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SAMMANFATTNING 

 
 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva de faktorer som påverkar efterfrågan på utbildning. 

Undersökningen genomförs med hjälp av en neoklassisk efterfrågeteori. Teorin används sedan 

i en fallstudie på sjuksköterskor. Vi begränsar oss till Sverige samt utbildningar på 

universitets och högskolenivå. Resultatet vi sett är att lönen och andelen pensionsavgångar 

spelar en stor roll i valet av yrke. Enligt undersökningen har antalet sökande till 

sjuksköterskeutbildningen stadigt ökat. Vi har kommit fram till att de flesta faktorer är 

beroende av varandra och att de följs åt i många fall.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
 
 
The purpose with this thesis is to describe the factors that have an infect on the demand of 

education. Our research will be carried throughout with help of a neoclassic demand theory.  

The theory will later be used in a case concerning nurses. We will limit the study to Sweden 

and only educations on universitylevel. The result we have seen is that wage is one of the 

most important factors in the choise of profession. The number of students applying for 

education to become nurses has increased over the past years. We have seen that most of the 

current factors are dependent of each other and they often goes in the same direction. 
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Kapitel 1 

INLEDNING 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

Samtidigt som studenter bedriver studier vid universitetet och högskolor är det många som 

avslutar sin utbildning utan att få något jobb. Meningen med en utbildning torde väl vara att få 

ett välbetalt och bra jobb efter att ha erhållit examen. Varför efterfrågas en utbildning om 

studenterna redan vet att arbetsmarkanden inte är så ljus inom ens område? 

 

Valet att börja studera innebär också en ganska fattig tillvaro. Studenters köpkraft har minskat 

med 22 % sedan 1980 i jämförelse med konsumentprisindex.1 Konsumentprisindex är ett 

index över prisökningarna i Sverige, det förkortas KPI och mäts oftast utifrån ett basår.2 En av 

orsakerna till att studenterna väljer detta liv, är att de hoppas på att få ett bra och välbetalt 

arbete efter utbildningen. En annan orsak kan vara att många vill prova på någonting nytt i 

livet. Men är den ekonomiska uppoffring verkligen värd det studenten får ut efter sin examen?  

 

Många söker sig till utbildningar som ger en säker framtid på arbetsmarknaden när det råder 

stor allmän brist på arbete. En utbildning som påverkas mycket av arbetsmarknaden är 

utbildningen av sjuksköterskor. Denna yrkeskategori genomgår ett generationsskifte just nu, 

vilket har medfört att det efterfrågas stora mängder sjuksköterskor. För att kunna tillgodose 

arbetsmarknadens behov av sjuksköterskor, har universiteten och högskolor börjat rekrytera 

mer studenter till det här utbildningsområdet.  

 

Det vi ska undersöka i vår uppsats är vad det är för faktorer som påverkar efterfrågan på 

utbildning.  

 

 

                                                 
1 Sveriges Förenade Studenter: hyrahttp://www.sfs.se/media/pressmeddelanden/0203/030710kopkraft.htm (10: e 
juli 2003) 
2 http://www.susning.nu/Konsumentprisindex 
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka ekonomiska faktorer som påverkar efterfrågan på 

utbildning.  

 

1.3 Avgränsning 

I arbetet kommer endast efterfrågan på utbildning inom Sverige att studeras. Inriktningen har 

vi avgränsat till högskola och universitetsnivå. För att avgränsa oss ytterligare kommer vi bara 

att studera efterfrågan i nutid och därför inte behandla några historiska aspekter. Vi kommer 

även att avgränsa oss till privatpersoner och inte till företag. Vi avgränsar oss även till 

ekonomiska faktorer och tar ej med sociologiska faktorer.   

 

1.4 Disposition 

Efter det inledande kapitlet följer i kapitel två en beskrivning av arbetsmarknaden och 

arbetslöshet. Vi presenterar de olika synerna på arbetslöshet, den klassiska och Keynes syn 

samt jämför dessa två mot varandra. Därefter i kapitel tre beskrivs de teorier vi använder för 

att beskriva efterfrågan. Vi betonar särskilt vilka faktorer som påverkar efterfrågan på 

utbildning. I kapitel fyra presenterar vi vår fallstudie, angående sjuksköterskeutbildningens 

förändrade efterfrågan. Slutligen i kapitel fem drar vi våra egna slutsatser. 

 

1.5 Metod 

Uppsatsens teoretiska grund återfinns i neoklassisk efterfrågeteori. För att förstå efterfrågan 

på utbildning används i studien endast enkla ekonomiska principer. Vi analyserar med hjälp 

av en fallstudie angående sjuksköterskor. Med hjälp av denna fallstudie får vi reda på vilka 

faktorer som påverkar efterfrågan på utbildning.  

 

1.6 Tidigare studier 

Vi har inte hittat några tidigare studier som berör just vår frågeställning, men vi har hittat 

många andra studier som berör efterfrågan. Specifikt då vilka faktorer som efterfrågan berörs 

av. En studie som vi hittade var Sjuksköterskors relativa löneutveckling: en jämförelse mellan 

Sverige, Norge & USA av Malin Rudestig. Denna studie var mest relevant mot vår studie.  
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Kapitel 2 

ARBETSMARKNAD OCH ARBETSLÖSHET 

 

 

 

 

De senaste åren har vi sett att läget på arbetsmarknaden blivit allt hårdare. Under december 

månad 2002 varslades 3966 personer om uppsägning inom tillverkningsindustrin, som också 

är vår största industrisektor. Det kan jämföras med december månad år 2000 då det varslades 

1016 personer i samma bransch.3 Antalet varslade har mer än fördubblats på 3 år, vilket är 

katastrofalt. Som en av faktorerna till de ökade uppsägningarna kan antas de stora svenska 

företagens dystra utveckling de senaste åren. När de stora svenska industribolagen går dåligt 

drabbas den Svenska ekonomin mycket hårt av dessa nedgångar.   

