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Förord
Det svenska skolväsendet har under senare år reformerats på flera områden. Elever
har getts större möjlighet att välja skola. Fler och fler elever går i en annan skola
än den som ligger närmast hemmet. Fler enskilda huvudmän har fått möjlighet
att driva fristående skolor och ett växande antal enskilda huvudmän har etablerats
på skolans område. Skolsektorn har fått allt tydligare drag av marknad. Skolverket
följer och analyserar utveckling och konsekvenser i det konkurrensutsatta skolsystemet i flera studier. Denna studie utgör ett av bidragen.
Med avstamp i gymnasieelevernas rörlighet – skolpendling – presenteras en
metod för att identifiera lokala skolmarknader som sträcker sig över en eller flera
kommungränser. De olika skolmarknaderna blir därmed geografiskt och funktionellt avgränsade, och ger ett verktyg för vidare analyser av olika skolmarknaders
funktionssätt och utveckling. Metoden bygger på och vidareutvecklar SCB:s metod
för indelning av Sveriges kommuner i lokala arbetsmarknader.
En arbetsgrupp på Skolverket har tagit fram rapporten: Henrik Bengtsson
(projektledare), Karin Hedin och Jenny Kallstenius. Även Lena M Olsson, Jonas
Sandqvist, Sven Sundin och Henrik Sundström samt Maria Håkansson och Jan
Andersson på SCB har på olika sätt deltagit i arbetet.
Stockholm, oktober 2011
Anna Ekström
Generaldirektör

