiemarknaden 
Enligt Vlachos i Hartman (2011) medförde friskolereformen att konkurrensen 

ökade på gymnasiemarknaden och att det blev en övergång från monopol till en 

konkurrensmarknad. Vidare skrev Vlachos att konkurrensen medförde 

möjligheter till ökad variation mellan gymnasieskolorna för att bättre bemöta 

elevernas preferenser samt konkurrera med kvalité.  

Med ett ökat antal gymnasieskolor och problem med informationsbrist menar 

Vlachos i Hartman (2011) att det är svårare att jämföra och granska skolor. 

Vidare kan det föreställas att den optimala variationsgraden på 

gymnasiemarknaden påverkas av nyttan elever får ut av en ökad variationsgrad 

vägt mot kostnaden av att elever väljer fel gymnasieskola på grund av 

asymmetrisk information. 

Variationsgrad för elever 

Enligt Lancaster (1990) kan en konsument tänka sig att välja ett flertal olika 

varianter av en produkt. Den optimala variationsgraden för samhället vore en 

produkt som är tillräckligt lik den optimala produkten utifrån konsumentens 

preferenser för att produkten ska konsumeras.  

På gymnasiemarknaden kan det tänkas att skolor måste nischa sina utbildningar 

för att locka elever, samtidigt som de inte anpassar sig allt för kraftigt efter 

enskilda individers preferenser och riskerar ett för litet elevunderlag. Elever har 

varierande preferenser där de 18 nationella program som finns borde fånga upp 

dessa preferenser i hög utsträckning. Då varje gymnasieskola har sina 

inriktningar innanför ramen av dessa nationella program kan det medföra att en 

elev som föredrar ett visst nationellt program har olika varianter på utbildning 

att välja bland. Utifrån Lancasters (1990) teorier skulle variationen på 

gymnasiemarknaden kunna betraktas som att den ligger över den optimala 

variationsgraden, där elever anser ha för stor valmöjlighet. 
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Variationsgrad för gymnasieskolor 

Företag som vinstoptimerare föredrar en optimal variationsgrad där de kan 

producera ett antal varianter av produkter vilka är tillräckligt lika 

konsumenternas preferenser. Att en produktvariant är tillräckligt lik innebär att 

produkten konsumeras men inte är optimal sett utifrån konsumenters 

preferenser. Genom att erbjuda flera varianter av samma produkt kan större 

marknadsandelar erhållas och därmed ökad möjlighet till vinst. Företag med 

stordrifts- och samproduktionsfördelar erhåller en konkurrensfördel då de kan 

minska styckkostnaden för varje producerad enhet. (Lancaster, 1990) 

Utifrån Lancaster (1990) kan slutsatsen dras att större skolkoncerner har en 

konkurrensfördel mot mindre skolor då de innehar stordrifts- och 

samproduktionsfördelar i form av utbildningsupplägg, lokaler och ett etablerat 

namn på marknaden. Genom att ha möjligheten att erbjuda flera olika sorters 

gymnasieutbildningar (samproduktionsfördelar) eller fler utbildningsplatser 

(stordriftsfördelar) kan en större marknadsandel erhållas och därmed ökade 

intäkter. 

Variationsgrad för samhället 

Enligt Böhlmark & Lindahl (2012) ökade problemet med informationsbrist efter 

friskolereformen och föreslog att elever som ska påbörja en förgymnasial 

utbildning får information om skolorna i deras kommun gällande resultat på 

nationella prov och andra kvalitetsaspekter. Vidare skrev Böhlmark & Lindahl 

(2012) att tydligare information hade positiva effekter på genomsnittsresultaten 

i grundskolan. 

Enligt Folkbildningsrådet (2015) är statens syfte med utbildning att engagera 

människor i samhällets utveckling och att höja utbildningsnivån. Eftersom 

förgymnasial och gymnasial utbildning är lika som marknader kan det tänkas att 

Böhlmark & Lindahls (2012) förslag om att informera elever går att tillämpa på 

gymnasiemarknaden. Genom att elever får ökade möjligheter till att göra 

informativa val bör det medföra att elever mer sannolikt väljer rätt utbildning 
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utifrån deras preferenser och därmed lättare integreras i samhället.  Vidare kan 

fler granskningar från Skolinspektionen minska informationsövertaget 

gymnasieskolor har på elever samt tränga bort gymnasieskolor med låg kvalitét 

från marknaden. Om gymnasieskolor med låg kvalité trängs bort från marknaden 

borde det medföra att gymnasieelevers prestationer förbättras och statens mål 

gällande utbildning uppfylls. Ett annat alternativ för att förbättra elevernas 

resultat inom skolan skulle kunna vara att minska antalet aktörer på marknaden 

för att minska problemet med informationsbrist, vilket vidare skulle minska 

kostnaderna för Skolinspektionen. Risken med att ha ett mindre antal aktörer på 

marknaden skulle möjligtvis vara att variationsgraden blir för låg och istället 

påverkar genomsnittsresultaten på gymnasieskolor negativt. 

Variationsgrad utifrån Salops cirkel 

Gymnasieskolor kan tänkas utifrån Salops cirkel anpassa sina utbildningar och 

därigenom bidra till ökad variationsgrad för att särskilja sig från konkurrenterna 

utifrån geografiska aspekter och inriktning på utbildning. 

Figur 11- illustrerar Salops cirkel med de nationella programmen för gymnasial 

utbildning som grundsten. 