 

Världens börser har gått i en negativ riktning under en ganska lång period och detta får till 

följd att företagen har svårt att rekrytera personal på grund av sämre ekonomi. När företagen 

inte kan rekrytera personal söker sig en större del istället till högskolor och universitet.  

 

2001 sökte 21435 människor till någon universitetsutbildning och detta kan jämföras med 

höstterminen 2003 då 24412 ansökningar registrerades.4  

 

Högskoleverkets siffror visar att läsåret 2001/2002 gick 46,1 procent av dem som slutat 

gymnasiet vidare till universitet eller högskola. Det var en ökning med tre procentenheter från 

läsåret innan. Högskoleverket varnar för att trenden att allt fler läser vidare kan brytas om inte 

fler platser skapas på högskolan. Anledningen är att årskullarna med 20-åringar kommer att 

öka med 30 procent fram till 2010 samtidigt som högskolorna nått kapacitetstaket.5

 

 
 
 
 
 

                                                 
3 Arbetsförmedlingen: http://www.ams.se/rdfs.asp?L=49 (2004, 19 jan) 
4 Verket för Högskoleservice: www.vhs.se/antag/frameset.asp?state=3 (2004, 19 jan) 
5 Rekordmånga unga läser vidare. (2003, 22 juni) Dagens Nyheter TT
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Kapitel 3 

TEORI 

 
 
 
 
I detta kapitel behandlas efterfrågeteorin. Det vill säga hur efterfrågan påverkas av olika 

faktorer och dess innebörd. Vi förklarar även hur priselasticiteten fungerar. I en 

efterfrågefunktion visas vad som påverkar efterfrågan på utbildning.  

 

3.1 Efterfrågekurvan 

Det samband som framkommer mellan pris och efterfrågad kvantitet kan utryckas i en 

efterfrågekurva, som i figuren nedan.  

 

P 

 D 

 

 

               Q  

Figur 3.1 Efterfrågekurva 

 

På den vertikala axeln mäts priset (P) och på den horisontella kvantiteten (Q). Ju högre upp på 

efterfrågekurvan (D) man kommer desto dyrare blir det. Motsatsen blir då att desto längre ner 

på efterfrågekurvan punkten kommer desto billigare blir det och det efterfrågas mer. Längs 

efterfrågekurvan visas hur mycket som efterfrågas till ett visst pris.6

 

Efterfrågan på varumarknaden, hur mycket konsumenterna vill köpa under en viss period 

påverkas av: 

• Pris på produkten 

Vid ett högt pris efterfrågar vi mindre. Människor anser det för dyrt att handla om priset stiger 

för mycket.  

• Hushållens inkomst 

                                                 
6 Eklund, Klas (1995) Vår ekonomi: introduktion till samhällsekonomin (sid. 56). Stockholm 5:e upplagan 

 4



Om ett hushåll till exempel får en ökad inkomst ökar dess köpkraft och efterfrågekurvan 

förskjuts utåt i grafen. Det efterfrågas mer vid ett givet pris. Se exempel 1. 

• Hushållens förmögenhet 

Har hushållet en stor förmögenhet har de också en stor köpkraft och efterfrågar mer vid ett 

visst pris, kurvan flyttas då utåt. Om deras förmögenhet minskar sjunker efterfrågekurvan 

tillbaka i grafen. Se exempel 2. 

• Pris på andra tillgängliga produkter 

När priset på varans substitut höjs minskar efterfrågan och kurvan sjunker tillbaka. Se 

exempel 2. Med substitut menas att om priset på en vara stiger kan konsumenten istället köpa 

dess substitutvara. Vilket är en ersättningsvara till den ursprungliga. Efterfrågekurvan sjunker 

även tillbaka om priset på komplementvaror stiger. Med komplementvara menas en produkt 

som kompletterar en annan produkt.  Till exempel chips och läsk. 

• Hushållens smak och preferenser 

Om ens smak påverkas positivt flyttas kurvan utåt. Här påverkas människor ofta av varandra i 

sina val. Se exempel 1. 

• Hushållens förväntningar om framtiden. 

Tankar om framtiden kan påverka mängden vi efterfrågar. Till exempel om det är låg eller 

högkonjunktur. Människor tenderar ofta att vara sparsamma om vi förväntar oss en 

lågkonjunktur.7 Se exempel 2 

 

P   P D 

                D 

          D1                 D1  

 

               Q    Q  

Exempel 1                Exempel 2  

Figur 3.2 Förändringar i efterfrågan 

 

För att komma fram till den totala efterfrågan på en hel marknad används horisontell 

summering. Med detta menas att alla individers efterfrågan summeras ihop till en gemensam 

efterfrågan på marknaden.8

 
                                                 
7 Case, K.E., Fair, R.C., Gärtner, M., Heather, K., (1999). Economics (sid. 67) 
8 Case, K.E., Fair, R.C., Gärtner, M., Heather, K., (1999). Economics (sid. 77) 
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Konsument A Konsument B  Marknaden 