 

Figur 11- Salops cirkel nationella program. Egen bearbetning. Källa: Salops (1979) 
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Nuvarande 18 nationella program för gymnasieutbildning kan betraktas som 

grundstenarna i Salops cirkel. De 18 nationella programmen är jämnt fördelade 

kring Salops cirkel och där varje nationellt program ses som en 

konkurrensregion. Inom varje konkurrensregion kan det tänkas att 

gymnasieskolor anpassar sin verksamhet för att vara, sportinriktad, estetiskt 

inriktad eller elitsatsande gällande utbildningskvalité. Vidare är det även 

tänkbart att gymnasieskolor differentierar sig genom att erbjuda gratisprodukter 

samt ge ut betyg som inte speglar den faktiska kunskapsnivån. I och med att 

gymnasieskolor utgår ifrån de nationella programmen medför det en 

konkurrenssituation, vilket kan medföra att konkurrensregioner sammanstrålar 

med varandra. Om detta sker innebär det att skillnaderna mellan de olika 

nationella programmen minskar och att nationellt program inte får lika stor vikt 

vid val av utbildning. Om en elevs grundpreferenser är ett specifikt nationellt 

program kan ökad variation på gymnasial utbildning medföra att eleven kan 

tänka sig andra nationella program. I detta läge kan det anses att de nationella 

programmen i viss utsträckning förlorar sin funktion, då skillnaderna mellan de 

nationella programmen minskar och andra aspekter blir mer avgörande gällande 

val av utbildning. 

Optimal variationsgrad för marknaden 

Enligt Lancaster (1990) är grunden för alla optimeringsproblem gällande 

variation en kombination av nyttan som nås av ökad variation och om det finns 

stordriftsfördelar för enskilda varianter på en produkt. 
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Figur 12- visar samspelet mellan stordriftsfördelar och konsumentpreferensers 

påverkan på produktvariation. 

 

Figur 12- Optimal variationsgrad utifrån konsumentpreferenser och stordriftsfördelar. Egen 

bearbetning. Källa: Lancaster (1990) 

På en marknad utan stordriftsfördelar och med varierande 

konsumentpreferenser kommer det vara lönsamt för producenter att ha en hög 

grad av variation på en och samma produkt för att möta konsumenternas 

preferenser. Detta förklaras av att utan stordriftsfördelar blir det inte lönsamt att 

tillverka flera varianter av en produkt då konsumenterna har spridda 

preferenser och därmed sannolikt inte kommer köpa produkten. Om däremot 

konsumenterna har lika preferenser och det inte finns några stordriftsfördelar 

kommer det förväntade utfallet bli en låg- medelhög grad av variation på en 

produkt, beroende på hur lika preferenser konsumenterna har. Om aktörer på 

marknaden istället innehar stordriftsfördelar och nyttan av ökad variation är låg 

på grund av lika konsumentpreferenser, kommer producenterna att ha låg grad 

av variation på en produkt. Anledningen är att kostnaden avtar med antalet 

producerade enheter på grund av stordriftsfördelen och att en stor del av 

konsumenterna fortfarande kan tänka sig köpa produkten. Om konsumenterna 

istället har skilda preferenser kommer variationen vara låg-medelhög beroende 
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på styrkan av stordriftsfördelarna och hur skilda konsumenternas preferenser 

är. (Lancaster, 1990) 

På gymnasiemarknaden, där det allmänt betraktas som att alla individer har 

varierande preferenser och att det existerar stordriftsfördelar, borde variationen 

vara låg-medelhög utifrån Lancasters teorier (1990). Då det kan tänkas att 

stordriftsfördelar uppstår i form av att det finns lediga lokaler och tydliga 

utbildningsupplägg medför detta att det finns gymnasieskolor med 

förutsättningar att utöka antalet utbildningsplatser. Expansionen fortskrider 

fram tills dess att stordriftsfördelen upphör, exempelvis då lokalkapaciteten är 

maximalt utnyttjad och nya lokalinvesteringar måste ske. 

Faktorer som påverkar variationsgrad 

Utöver stordriftsfördelar och konsumentpreferenser finns det två andra 

avgörande faktorer vilka direkt påverkar produktvariationen på en marknad. 

(Lancaster, 1990) 

Figur 13- illustrerar översiktligt vilka faktorer som påverkar produktvariation. 

 

Figur 13- Faktorer som påverkar produktvariation. Egen bearbetning. Källa: Lancaster (1990) 
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Om det förekommer låga inträdeshinder på en marknad kommer konkurrensen 

öka, vilket även leder till högre variationsgrad (Lancaster, 1990). Om 

inträdeshindren på gymnasiemarknaden skulle vara obetydliga, skulle det 

medföra att variationsgraden skulle öka då det skulle underlätta för nya aktörer 

att etablera sig på marknaden. I och med konkurrenssituationen på 

gymnasiemarknaden kan det tänkas att det krävs av nyetablerade 

gymnasieskolor att erbjuda en gymnasieutbildning som utmärker sig på 

marknaden för att vinna marknadsandelar enligt Salops cirkel. Om nya 

huvudmän lyckas etablera sin gymnasieverksamhet genom differentiering 

innebär det att variationsgraden kommer öka. 

Om individer har skilda preferenser och låg grad av substitutionsbenägenhet 

kommer det medföra att produktvariationen kommer vara hög (Lancaster, 

1990). Då individer kan tänkas ha starka preferenser gällande gymnasieval 

kommer skolor få incitament att erbjuda hög variation kring utbildning för att få 

elever att välja deras skola.  

Elevers preferenser och substitutionsbenägenhet påverkas även av 

producenternas geografiska lokalisering.  En individ måste värdera både pris och 

reskostnad vid konsumtionsval, vilket medför att en individ kan välja bort ett 

mer lämpligt val sett till individens preferenser bortsett från den geografiska 

aspekten. (Lancaster, 1990) 

Med den geografiska aspekten medför det att elever kan tänkas vara tvungna att 

välja bort en prefererad skola och utbildning, vilket inte är optimalt för eleven 

men möjligtvis för gymnasiemarknaden. Om variationen av att ha ytterligare en 

skola enligt elevens preferenser inom geografisk närhet medför en högre kostnad 

än nytta, och eleven kan tänka sig en annan skola med regional närhet, medför 

det att marknaden kan befinna sig i ett läge med optimal variation. 

Då teorierna gällande variation utgår ifrån att aktörer har fullständig 

information, innebär det att den optimala variationsgraden på en marknad med 

informationsbrist är svårbedömd. Slutsatser från olika variationsmodeller är att 
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marknader med monopolistisk konkurrens tenderar att ha en variation som 

överskrider den optimala nivån. (Lancaster, 1990) 

3.4 Strategier för gymnasieskolor 
Porter presenterar tre olika strategier som aktörer på en marknad kan använda 

sig utav för att få konkurrensfördelar. De tre basstrategierna är 

kostnadsledarskap, differentiering och fokusering, där fokusering delas upp i 

kostnadsbaserad och differentierad. (Porter, 1998) 

Tabell 3. Illustration över Porters tre basstrategier. Källa: Porter (1998) 

 

Med kostnadsledarskap försöker aktören erbjuda en produkt till lägst pris på 

hela marknaden, vilket medför att om konkurrenterna har likvärdiga produkter 

kommer konsumenterna föredra den aktör med lägst pris. Genom denna strategi 

måste aktören signalera trovärdighet och att de har förmågan att gå in i ett 

priskrig. Om aktören inte kan signalera trovärdighet finns det en risk att en 

konkurrent använder samma strategi, speciellt då kostnadsledarskap är en 

relativt simpel och vanlig strategi. Vidare medför ett lägre pris en lägre vinst per 

enhet, där en aktör som är kostnadsledande förväntas vinna marknadsandelar 

och därmed konkurrera om kvantitet istället för pris. (Porter, 1998) 

För gymnasieskolor är det mycket svårt att konkurrera genom 

kostnadsledarskap och pris. I och med införandet av skolpeng finns det inget pris 

elever betalar gymnasieskolor för att utbilda sig. Gymnasieskolor kan dock 

tänkas använda sig av kostnadsledarskap genom att konkurrera genom kvalitet 

på utbildning samt gratisprodukter.  Om en gymnasieskola har högre kvalitet på 



38 
 

utbildning än konkurrenterna på gymnasiemarknaden medför det att de bör få 

en lägre vinst per elev men större marknadsandelar. Problemet med att erbjuda 

hög kvalitet på utbildning är att det måste framgå för konsumenterna, vilket kan 

vara svårt då det förekommer informationsbrist på gymnasiemarknaden. Om det 

inte framgår att en gymnasieskola har hög kvalitet på sin utbildning kommer den 

höga kvalitén medföra en kostnad istället för att vara en framgångsrik strategi. 

Alternativet är istället att erbjuda gratisprodukter där eleverna kan uppfatta det 

som att deras kostnad för att erhålla gymnasial utbildning minskar. Nackdelen 

med gratisprodukter är att eleverna kan tänka att det går ut över utbildningen, 

där det är andra faktorer än gratisprodukter som bestämmer elevernas 

preferenser och utbildningskvalitén. Enligt Jordahl (2004) har offentliga aktörer 

större möjlighet att konkurrera med pris då de har lägre vinstmotiv än privata 

aktörer. Vidare skrev Jordahl (2004)  att offentliga aktörer kan täcka upp 

förluster med skattemedel, vilket medför att de erhåller en konkurrensfördel och 

kan signalera trovärdighet i ett priskrig. 

Differentiering som basstrategi innebär att skapa en unik produkt som skiljer sig 

från konkurrenterna på marknaden, där konsumenterna är benägna att betala 

extra för produkten. Utifrån differentiering uppstår monopolistisk konkurrens 

där aktörerna försöker särskilja sina varor från konkurrenterna. (Porter, 1998) 

På gymnasiemarknaden kan det tänkas att skolor försöker differentiera sin 

verksamhet enligt Salops cirkel. Då det finns möjlighet att anpassa sina 

utbildningar utifrån de nationella programmen medför det att differentiering är 

en tillämpbar strategi.  

Kostnadsbaserad fokusering är en utveckling av kostnadsledarskap där aktörer 

istället riktar in sig mot en delmarknad (Porter, 1998). Utifrån denna strategi kan 

det tänkas att gymnasieskolor försöker erbjuda hög kvalité på utbildning inom 

ett visst nationellt program eller knyta utbildningen till den regionala 

arbetsmarknaden. Kostnadsbaserad fokusering kan tänkas vara användbart för 

nyetablerade gymnasieskolor då större gymnasieskolor och koncerner anpassar 

sina utbildningar för att konkurrera om så stora marknadsandelar som möjligt.  
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Differentieringsbaserad fokusering är samma princip som kostnadsbaserad 

fokusering, men där aktörerna istället differentierar sig på en delmarknad 

(Porter, 1998). Denna strategi skulle kunna tillämpas av nyetablerade 

gymnasieskolor med en liten mängd kapital. Om nyetablerade gymnasieskolor 

inte kan konkurrera genom hög kvalitet och på det viset skydda 

marknadsandelar från konkurrenterna, kan differentieringsbaserad fokusering 

vara en potentiell strategi. 

Enligt Porter (1998) förloras konkurrensfördelar om aktörer använder mer än 

en av dessa strategier. Anledningen till att enbart en strategi ska tillämpas är att 

kostnadsledarskap och differentiering är motverkande mot varandra (Porter, 

1998). Om en gymnasieskola försöker differentiera sin verksamhet medför det 

en kostnad, vilket vidare medför att konkurrenterna har bättre förutsättningar 

för att vara kostnadsledare på marknaden då de undviker kostnaden för att 

differentiera sin verksamhet. 
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4 Analys och diskussion 
I detta kapitel kommer resultat för de olika frågeställningarna att analyseras och 

diskuteras. I slutet av varje delkapitel sammanfattas diskussionen.  