 

P      P             P    

         

p   

              D   D               D  

          Q                     Q                       Q  

Figur 3.3 Horisontell summering som visar sambandet mellan konsument och marknad 

 

3.2 Utbud 

För att bestämma utbudet på en marknad används utbudskurvan, varje punkt på den kurvan 

visar mängden varor fabrikanterna vill producera eller bjuda ut till ett visst pris. Det innebär 

att om producenterna ska producera mera måste de lockas av högre priser.9  

 

P 

 

 S 

  

           Q  

Figur 3.4 Utbudskurvan 

 

De faktorer som påverkar utbudskurvan är: 

• Pris på produkten, detta är produktens pris ute på markanden 

• Produktionskostnaderna, dessa kostnader består till exempel av lön och ränta 

• Teknologi, med en mer avancerad teknologi kan producenterna producera mer och på 

så sätt öka utbudet på marknaden.  

• Priset på relaterade produkter, När priset på en relaterad produkt stiger efterfrågas en 

större andel av den egna produkten och producenten kan därför producera mer.  

 

                                                 
9 Eklund, Klas (1995) Vår ekonomi: introduktion till samhällsekonomin (sid. 58). Stockholm 5:e upplagan 
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3.3 Marknadsjämvikt 

Utbuds och efterfrågekurvan kan slås ihop eftersom de har samma enheter på sina axlar. 

Genomförs detta kommer utbudslinjen (S) att skära efterfrågelinjen (D).  Vid denna punkt 

efterfrågar konsumenterna precis lika mycket som producenterna producerar. Resultatet ger 

då en marknadsjämvikt. Ett jämviktspris (P*) och en jämviktskvantitet (Q*) skapas. Allting 

som produceras går åt och markanden blir mättad. 

 

P 

                              S 

P* 

                              D 

                Q*              Q  

Figur 3.5 Marknadsjämvikt 

 

3.4 Efterfrågans priselasticitet 

För att bestämma hur priskänsligheten i en vara är, beskrivs det med elasticitet. Elasticiteten 

är beroende av priset på varan, budgetandelen och priset på tillgängliga substitut. Antag två 

variabler, A och B. Där B är beroende av flera variabler, bland annat variabel A  

 

Elasticiteten av A med avseende till B =  % förändring A 

% förändring B 

 

Elasticiteten visar hur mycket A förändras när B förändras med en enhet. Förutsatt att alla 

andra variabler som påverkar B är oförändrade.10  

 

Om en efterfrågan är elastisk kommer en prisökning att reducera efterfrågad kvantitet med 

mer än själva prisökningen. När efterfrågan är oelastisk kommer en prisökning att reducera 

efterfrågad kvantitet med mindre än prisökningen. 

 

Priselasticitet på efterfrågan = % förändring i efterfrågad kvantitet 

% förändring i pris 
                                                 
10 Case, K.E., Fair, R.C., Gärtner, M., Heather, K., (1999). Economics (sid. 107) 
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Om priselasticiteten är minus ett, är priselasticiteten enhetselastisk. Den procentuella 

prisändringen är alltså lika med den procentuella ändringen i efterfrågad kvantitet. En elastisk 

efterfrågan har en elasticitet på mindre än –1, vilket leder till att en procentuell prisökning ger 

en större procentuell kvantitets minskning än den procentuella ändringen av priset.  Är 

elasticiteten större än -1 kallas efterfrågekurvan oelastisk (se figur 3.6) och med det menas att 

den procentuella prisförändringen är större än den procentuella förändringen i kvantitet. En 

produkt kan även vara fullständigt oelastisk, vilket den är om efterfrågan på varan inte 

påverkas av priset. Om en vara är fullständigt elastisk så faller efterfrågan direkt till noll om 

det sker någon prisökning på varan.11  

 

 

P                    P    

 

p1                   p1  

p2                     D                  p2  D  

  Q                Q 

                q1 q2       q1     q2 

Oelastisk efterfrågan  Elastisk efterfrågan  

 

Figur 3.6 Priselasticitet 

 

Lutningen på efterfrågekurvan bestämmer hur priselastisk varan är.  

 

3.5 Efterfrågan på utbildning 

De faktorer som påverkar efterfrågan på utbildning: 

 

• Priset på utbildning (Pu) 

Priset på utbildning är det studenten uppoffrar under en viss tidsperiod, alternativkostnaden i 

detta fall är vad studenten hade kunnat göra istället för att studera. Kostnaden vid studier är 

egentligen ganska små, kostnaden uppstår när studenten tar studielån vilket egentligen är en 

                                                 
11 Gerhard, Ingemar (1968) Samhällsekonomi. (sid. 48) 3:e upplagan 
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omfördelning av inkomsten över tiden. Det är ofta en förutsättning för att klara studierna. 

Samtidigt måste du köpa litteratur och betala boende vad allt det innebär. Studietiden går 

sällan att kombinera med arbete, kanske i viss mån men sällan som heltid. Följden blir att 

största delen av studenterna måste anpassa sitt leverne efter de bidrag och lån som de får. 

Istället för priset på produkten blir det i det här fallet en skuld efter studietiden för studenten. 

Man investerar med andra ord pengar i sin utbildning för att få ett bra framtida arbete.   