4.1 Vad kännetecknar marknaden för gymnasial utbildning? 

Marknaden för gymnasial utbildning är en unik marknad med sina egna 

utmärkande egenskaper.  Ett kännetecken för marknaden är att det är svårt att 

bestämma vilken marknadsform som råder. Kan det vara så att de 

högskoleförberedande gymnasieprogrammen kan betraktas som tillräckligt lika, 

där högskolebehörighet är det enda som efterfrågas och att marknaden 

kännetecknas av perfekt konkurrens? Även om olika gymnasieutbildningar har 

liknande egenskaper finns det tydliga skillnader som gör att marknaden inte kan 

betraktas som en perfekt konkurrensmarknad. Eftersom gymnasiemarknaden 

har 18 olika nationella program, samt att de delas upp i högskoleförberedande 

och yrkesprogram, är variationen för stor för att de nationella programmen ska 

vara likvärdiga substitut till varandra. Vidare kan det tänkas att elever har 

spridda preferenser gällande utbildning. Alla elever efterfrågar inte 

högskolebehörighet, utan andra faktorer såsom välmående, 

arbetsmarknadsförankring och utbildningskvalité kan vara avgörande för valet 

av gymnasieskola.  

Utifrån tidigare argument kan skolmarknaden betraktas som en monopolistisk 

konkurrensmarknad där gymnasieskolor försöker differentiera sin verksamhet 

och omvandla utbildning till en heterogen produkt. Problemet med att skolor 

försöker särskilja sig och att det finns problem med informationsbrist är att det 

ger incitament till att ge betyg som inte speglar kunskapsnivån, då betyg är en 

homogen produkt. I och med betygsincitamentet borde det medföra en ond spiral 

gällande betygsinflation, vilket tidigare studier enbart påvisat i svag 

utsträckning. Anledningarna kan tänkas vara att det förekommer gymnasieskolor 

som drivs av andra incitament än vinstoptimering och Skolinspektionens 

betygsgranskningar.   
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Enligt Hartman (2011) uppstår en kvasimarknad när marknaden går ifrån 

monopol- till en konkurrensmarknad, vilket var fallet när friskolereformen 

infördes. Enligt Hartman (2011) kännetecknas en kvasimarknad av att alla 

aktörer inte är vinstoptimerande. På marknaden för gymnasial utbildning kan 

det tänkas att de kommunala skolorna är mer värnande om kvalitén på 

utbildning än jämfört med friskolor som har starkare vinstincitament då de är 

privat finansierade. Viktigt att notera är att det finns friskolor där motiven är 

andra än vinstoptimering. Utifrån föregående argument kan det konstateras att 

marknaden för gymnasial utbildning är en svåranalyserad marknad, då det finns 

både kommunala skolor och friskolor och att det är svårt att förutsäga deras 

incitament. 

Ytterliggare ett kännetecken för marknaden är att det inte går att öka den totala 

efterfrågan på gymnasial utbildning, bortsett från dem som inte väljer att gå på 

gymnasiet. I och med att efterfrågan bestäms av antalet elever i olika årskullar 

måste gymnasieskolorna konkurrera om att behålla sina marknadsandelar samt 

vinna nya. Om det kommer en period med färre antal elever på marknaden än 

tidigare måste gymnasieskolorna vara beredda på att med samma 

marknadsandelar ha ett mindre antal elever. Med minskade intäkter, på grund av 

minskat antal elever, måste gymnasieskolor vara handlingskraftiga och 

anpassningsbara med hur de bedriver sin verksamhet utefter 

marknadsförändringar. 

Då gymnasieutbildning är statligt subventionerat i form av skolpeng finns det 

inte möjlighet att använda sig av olika prisstrategier i samma utsträckning. 

Elevens kostnad som konsument av gymnasial utbildning bestäms av 

alternativkostnaden för att välja och att utbilda sig på en gymnasieskola. 

I och med att utbildning allmänt betraktas som en ytterst viktigt aspekt för 

samhällets utveckling och framtid, medför det att staten har incitament att 

påverka marknaden för gymnasial utbildning. Ur ett allmänt perspektiv kan det 

tänkas finnas ett vägskäl för staten att avgöra vad som är bäst för samhällets 



42 
 

utveckling. Alternativen är att ha monopol och erhålla tydlig kontroll över 

marknaden för utbildning på bekostnad av effektivitet, eller som nuvarande läge 

ha konkurrens på marknaden och därmed förbättra effektiviteten på bekostnad 

av kontroll och inflytande. 

Marknaden för gymnasial utbildning kännetecknas för att vara en monopolistisk 

konkurrensmarknad med aspekter från kvasimarknadsteori. Efterfrågan på 

marknaden kan inte heller påverkas nämnvärt, utan gymnasieskolor måste 

istället konkurrera om marknadsandelar. Då det inte heller finns något pris på 

gymnasieutbildning kan gymnasieskolor inte använda sig av grundläggande 

prisstrategier. Vidare måste staten i form av skolverket bedöma vilka regleringar 

som måste genomföras för att marknaden ska fungera väl och att elever ska 

erhålla så bra utbildning som möjligt. 

4.2 Vilka effekter får asymmetrisk information på 

gymnasiemarknaden? 

Informationsbrist hämmar marknadskrafterna och medför att marknaden för 

gymnasial utbildning inte fungerar önskvärt. Gymnasieskolor med låg kvalité på 

sin utbildning kan finnas kvar på marknaden på grund av informationsbrist, 

vilket medför att elever inte gör informativa val. En kostnad informationsbristen 

medför för samhället är att elever måste lägga ner mer tid än de faktiskt behöver 

för att uppnå sin potential. Om en lågproduktiv elev väljer en gymnasieskola med 

ett högt tempo riskerar den att halka efter och riskerar att tappa motivation och 

hoppa av gymnasiet, vilket medför att individen inte blir optimalt involverad i 

samhället utifrån dess kapacitet och potential. Då alternativkostnaden för en elev 

är nyttan av att använda dessa resurser på ett annat sätt blir alternativkostnaden 

för den eleven högre än nyttan av vald gymnasieutbildning. Om en lågproduktiv 

elev istället hade haft fullständig information hade eleven genomfört ett 

informativt val gällande gymnasieutbildning, där nyttan övervägde 

alternativkostnaden. Liknande argumentation kan dras för högproduktiva elever, 

där om de väljer en skola med för lågt tempo eller kvalitet får de inte ut maximalt 
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av sin gymnasiala utbildning. Det kan dock argumenteras för att högproduktiva 

individer inte lider av samma grad av informationsbrist då de är effektivare på 

att ta in information och därmed kan sänka sökkostnaden vid val av 

gymnasieskola. Sett utifrån att de har en fördel sett till sökkostnad kan 

högproduktiva individer till samma kostnad bättre bemöta sina preferenser 

jämfört med lågproduktiva individer.   

I och med att gymnasieskolor måste anpassa sina strategier efter 

informationsbrist medför detta att ge för bra betyg blir en tillämpbar strategi, 

även om den enbart fungerar i viss utsträckning. Då betyg är en homogen 

produkt medför detta att nyexaminerade gymnasieelever får jobb de inte är 

lämpade för eller har kompetensen att klara av. Liknande slutsatser kan dras för 

nyexaminerade gymnasielever som söker till högskoleutbildningar, där 

individerna inte har den kunskap eller förutsättningar som krävs för att klara av 

den utbildning som de blivit antagna till.  

Negativa urval kan även det tänkas ställa till problem på marknaden för 

gymnasial utbildning, där de högproduktiva individerna inte väljer att utbilda sig 

på grund av de inte kan särskilja de olika utbildningarna och skolorna. Detta 

fenomen får dock svag effekt på marknaden då de högproduktiva individerna har 

lättare för att särskilja gymnasieskolornas kvalité i form av lägre sökkostnad och 

att substituten till utbildning är svaga. Utan gymnasial utbildning kan det tänkas 

vara svårt att få ett arbete där nyttan på lång sikt är lika stor som att erhålla en 

gymnasial examen.  

Med informationsbrist på marknaden kan det även tänkas att marknaden blir 

trögrörlig i och med att rykte kan ha stor påverkan på gymnasieskolors 

popularitet. Om en gymnasieskola har haft ett gott rykte, sett till kvalitét, kan det 

ta lång tid för individer att identifiera en negativ förändring i gymnasieskolans 

kvalitet. Vidare kan det tänkas att rykte byggs upp under en lång tid, vilket kan 

medföra att större skolkoncerner men även mindre gymnasieskolor får en 

konkurrensfördel och därmed skapas ett etableringshinder. Nyetablerade 
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gymnasieskolor får svårt att ta marknadsandelar från konkurrenter, vilket vidare 

medför att även om de har möjlighet att tillföra nyttig konkurrens kommer de 

behöva kapital för att täcka upp för förluster de första åren.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att informationsbrist har ett flertal 

effekter på gymnasiemarknaden.  Informationsbristen medför att elever inte gör 

informativa val vilket påverkar deras förmåga att uppnå deras fulla potential. 

Gymnasieskolor påverkas även de av informationsbrist vilket medför att de får 

ändrade incitament. Dessa incitament medför konkurrensstrategier som är 

marknadsförstörande, vilket medför att aspekter som rykte och marknadsföring 

får för stor vikt vid val av gymnasieutbildning. I och med informationsbristen, i 

kombination med rykte, skapas etableringshinder som hindrar nyttig konkurrens 

på gymnasiemarknaden. 

4.3 Vilka faktorer påverkar hur stor variationen är på 

gymnasiemarknaden? 

Då marknaden för gymnasial utbildning har diskuterats kring att vara en 

komplicerad marknad kan det vara svårt att bedöma vilken grad av variation 

som är optimal. I och med att det är svårt för myndigheter och elever att bedöma 

kvalitetsaspekter på grund av informationsbrist blir effekten att det blir svårt att 

bedöma resultatet av olika grader av variation på gymnasial utbildning. Vidare är 

det svårt att bedöma vilken aktör som ska få störst vikt i samspelet mellan 

gymnasieskolor, individer och staten gällande variationsgrad.  

Det kan tänkas att att variationsgraden på gymnasiemarknaden har blivit för 

kraftig i och med att elever lider av informationsbrist. Då det finns incitament för 

gymnasieskolor att sänka kvalitén, och att dessa gymnasieskolor inte 

konkurreras ut, medför det att det blir en negativ effekt för alla aktörer på 

gymnasiemarknaden. Effekten förstärks av att det kan tänkas vara svårt för 

Skolinspektionen att granska gymnasieskolor då det finns 18 olika nationella 

program. Vidare har gymnasieskolor olika utbildningsupplägg formade utifrån de 

nationella programmen vilket försvårar Skolinspektionens arbete.  
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Utifrån Salops cirkel kan det anses att flertalet konkurrensregioner i form av 

nationella program har överskridit varandra och bildat större 

konkurrensregioner. Detta har inneburit att variationen inom de nationella 

programmen har ökat medan variationen mellan programmen har minskat. 

Anledningen kan tänkas vara att gymnasieskolor vill maximera sina 

marknadsandelar enligt Salops cirkel. Vidare kan det utifrån tidigare argument 

anses att flertalet av de nationella programmen och deras utmärkande 

egenskaper har förlorat sitt syfte.  