 

Motsatsen till vanliga högskolestudier kan nämnas försvarsmaktens officersutbildning. Deras 

utbildning bekostas av staten genom att studenterna får ett dagsbidrag på 140 kronor. Detta 

ger en månadsersättning på 4200 kronor. Samtidigt har de fria resor till skolan och fritt 

boende under studietiden.12 Det är en mycket förmånlig utbildning där studenten ej är 

skuldsatt med en enda krona vid avslutade studier. Var alla tvungen att betala för denna 

utbildning, på samma sätt som vanliga studenter betalar för sin utbildning, tror vi inte att det 

skulle vara lika många sökande till officersutbildningen varje år. 

 

• Studenters startkapital (K) 

Om ett hushåll har en stor inkomst så efterfrågar de en större mängd varor.13 Överför vi denna 

punkt till efterfrågan på utbildning, beskrivs studentens startkapital. Det vill säga, vad 

studenten har för tillgångar innan studietiden. Är tillgångarna relativt stora, behöver inte 

studenten få alltför stor skuld vid avslutad studie.  

I dagens samhälle med sviktande konjunkturer tror vi att många ungdomar undviker att 

studera på grund av rädslan att dra på sig en hög studieskuld. Samtidigt kan de offra mer tid 

till studier om studenten har ett högt startkapital.  

 

 

• Tillgången på substitut (Ts) 

Ett substitut är en ersättningsvara till en annan produkt. Chips och ostbågar är substitut till 

varandra, därför att vi lätt kan ersätta chips med ostbågar och vise versa om det är just dessa 

varor vi efterfrågar. Som exempel när det blir en prishöjning på vara A, påverkar det dess 

substitut genom en ökad efterfrågan. Med det menas att vi köper vara B på grund av 

prishöjningen på vara A. Effekten blir en ökad efterfråga på vara B.  

 

                                                 
12 Officersförordningen. (1994, 9 juni ) http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19940882.htm 
13 Se 3.1 – 3.4 
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Utbildning har inget specifikt substitut, dock har varje enskild utbildning andra utbildningar 

som sitt substitut. Alternativet till att utbilda sig är att jobba, därför är alla utbildningars 

gemensamma substitut arbete. Om det hade funnits många tillgängliga arbeten, skulle antalet 

sökande till högskola och universitet minska. Förhoppningen med att utbilda sig är att få ett 

omtyckt jobb, men om dessa jobb var tillgängliga utan utbildning blir utbildningsfasen 

överflödig. Resultatet blir att efterfrågan på utbildning sjunker om tillgängliga jobb utan 

utbildning ökar.  

 

• Smak och preferenser (Ps) 

Med smak och preferenser menas om vi människor vill utbilda oss eller inte. Det är dessa två 

nämnda variabler som styr detta. Tycker jag till exempel om Coca Cola så köper jag givetvis 

det just därför att min smak säger att jag gillar det. Vi kan även genom våra preferenser 

påverkas av andra när vi ska göra våra val. Familjen har ofta en stor påverkan på ett val, oftast 

därför att det kanske råder en kultur i familjen att studera. Du känner dig då nästan tvingad till 

det, och uppmuntras samtidigt att studera.  

 

• Studentens förväntningar om framtiden (F) 

Vi handlar efter hur vi tror att det kommer att bli i framtiden. Om prognoserna säger att det 

kommer bli stor efterfrågan på datatekniker så utbildar vi oss till det yrket, på grund av att vi 

ser en trygghet i denna utbildning. Råder det brist inom denna yrkesgrupp efterfrågas det mer 

arbetskraft, detta bör göra att lönerna stiger vilket i sin tur leder till att de tomma 

utbildningsplatserna lättare fylls.  

 

• Lön (W) 

Många läser idag vidare vid högskola och universitet, i förhoppningen att få en högre lön när 

de senare börjar arbeta. Valet vi har är att börja jobba direkt efter gymnasiet, bli arbetslös eller 

att börja studera på universitet i drygt fyra år. Detta med förhoppningen att bli mer 

konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Samt att du med akademisk utbildning lättare kan 

förhandla om en högre lön inom vissa yrken och branscher. De senaste årens hårdnande 

klimat på arbetsmarknaden borde medföra att många väljer att studera i stället för att gå 

arbetslösa. Oftast är det till yrken där ett generationsskifte inom den närmaste framtiden 

verkar trolig, då i form av pensionsavgångar. Nyrekryteringar är därför högt prioriterade inom 

dessa områden. För att kunna locka till sig dessa nyutbildade studenter, måste det erbjudas en 
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bra lön som på ett effektivt sätt kan täcka de skulder studenten dragit på sig under studierna. I 

normala fall brukar dessa uppgå till drygt tvåhundrafemtiotusen kronor.   

 

3.6 Efterfrågefunktion 

Ovanstående punkter kan sammanfattas i en funktion som visar hur efterfrågan bör förändras 

när variablerna ändras.  

 

 

Qeu = f (Pu, K, Ts, Ps, F, W) 

             (-) (+)(-) (+)(+)(+) 

 

Den beroende variabeln i efterfrågefunktionen är efterfrågan på utbildning Qeu. De variabler 

som påverkar kurvan negativt om de ökar är priset på utbildningen (Pu), och tillgången på 

substitut (Ts). Ökar vi priset för utbildning, minskar efterfrågad kvantitet. Motsatt effekt blir 

det om vi sänker priset för utbildning, då ökar efterfrågad kvantitet. Tillgången på substitut, 

alltså hur mycket tillgängliga arbeten det finns som inte kräver utbildning. Är tillgången på 

substitut stor minskar efterfrågan på utbildning. Vi väljer att arbeta istället, för att undgå 

skulder vid studier. Dålig tillgång på substitut gör att efterfrågan på utbildning ökar, vi har 

inget annat val än studier.  