Utifrån att individer har skilda preferenser kan det tänkas att det inte är optimalt 

att minska antalet nationella program. Om de inte kan hitta en 

gymnasieutbildning som möter deras preferenser kan de tänkas välja ett 

substitutionsalternativ. Dock är substituten till gymnasieutbildning svaga där det 

är svårt att uppnå samma nytta. Detta medför att individer bör ha låg 

substitutionsbenägenhet mellan olika nationella program. Om antalet nationella 

program skulle reduceras skulle det fortfarande finnas tillmötesgående 

gymnasiala program sett till individers preferenser gällande utbildningsval.  

Fördelen med att ha många nationella program för gymnasieskolor kan tänkas 

vara stordrifts- och samproduktionsfördelar. Genom att standardisera 

utbildningen och erbjuda flera linjer kan gymnasieskolor konkurrera om större 

marknadsandelar. Standardiseringen medför dock även en negativ effekt, där 

variationen mellan de nationella programmen minskar och därmed missgynnar 

individen.   

Önskvärt ur individernas perspektiv vore om variationen är tillräckligt stor för 

att bemöta individernas preferenser optimalt. Nackdelen med detta är att det kan 

diskuteras kring hur mogna individers preferenser är i ung ålder och om de är 

konstanta över tid. Det kan tänkas att individers preferenser i ung ålder 

förändras snabbt och att de därmed väljer en gymnasieutbildning de i ett senare 

skede inser inte är rätt val för dem. Om istället gymnasiemarknaden skulle 

regleras för att gynna vinstoptimerande gymnasieskolor, där marknaden 
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bestämmer variationsgraden, skulle det kunna tänkas ske på bekostnad av 

kvalitét utifrån problemen med informationsbrist. Med svaga regleringar på 

marknaden finns risken att vinstoptimerande aktörer använder 

marknadsförstörande strategier, exempelvis betygsinflation, vilket kan ge en 

negativ effekt på utbildningskvaliten och elevernas kunskapsnivå. Vidare kan 

svaga regleringar medföra att gymnasieskolor på marknaden inte har samma 

möjligheter att konkurrera genom kvalitet, vilket påverkar elevernas 

kunskapsnivå negativt. Slutsatsen blir att staten ska få störst vikt i att bestämma 

variationsgrad på marknaden för gymnasial utbildning då utbildning har positiva 

externa effekter på samhället. Givetvis måste hänsyn även tas till individer för att 

kunna motivera dem till utbildning och till de som bedriver gymnasial utbildning 

för att få dem att vilja agera på marknaden.  

Enligt Vlachos driver de flesta länder gymnasial utbildning i statlig regi för att 

undvika att förlita sig på aktörer med vinstmotiv. Vidare diskuterar Vlachos kring 

att en konkurrensmarknad kan fungera om kvalitetsmotiverade istället för 

vinstmotiverade aktörer lockas in på marknaden. En kostnadsmodell med en låg 

schablonavkastning7 på investerat kapital i en gymnasieskola skulle kunna 

medföra att kvalitetsmotiverade aktörer blir mer benägna att etablera sig på 

gymnasiemarknaden. Vidare kan en ägarprövning av gymnasieskolor införas för 

att kontrollera att de har rätt förutsättningar för att bedriva en gymnasieskola. 

Tydliga regelverk och granskningar är viktigt för att gymnasiemarknaden ska 

fungera på ett önskvärt sätt. (Vlachos, 2012) 

Tidigare i studien konstaterades att det varit en tillväxt av gymnasieskolor de 

senaste åren samtidigt som antalet elever har minskat. Detta förklaras av att 

Skolverket ändrade begreppet skola till skolenhet år 2011, vilket medförde en 

förändring av vad om räknades till en skola (Skolverket, 2013). När det gäller 

gymnasieskolor berörde det främst de kommunala skolorna, vilket gjorde att 

antalet kommunala skolenheter steg med 266 stycken över ett år. Prognosen som 

Skolverket har gjort för antalet elever i gymnasieskolan fram till år 2023, säger 
                                                           
7 En förbestämd procentuell avkastning på investerat kapital. 
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att antalet elever kommer öka med 45 000 elever. Utifrån den prognosticerade 

ökningen i antalet elever kommer det finnas incitament för expansion och 

nyetableringar på gymnasiemarknaden. 

De faktorer som påverkar variation kan utifrån denna studie anses vara 

individers preferenser, substitut, stordrifts- och samproduktionsfördelar samt 

konkurrens på marknaden. Variationsgraden på gymnasiemarknaden borde 

justeras utifrån statens preferenser i högre utsträckning än för individer och 

gymnasieskolor, då utbildning kan tänkas ha positiva externa effekter på 

samhället. I framtiden kan det tänkas finnas utrymme för nyetableringar av 

gymnasieskolor eller expansion av befintliga då antalet elever förväntades öka 

med 45 000 från år 2013 till 2023. 

4.4 Vilka strategier är relevanta på gymnasiemarknaden? 

Under metod för SCP-modellen nämndes marknadsföring, forskning och 

utveckling, utrotningspriser, kartellbildning och fusioner som möjliga strategier 

på en marknad. Närmast kommer det diskuteras kring i vilken utsträckning 

dessa används på marknaden för gymnasial utbildning och hur effektiva de kan 

tänkas vara. 

Marknadsföring kan anses vara en mycket väletablerad strategi för 

gymnasieskolor.  I och med att det handlar om att vinna marknadsandelar från 

konkurrenterna kan det tänkas medföra ett fångarnas dilemma för 

gymnasieskolor. Om gymnasieskolor skulle komma överens om att inte göra 

reklam skulle det medföra att alla skolor skulle tjäna på det. I detta läge finns det 

dock starka incitament att bryta sig ut ur den överenskommelsen för att få större 

marknadsandelar, vilket gynnar en part men blir en kostnad för övriga aktörer. 