 

De variabler som påverkar funktionen i positiv riktning när det ökar är kapital (K), smak och 

preferenser (Ps), förväntningar om framtiden (F) och lönen (W). Alla dessa variabler är mer 

eller mindre beroende av varandra. Som exempel vid en lönehöjning, då påverkas ens 

preferenser och förväntningar om framtiden.  Kanske väljer vi ett annat yrke med mer lön för 

att känna mig ekonomiskt trygg i framtiden. När efterfrågekurvan påverkas positivt flyttas den 

utåt och efterfrågan på utbildning ökar. Det är i den riktningen vi vill gå för att skapa ett mer 

kompetent samhälle där bra kunskaper sätts i fokus.   

 

För att se hur efterfrågan på utbildning förändras, kan variablerna öka eller minska i 

funktionen och därefter se hur efterfrågekurvan förändras. Detta ska vi sedan pröva på 

sjuksköterskeutbildningen i kapitel 4. 
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3.7 Arbetsmarknaden 

Arbetsmarknadens sätt att fungera har stor betydelse för ekonomin. Eftersom ekonomer i sin 

analys av olika marknader fäster stor vikt vid prismekanismen. Är det inte underligt att de när 

det gäller arbetsmarknaden, varit särskilt intresserade av lönen samt priset på arbetskraft och 

att de speciellt betonar lönebildningens betydelse. En vanlig slutsats är att de relativa lönerna, 

de vill säga löneskillnaderna mellan olika yrken, spelar en viktig roll för att styra arbetskraften 

till den marknad där den behövs bäst.14

 

Som exempel kan jämföras två marknader och hur de påverkas av varandra. För att visa detta 

har vi valt att jämföra vaktmästare och lärare. Vi har valt dessa eftersom de är anställda inom 

samma sektor. En teknisk förändring inträffar; produktionsprocesserna i ekonomin förändras, 

så att det behövs mindre vaktmästare samtidigt som det råder brist på lärare. Då ökar 

efterfrågan på lärare medan efterfrågan på snickare minskar. Den ökade efterfrågan på lärare 

leder till att deras löner stiger. Samtidigt som den minskade efterfrågan på vaktmästare får till 

följd att deras lön sjunker. Löneskillnaden som uppstår lockar arbetskraften att söka sig från 

vaktmästarmarknaden till marknaden för lärare. I verkligheten förändras inte lönestrukturen så 

snabbt och samtidigt tar det lång tid att utbilda om sig till det andra yrket. Det tar alltså några 

år innan man får balans på arbetsmarknaden igen.  

 

Den klassiska synen på arbetslöshet är att det är för höga, eller snarare för stela löner som 

orsakar arbetslösheten. Om lönen ligger högre än den lönenivå vid vilken alla som söker 

arbete också får det, kommer det att uppstå ett utbudsöverskott av arbete på marknaden. Desto 

högre lön arbetarna kräver, desto färre arbetare kan arbetsgivaren anställa. Det är detta som 

ligger bakom många ekonomers slutsats att löneskillnaderna måste tillåtas variera mera 

utifrån marknadens krav. Vid en friare lönesättning skulle det vara lättare att locka till sig 

arbetare, vilket medför att arbetarna lättare skulle gå till den marknad där efterfrågan på 

arbetskraft är stor.  

 

Dock är det inte alltid lönerna som är orsaken till trögheten på arbetsmarknaden. 

Uppenbarligen är det mycket viktigt att utbildningssystemet är flexibelt och har förmåga att 

snabbt svara på de krav som ställs av ny teknik och ny efterfrågan. Det gäller såväl 

                                                 
14 Eklund, Klas (1995) Vår ekonomi (sid. 270). Gnesta: Mediaproduktion AB 
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grundutbildning, högskoleväsende, arbetsmarknadsutbildning och interutbildning på  

arbetsplatsen av den personal som hotas av arbetslöshet15

 

En annan syn på arbetslöshet är den Keynesianska synen. Den synen säger att den totala 

efterfrågan i samhället styr produktionsvolymen som i sin tur styr efterfrågan på arbetskraft. 

Alltså, arbetslöshet beror på otillräcklig efterfrågan. Keynes förnekade inte att lönesänkningar 

kunde ge ökad sysselsättning, men han var dock skeptisk mot att försöka använda det som 

främsta botemedel mot arbetslöshet16   

 

Den tredje synen på arbetslöshet är matchningsproblem på arbetsmarknaden. Med det menas 

att det finns ett ständigt behov av att matcha ihop arbetssökande och lediga platser. 

Arbetskraftsutbudet förändras hela tiden genom att nya generationer kommer in på marknaden 

med nya kunskaper och ett nytt tänkande, jämfört med den äldre generationen. 

Huvudförklaringen är att arbetslösheten beror på flaskhalsar, snedvridningar och tröghet på 

arbetsmarkanden. Tröghet och förstelnande arbetsmarknader har svårt att anpassa sig till 

pågående förändringar och har en begränsad villighet att tillmötesgå arbetsgivarens behov. Ett 

annat problem är en alltför hög takt i löneökningen på marknader med lågutbildad personal. 

Många arbetstillfällen försvinner på grund av detta. Skattekilar i form av höga 

arbetsgivaravgifter som fördyrar arbetskraftskostnaden och minskar efterfrågan på arbetskraft. 

 

Med dagens tekniska framsteg har många svenska storföretag flyttat större delen av sin 

verksamhet utomlands. Många av de arbetstillfällen som flyttat utomlands är relativt enkla 

arbeten som inte kräver någon speciell utbildning. Den lågutbildade men dock relativt 

högavlönade arbetskraften i rika länder har fått ökade svårigheter att hävda sig på 

arbetsmarknaden. Den håller helt enkelt på att konkurreras ut av billigare arbetskraft från u-

länderna och Östeuropa. En annan orsak är att intelligentare maskiner kan utföra motsvarande 

arbetsuppgifter till en lägre kostnad. Arbetstillfällena för lågutbildade i Sverige minskar 

därför.17  

 

                                                 
15 Eklund, Klas (1995) Vår ekonomi: introduktion till samhällsekonomin  (sid. 271). 
16 Case, K.E., Fair, R.C., Gärtner, M., Heather, K., (1999). Economics (sid. 771) 
17 Radetzki Marian, (1996) Klarspråk om arbetslöshet (sid. 58) Kristianstad: Boktryckeri AB 
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På arbetsmarknaden måste det finnas en viss mängd arbetslöshet. Skulle det inte vara någon 

efterfrågan på arbetare skulle standarden på det som produceras bli sämre. Utbildning skulle 

heller inte vara lika nödvändigt och det i sin tur sänker kompetensen på de arbetande.  

 

En hög lön kan innefatta ersättning för lång eller dyr utbildning, även yrkenas sociala 

anseende kan påverka lönenivån. Lönedifferensen kan också bero på den grad av trygghet 

som anställningen erbjuder. Därför måste säsongsarbetslöshet kompenseras genom högre lön 

för att kompensera de månader då arbetaren ej har någon anställning.18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
18 Gerhard, Ingemar (1968) Samhällsekonomi. (sid. 110) Göteborg: Akademiförlaget 
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Kapitel 4 

ANALYS SJUKSKÖTERSKOR 

 

 

 

 

I år kommer många kommunala verksamhetsområden att kännetecknas av stor brist på 

arbetskraft. De kommer att brottas med rekryteringsproblem under överskådlig tid.19 I dessa 

kommunala yrken innefattas bland annat sjuksköterskorna. Samtidigt är en stor del av 

sjuksköterskorna anställda inom landstinget.20    

 

Enligt regeringens bedömning ska alla ha rätt till lika vård.21 Dagens största problem är de 

växande vårdköerna. Detta beror på för få sjuksköterskor och för stora nedskärningar. 

Resultatet blir att människor får gå sjuka i väntan på vård, detta är ohållbart. För att stävja 

detta problem behövs till exempel en kontinuerlig rekrytering av sjuksköterskor och därför 

har de flesta universitets- och högskoleutbildningar inom vårdområdet utökats från 2001. 

 

På ett år har sjukskrivningarna bland sjuksköterskor ökat med 20 procent. Av totalt 77000 

sjuksköterskor är fler än 5000 sjukskrivna och därmed är det den personalgrupp inom 

landstingen som har snabbast stigande sjuktal.22 Dessa siffror visar att sjuksköterskorna har en 

tuff arbetssituation, detta i samband med den stigande åldern i organisationen medför en ökad 

efterfrågan av sjuksköterskor. 

 

Nu examineras varje år drygt 3200 – 3500 sjuksköterskor från den svenska 

grundutbildningen. Examinationsfrekvensen bland dessa är mellan 80 och 85 procent. Med 

det menas att 80 till 85 procent erhåller examen. Inom två år kommer antalet platser att på 

sjuksköterskeutbildningen att öka, målet är att slutligen komma upp till drygt 5000. 

Sjuksköterskegruppens pensionsavgångar kommer att öka stadigt de kommande åren, för att 

nå sitt max omkring år 2015.23  

 
                                                 
19 AMS brist på kommunal arbetskraft. (2003, 1 mars) Aftonbladet TT 
20 Landstingsförbundet. (2001, 15 okt) Det finns alltid behov av en till, men…, http://www.lf.se/ag/detfinns.pdf  
21 Regeringsproposition 1999/2000:149, (8 Juni 2000) 
http://social.regeringen.se/propositionermm/propositioner/pdf/19992000_149.pdf. sid. 26 
22 Sjuksköterskor blir allt sjukare. (2002, 5 juni) Dagens Nyheter 
23 Landstingsförbundet. (2001, 15okt) Det finns alltid behov av en till, men…, http://www.lf.se/ag/detfinns.pdf  
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Vid en procents tillväxt visar prognoser att rekryteringsbehovet av sjuksköterskor kommer att 

uppgå till omkring 6000–7000 per år. Av dessa kommer 3500 till 4500 från utbildning.24  

 

Tabell 4.1 Antagna till utbildning respektive kalenderår.25

 

År 1997 1998 1999 2000 2001 
Sjuksköterska  3 589 3 665 4 049 4 185 4 643 
 

 

Tabellen ovan visar att för varje år har antalet som börjar sjuksköterskeutbildningen ökat. 