Om det finns ett strategiskt riskaversivt beteende kommer detta medföra att alla 

gymnasieskolor gör reklam för att undvika att hamna i en situation där de 

förlorar marknadsandelar gentemot konkurrenterna. Det kan även tänkas att 

reklam är ett måste för att utstråla kvalitet och att gymnasieskolan har resurser 

för att bedriva gymnasial utbildning. Om en gymnasieskola inte gör reklam kan 
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det uppfattas som att de inte har kvalitet eller resurser för att bedriva 

högkvalitativ gymnasieutbildning, förutsatt om de inte har ett gott rykte och 

stark ställning på marknaden. Sett utifrån Porters basstrategier kan 

marknadsföring tänkas vara en differentierande strategi för att försöka 

distansera sin gymnasieskola från konkurrenterna. Marknadsföringen kan 

antingen riktas in på hela eller en del av marknaden, men där marknadsföring 

mot en viss målgrupp bör ses som effektivast. Anledningen kan tänkas vara att 

reklamen får större effekt på en mindre målgrupp där det finns färre 

konkurrerande gymnasieskolor som gör reklam. Om reklam skulle riktas mot alla 

individer på gymnasiemarknaden skulle det vara svårt att möta individers skilda 

preferenser och därmed skulle reklamen inte få önskad påverkande effekt. 

Nackdelen med att rikta reklam mot en mindre målgrupp skulle vara att andra 

målgrupper inte får tillgång till reklamen, vilket utifrån tidigare argument medför 

att de inte uppfattar den gymnasieskola som gör reklam som en gymnasieskola 

med hög kvalitet. 

Den forskning och utveckling som sker inom gymnasiemarknaden konstaterades 

i SCP-modellen vara för att bland annat förbättra utbildningsupplägg och därmed 

höja kvalitén. Inom utbildningsupplägg kan faktorer som lärares pedagogik, 

storlek på klasser och antalet prov under studietiden inkluderas. Sett utifrån 

Porters basstrategier kan forskning och utveckling tänkas vara en 

kostnadsledarskapsstrategi för hela marknaden. I och med att 

utbildningsupplägget förbättras kan det medföra en högre kvalitet på utbildning, 

vilket vidare medför att gymnasieskolan ökar möjligheterna för att erbjuda den 

högsta kvalitén på marknaden. Forskning och utveckling kan även användas för 

att differentiera sin verksamhet. Nackdelen med forskning och utveckling som 

strategi är att konkurrenterna kommer anamma denna kunskap efter en tid och 

samtidigt undvika forskningskostnaderna, vilket vidare medför att de erhåller en 

konkurrensfördel. Dock kan det tänkas att då gymnasieskolor inte kan 

konkurrera med priser är det väsentligt att istället konkurrera genom kvalitet, 

vilket medför att det är en relevant strategi på gymnasiemarknaden. 
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Utrotningspriser som strategi på gymnasiemarknaden är svårgenomförbart då 

det inte finns något pris som elever betalar till gymnasieskolor för att erhålla 

gymnasial utbildning. En form av utrotningspriser skulle kunna tänkas vara att 

erbjuda gratisprodukter, men då andra aspekter än gratisprodukter tas hänsyn 

till vid individers gymnasieval kan det inte tänkas vara en framgångsrik strategi. 

En annan form av utrotningspriser skulle kunna vara att konkurrera med högre 

kvalitet än konkurrenterna. I och med att gymnasieskolan har högre kvalitet än 

konkurrenterna kommer individer välja deras skola, men i och med att eleverna 

har informationsbrist och rykte kommer strategin inte ha önskvärd effekt. 

Utrotningspriser kan betraktas som en tydlig kostnadsledarskapsstrategi som 

kan användas på hela eller en del av marknaden, där den största effekten bör bli 

på en delmarknad med få aktörer. 

Kartellbildning på gymnasiemarknaden är svårgenomförbart då det finns en stor 

mängd aktörer i kombination med att Skolinspektionen genomför granskningar.  

På en oligopolmarknad skulle kartellbildning däremot ha möjlighet att fungera, 

vilket vidare medför att kartellbildning möjligtvis skulle gå att anpassa inom en 

geografisk delmarknad för gymnasial utbildning. Dock kan det tänkas att det 

finns för tydliga motsättningar mellan olika aktörer, framför allt kommunala 

skolor och friskolor, vilket medför att kartellbildning som kostnadsbaserad 

fokusering enligt Porters tre basstrategier blir obrukbar.  Däremot kan det 

tänkas vara vanligare med uppköp där skolkoncerner köper upp nedlagda 

gymnasieskolor eller lokaler. Då skolkoncerner har en tydlig organisation och 

utbildningsupplägg kan de tänkas ha stordrifts- och samproduktionsfördelar 

vilket gör att de är villiga att genomföra uppköp. Detta kan tänkas vara en variant 

av kostnadsledarskap där kostnaderna per elev minskar med ökningen i antalet 

elever. Utifrån stordrifts- och samproduktionsfördelar kan det argumenteras för 

att även mindre gymnasieskolor skulle gynnas av fusioner. I och med en fusion 

kan stordrifts- och samproduktionsfördelar erhållas på lång sikt, där fusionen på 

kort sikt höjer kostnaden per elev på grund av transaktionskostnader. Fusioner 
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kan emellertid vara svåra att genomföra då det gäller att hitta en gymnasieskola 

där båda parter är villiga att fusionera. 

Betygsinflation kan tänkas vara en kostnadsledande eller kostnadsbaserad 

fokusering. Anledningen är att betyg är en homogen delprodukt av 

gymnasieutbildning vilket elever värdesätter i hög grad, speciellt de elever som 

vill bli antagna på högre utbildningar. Betygsinflation som strategi är tillämpar, 

dock enbart i viss utsträckning på grund av olika aktörers incitament och 

Skolinspektionens övervakning på gymnasiemarknaden. 

Tabell 4- Sammanfattning över gymnasieskolors tillämpbara strategier. Egen bearbetning. 

Strategier Strategisk fördel Tillämpbarhet 

Marknadsföring Differentiering Tillämpbar 
Forskning och utveckling Låg kostnad 

differentiering 
Delvis tillämpbar 

Utrotningspriser Låg kostnad Inte tillämpbar 

Kartellbildning Låg kostnad Inte tillämpbar 
Fusioner och uppköp Låg kostnad Tillämpbar 

Betygsinflation Låg kostnad Tillämpbar 
Gratisprodukter Låg kostnad Tillämpbar 
 

Tabellen sammanfattar olika strategier och deras tillämpbarhet på 

gymnasiemarknaden. Kolumnen strategisk fördel utgår ifrån Porters 

basstrategier uppdelat på låg kostnad8 och differentiering. Marknadsföring 

fusioner och uppköp, betygsinflation och gratisprodukter anses vara tillämpbara 

strategier för gymnasieskolor, medan kartellbildning och utrotningspriser inte är 

relevanta. Forskning och utveckling som strategi anses vara delvis tillämpbar. 

  

                                                           
8
 Strategi för att erbjuda lägst pris på en marknad. För gymnasiemarknaden byts pris ut mot kvalitet.  
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5 Slutsats 
I detta kapitel kommer frågeställningarna besvaras kortfattat. Frågeställningarna 

besvaras utifrån resultat och diskussion. 

Vad kännetecknar marknaden för gymnasial utbildning? 

Marknaden för gymnasial utbildning kännetecknas av att den är reglerad av 

staten och samtidigt är en konkurrensmarknad med både kommunala skolor och 

friskolor. Då det allmänt betraktas som att utbildning har positiv effekt på 

samhället innebär det att staten har incitament att påverka marknaden.  

Efterfrågan på marknaden går enbart att förändra i svag utsträckning, vilket 

medför att gymnasieskolor konkurrerar genom marknadsandelar. Gymnasial 

utbildning är fullständigt subventionerat i form av skolpeng, vilket i kombination 

med informationsbristen på marknaden gör det svårt att bedöma olika 

gymnasieskolors beteenden.  

Vilka effekter får asymmetrisk information på gymnasiemarknaden? 

I och med asymmetrisk information får elever svårt att särskilja gymnasieskolor 

utifrån kvalitet, vilket medför att gymnasieskolor med låg kvalitet har möjlighet 

att vara kvar på marknaden. Informationsbristen medför att elever inte gör 

informativa val vilket påverkar deras förmåga att uppnå deras fulla potential. 

Vidare medför informationsbristen på gymnasiemarknaden att aspekter som 

rykte och marknadsföring får för stor vikt vid val av utbildning vilket påverkar 

marknaden negativt. Då nystartade gymnasieskolor inte kan konkurrera med 

kvantitet får de det svårt att etablera sig på marknaden då de inte byggt upp ett 

rykte. 

Vad kan anses vara optimal variation för aktörerna på gymnasiemarknaden 

samt vilka faktorer påverkar variationsgraden? 

Gymnasieskolor kan tänkas sträva efter att erhålla stordrifts- och 

samproduktionsfördelar, vilket medför att skolkoncerner skapar stereotypa 

gymnasieutbildningar för att konkurrera om så stor marknadsandel som möjligt. 
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I och med att informationsbristen på gymnasiemarknaden ökar med antalet 

skolor och nationella program anses att antalet program kan begränsas i större 

utsträckning. Vidare kan en schablonavkastning införas för att undvika aktörer 

med enbart vinstmotiv, vilket kan öka variationen genom att få in mer 

kvalitetsmotiverade aktörer som är mer benägna att möta elevernas preferenser. 

De faktorer som påverkar variationen är individers preferenser, 

substitutionsbenägenhet, konkurrens och stordriftsfördelar. 

Vilka strategier använder friskolor och kommunala skolor för att vara 

konkurrenskraftiga? 

De tydligaste strategierna gymnasieskolor använder sig av anses vara 

marknadsföring, uppköp, betygsinflation och gratisprodukter.  Till viss del kan 

även forskning och utveckling vara en tillämpbar strategi för gymnasieskolor.  

 

  



53 
 

5.1 Förslag till vidare forskning 
I denna studie har fokus legat på att analysera marknaden för gymnasial 

utbildning. Under studiens process har ett ökat intresse för hur specifika 

skolkoncerner beter sig växt fram, där olika skolkoncerner skulle kunna 

analyseras i detalj. Vidare skulle det vara tänkbart att utföra en grundlig 

kvantitativ studie med statistiskt säkerhetsställda resultat kring betygsättning 

mellan gymnasiekolor. En annan aspekt att undersöka närmare är skillnader 

mellan slutbetyg och resultat på nationella prov. 
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Appendix A 

Högskoleförberedande program 

Ekonomiprogrammet 

Estetiska programmet 

Humanistiska programmet 

Naturvetenskapsprogrammet  

Samhällsvetenskapsprogrammet 

Teknikprogrammet 

Yrkesprogram 

Barn- och fritidsprogrammet 

Bygg- och anläggningsprogrammet 

El- och energiprogrammet 

Fordons- och transportprogrammet 

Handels-administrationsprogrammet 

Hantverksprogrammet 

Hotell- och turismprogrammet 

Industritekniska programmet 

Naturbruksprogrammet 

Restaurang- och livsmedelprogrammet 

VVS- och fastighetsprogrammet 

Vård- och omsorgsprogrammet 

Källa: Utbildningsinfo (2015) 
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