Årligen påbörjar cirka 4000 studenter sin utbildning, men egentligen, om vi ska fylla behovet 

till år 2015 måste universiteten utöka antalet utbildningsplatser till 7000.26

 

Sjuksköterskor har fått en löneökning de senaste åren, bara mellan november 2000 och 

november 2001 steg medellönen med 5,3 procent.27 Före denna ökning har lönen totalt stigit 

med 35,9 procent för sjuksköterskor mellan åren 1994 och 2000.28 Enligt en artikel i 

Aftonbladet har sjuksköterskors löner stigit med 40 procent i förhållande till arbetare med 

icke eftergymnasial utbildning.29 Enligt siffrorna ovan har både lönen och efterfrågan på 

sjuksköterskeutbildningen ökat de senaste åren. Det visar att lönen är en viktig faktor vid 

studier av efterfrågan på utbildning.  

 

Att lönerna ökar är inte bara positivt för sjuksköterskorna utan staten kan också vinna mycket 

på det. Om sjuksköterskorna får högre löner får de också större köpkraft och en starkare 

köpkraft är bra för den allmänna ekonomin. 

 

                                                 
24 Landstingsförbundet. (2001, 15 okt ) Det finns alltid behov av en till, men…, http://www.lf.se/ag/detfinns.pdf 
25 Landstingsförbundet. (2001, 15 okt) Det finns alltid behov av en till, men…, http://www.lf.se/ag/detfinns.pdf 
sid. 10  
26 Landstingsförbundet. (2001, 15 okt) Det finns alltid behov av en till, men…, http://www.lf.se/ag/detfinns.pdf 
sid. 11 
27 Löneutveckling (%) nov 2000- nov 2001 för vissa grupper i landstingen/regioner, (8 Mars 2002) 
http://www.lf.se/ag/arbetsomraden/statistik/Def2001Webb1.doc 
28 Landstingsförbundet. (2001, 15 okt) Det finns alltid behov av en till, men…, http://www.lf.se/ag/detfinns.pdf 
sid. 6 
29 Äntligen vinnare. (2003, 6 augusti). Aftonbladet. 
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4.1 Efterfrågan på sjuksköterskeutbildning 

För att se hur efterfrågan på sjuksköterskeutbildning har förändrats ändrar vi värdena i 

formeln för efterfrågan på utbildning som visas i kapitel två. Vi vet att lönen har ökat, alltså 

stiger W värdet enligt teorin 3.6. De stora pensionsavgångarna gör så att efterfrågan på 

arbetskraft blir stor bland arbetsgivarna vilket gör att säkerheten att få jobb ökar. Om 

säkerheten att få jobb efter en utbildning ökar, spelar inte den blivande studieskulden så stor 

roll. På grund av en anställning direkt efter studietiden kan studenten betala tillbaka skulden 

successivt. Tron om framtiden inom detta yrke stiger på grund av att människor ser chansen 

att få jobb inom detta område är stor och agerar därefter. F variabeln som står för tankar om 

framtiden påverkas därför positivt genom en ökning.  

 

Ursprunglig funktion 

Qeu = f (Pu, K, Ts, Ps, F, W) 

 

P 

 D 

 

 

               Q  

Figur 4.1 Ursprunglig efterfrågekurva 

 

Efter ökning av lönen (W) och mer positiva tankar om framtiden (F) 

Q1eu = f (Pu, K, Ts, Ps, F1, W1) 

 

P 

 D1 

  D  

 

               Q  

Figur 4.2 Slutlig efterfrågekurva 

 

Efterfrågan på utbildning stiger efter att lönen (W) och tankarna om framtiden (F) blivit mer 

positiva. 
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Att efterfrågan på sjuksköterskeutbildningen ökar kan man även se i landstingsförbundets 

undersökning.30 Efterfrågan har inte stigit mer under de senaste åren, detta tror vi beror på att 

det är en trög process. Det tar lång tid innan den allmänna uppfattningen om yrket förändras. 

Det kan ta många år innan efterfrågan på utbildning är lika stor som de nya positiva 

aspekterna inom yrket. Sjuksköterskeyrket har mycket på grund av dess dåliga löneutveckling 

haft ganska låg status i samhället.  

 

4.2 Utbildnings elasticitet 

Enligt teorin 3.4 och 3.5 är utbildningens efterfrågan oelastisk, med det menas att efterfrågan 

inte påverkas särskilt mycket av priset på utbildningen. Ser arbetsmarknaden, som är ett 

substitut till att studera osäker ut, efterfrågas en större mängd utbildning. Är tillgången på 

arbete utan eftergymnasial utbildning stor efterfrågas det mindre utbildning. Utbildningens 

elasticitet blir då större och mer märkbar. Priset på utbildning är inte avgörande för 

efterfrågan. Detta beror på att staten reglerar lånen och bidragen till studenterna så att 

studenterna alltid klarar sig. De senaste åren har studiestöden dock minskat en aning. Om 

staten skulle sänka bidragen så mycket att studenterna inte enbart kunde leva på deras bidrag 

och lån skulle efterfrågan minska. Eftersom staten håller bidragen och lånen relativt 

konstanta, förändras inte efterfrågan på utbildning på grund av priset. Problemet som skulle 

kunna uppstå är om studiestödet blir så lågt att många anser att utbildningen ej går att 

genomföra på grund av ekonomiska skäl. Substitutvaran arbete får då en märkbar ökning i 

kvantitet. Genom en minskning i utbildning minskas människornas intellektuella kompetens 

och detta är naturligtvis inte positivt. Det stora målet för alla, är, ett kompetenshöjande 

samhälle som kan möta framtidens krav på arbetsmarknaden.  

 

4.3 Jämvikt på utbildningsmarknaden 

Arbetsmarknaden efterfrågar en viss mängd arbetare. Enligt teorin 3.3 måste alla 

utbildningsplatser efterfrågas för att det ska bli en marknadsjämvikt på utbildningssidan. För 

att tillgodose arbetsmarknaden med kompetent personal tillsätter högskolor och universitet 

utbildningsplatser utefter efterfrågan på berörd marknad. När alla platser på dessa 

                                                 
30 Landstingsförbundet. (Oktober 2001) Det finns alltid behov av en till, men…, http://www.lf.se/ag/detfinns.pdf 
sid. 13 
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utbildningar är fyllda råder det marknadsjämvikt. Idag är det inte jämvikt på 

arbetsmarknaden, det utbildas mer arbetskraft än vad marknaden efterfrågar.  
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Kapitel 5 

SLUTSATSER 

 

 

 

 

Enligt våran efterfrågeteori anser vi att lönen är den viktigaste faktorn för att styra efterfrågan 

på utbildning. Med en hög lön kommer även bättre levnadsförhållanden, vi ändrar helt enkelt 

vårt köpmönster efter vår budget. Alla faktorer som inverkar på efterfrågan av utbildning 

påverkar också varandra på ett eller annat sätt. Om den framtida arbetsmarknaden ser ljus ut 

medför det oftast att lönen stiger, vilket medför att efterfrågan på berörd utbildning ökar. När 

en faktor ökar påverkas de andra oftast i samma riktning. När de positiva aspekterna med en 

utbildning når ut och fler söker till den utbildningen, ser allmänheten detta och söker sig till 

den utbildningen, man kan säga att studenter lockar till sig fler studenter. Människans smak 

och preferenser har stor betydelse i en valprocess. Oftast påverkas vi av andra vid val av 

utbildning eller arbete.  

 

I studien har vi nämnt de viktigaste faktorerna enligt efterfrågeteorin. I våran undersökning 

(Case) angående sjuksköterskor har vi kommit fram till en unik faktor just för dessa, denna 

faktor är åldern. Sjuksköterskebranschen genomgår just nu en generationsväxling där största 

andelen är födda på 40-talet. Behovet av att rekrytera inom denna grupp är därför mycket stor. 

De vi har kommit fram till i undersökningen är att arbetsmarknaden har drabbats hårt av 

lågkonjunkturen de tre senaste åren, utbudet av arbete har därför förändrats i negativ riktning. 

Många människor ser därför en trygghet i att börja studera, levandes i hoppet om en ljusnande 

arbetsmarknad.  

 

I undersökningen har vi antagit att utbudet är fast. Skulle detta inte vara fast så varierar antalet 

utbildningsplatser utefter marknadens behov. Skulle antalet platser anges med hänsyn till 

antalet lediga jobb skulle det inte utbildas så många i en lågkonjunktur. Detta skulle medföra 

att fler ungdomar inte började studera utan istället gick ut på arbetsmarknaden direkt. En 

ökning av outbildade ungdomar på arbetsmarkanden skulle medföra en större arbetslöshet och 

dyra arbetslöshetsåtgärder. Staten skulle få en mycket sämre ekonomi om detta blev fallet. 

Därför anser vi att det är viktigt att ha en hög andel som studerar varje år.  
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Vi har sett att löneskillnaderna är stora vid en jämförelse av olika arbeten som kräver 

eftergymnasial utbildning. Civilingenjörer har betydligt högre ingångslön än vad till exempel 

en lärare har när de utexamineras. Löneskillnaderna är stora men utbildningstiden är i stort 

sett den samma. Fler studenter satsar då på de högavlönade yrkena, det som räddar de yrken 

med lägre status är framtidsutsikterna i dessa jobb. Man sätter tillgången på arbete och 

arbetssituation före en hög lön. Samtidigt är studiekostnaden för att utbilda sig till lärare lika 

stor som att utbilda sig till civilingenjör.  

 

Vi såg att efterfrågan på sjuksköterskeutbildningen är relativt stor i Sverige. Det viktiga är att 

det inte skärs ner på antalet utbildningsplatser eftersom rekryteringen måste fortgå.  

 

Sjukvårdsyrket har vi sett drabbats hårt av sjukskrivningar. När landstingen vill spara in så får 

varje sjuksköterska jobba mer för samma lön. Till slut så kommer då effekten av detta i form 

av utbrändhet och sjukskrivningar. Det här kostar väldigt stora pengar för staten genom att de 

blir tvungna att anlita bemanningsföretag för att fylla tomma platser. Skulle landstingen se till 

att ha en kontinuerlig nyrekrytering av vård personal, få lön utefter prestation och kanske 

anställa en sjuksköterska för mycket i stället för en för lite. I längden blir det billigare för 

staten, de slipper onödiga sjukskrivningar och får en friskare personal.  

 

För att påverka efterfrågan på utbildning använder sig universiteten sig av en massiv 

marknadsföring. Skolorna måste kunna erbjuda en attraktiv skolmiljö, det vill säga med bra 

bostäder, idrottsanläggningar, kårverksamheter och andra studentaktiviteter. Allt för att locka 

studenter till sitt universitet. Om en student ska välja mellan två likvärdiga utbildningar har 

universiteten stor möjlighet att påverka denne i sina val. 

 

Många säger nu att antalet sökande till universiteten minskar mycket. Men samtidigt minskar 

antalet lediga jobb och i samband med en svag arbetsmarknad söker sig fler människor till 

utbildningar.  
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