Henrik Bengtsson
Undervisningsråd
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Sammanfattning
Skolors geografiska läge och tillgängligheten till dem avgränsar ett område som kan
beskrivas som en skolmarknad. Ofta hanteras detta begrepp abstrakt och fylls inte
med något mer precist innehåll, eller med någon tydlig geografisk avgränsning.
Med avstamp i gymnasieelevernas rörlighet – skolpendling – presenteras i denna
rapport en metod för att identifiera lokala skolmarknader som sträcker sig över en
eller flera kommungränser.
I rapporten delas för läsåret 2009/10 Sveriges 290 kommuner in i 94 lokala
skolmarknader. En lokal skolmarknad består av kommuner mellan vilka det finns
ett stort pendlingsutbyte av gymnasieelever. Den lokala skolmarknaden blir därmed såväl geografiskt som funktionellt avgränsad, och ger ett verktyg för vidare
analyser av olika skolmarknaders funktionssätt och utveckling. Skolmarknaderna
varierar kraftigt vad gäller till exempel deras storlek (elevantal) och de förutsättningar som finns för elevers skolval. De lokala skolmarknaderna delas i rapporten
därför in i sex olika marknadstyper, vilket möjliggör analyser av skolsystemet efter
de olika förutsättningar som finns i landet.
Utvecklingen sedan läsåret 2003/04 pekar mot en ökad regionalisering eller
centralisering av utbudet på gymnasieutbildning. Gymnasieelevernas pendlingsmönster mellan bostaden och den skola de går i har förändrats. Antalet lokala
skolmarknader har minskat och därmed vidgats geografiskt. I flera kommuner som
tidigare haft en hög grad av självförsörjning av kommunens egna elever vad gäller
gymnasieutbildning, har utpendlingen ökat och riktats mot större städer i andra
kommuner. Samtidigt har många av de kommuner som på detta sätt tappat elever
fått en ökad inpendling från kommuner vars elever söker sig till större utbildningsorter än de som finns i deras hemkommuner. Sammantaget har detta lett till en
kedja av rörelser som tillsammans har skapat nya eller förstorat redan befintliga
regionala skolmarknader.
Här ges en nationell överblick av dessa förändringar, men också en fördjupad
beskrivning av utvecklingen i ett mindre antal lokala och regionala skolmarknader.
Den utgår från Skolverkets registerbaserade uppföljningsstatistik, där den kommun som gymnasieeleverna bor i och den kommun som de går i skola i finns
registrerade. För att knyta ihop kommuner till sammanhängande skolmarknader,
vilket skapar områden inom vilka de flesta elever både har sin bostad och skola,
har en etablerad modell som tagits fram av SCB använts. Den delar in Sveriges
kommuner i lokala arbetsmarknader utifrån arbetspendling. Dessa metoder för
arbetsmarknadsindelningar prövas i rapporten för skolsektorn och skolpendling.
I samband med detta har den ursprungliga modellen i vissa delar anpassats och
utvecklats för att ge en så korrekt bild som möjligt av vilka de lokala skolmarknaderna är läsåret 2009/10.
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1 Inledning
Det svenska skolväsendet har de senaste decennierna genomgått en stark omvandling.1 Det finns idag ett stort och varierande utbud av kommunala och fristående
gymnasieskolor som erbjuder olika utbildningsprogram och inriktningar. Alternativen är många för elever och föräldrar att välja mellan inom ramen för gällande
regelverk.
Decentraliseringen och de så kallade valfrihets- och friskolereformerna under
1990-talet har resulterat i en marknadsanpassning av utbildningssystemet. Sverige
är ett av de länder som kommit längst i denna marknadsanpassning.2 Varje kommun har fått möjlighet att skapa ett lokalt utbildningsutbud, och i samverkan med
övriga kommuner i många fall ett regionalt utbud. Kommunala skolor, fristående
skolor, branschorganisationer, föräldrar och elever påverkar tillsammans det lokala
utbildningsutbudet.
Utrymmet för elever att välja gymnasieskola skapas också av utbildningspolitiska
reformer och beslut. Hur utbildningsplatserna fördelas på program och inriktningar inom till exempel ett samverkansområde och mellan kommunala skolhuvudmän påverkar elevernas valsituation. Skolan kan alltså inte betraktas som en
renodlad marknad fri från politisk inblandning.
Den tilltagande rörligheten under det senaste decenniet bland gymnasieelever
inom och mellan kommuner är därför både ett resultat av de ökade marknadsinslagen och de politiska beslut på statlig och kommunal nivå som reglerar utbudet
av utbildning. En stor del av gymnasieelevernas rörlighet består av pendling över
en eller flera kommungränser. Denna skolpendling, eller utbildningspendling, ser
olika ut i landet och kan få olika konsekvenser. Den kan både ses som en orsak till
och som en effekt av en ökad konkurrens och samverkan mellan skolor, avseende
utbudet av gymnasieutbildning.
Den konkurrens om eleverna som finns spelar en stor roll för såväl kommunala
som fristående skolors strategier för sina verksamheter. Skolorna måste ta hänsyn
till elevers fria skolval och rörlighet, inte bara inom den egna kommunen utan
också i omkringliggande kommuner.3 Kommunperspektivet räcker därför inte
alltid till när huvudmännen ska planera sin skolverksamhet. Det är inte heller alltid
ett relevant perspektiv för den elev som söker en gymnasial utbildning eller är i
begrepp att byta skola eller program under utbildningstiden.
Skolornas geografiska läge och tillgängligheten till dem avgränsar ett område
som ofta beskrivs som en skolmarknad.4 Inte sällan hanteras detta begrepp abstrakt
och fylls inte alltid med något mer precist innehåll, eller med någon tydlig geografisk avgränsning. I själva verket är det sistnämnda en förutsättning för att kunna
analysera hur skolmarknaderna fungerar och i vilka avseenden marknaderna skiljer
sig från varandra. Denna variation är mycket stor i ett så till ytan stort men befolkningsmässigt litet land som Sverige.

1
2
3
4

Björklund m.fl. (2004), Skolverket (2009a).
Björklund m.fl. (2005), Bunar (2009), Lund (2006), Lundahl (2002).
Skolverket (2010a).
Skolverket (2010a), Bunar (2009), Lund (2006).
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Med avstamp i gymnasieelevernas rörlighet – skolpendling – över kommun
gränserna presenteras i denna rapport en metod för att identifiera lokala skolmarknader som sträcker sig över en eller flera kommungränser. Med denna indelning
som bas beskrivs därefter utvecklingen på ett antal skolmarknader i ett lokalt och
regionalt sammanhang.

1.1 Syfte och frågeställningar
I denna studie prövas en metod för att dela in Sveriges kommuner i geografiskt
sammanhängande lokala skolmarknader, och resultatet av att tillämpa denna metod
presenteras. Det administrativa område som en enskild kommun utgör räcker inte
alltid till för att beskriva skolmarknader som är funktionellt sammanhållna. Ur ett
analysperspektiv kan därför utbudet av och efterfrågan på utbildning i enskilda
kommuner vara av begränsad relevans. Istället bör den lokala skolmarknaden,
bestående av flera kommuner, fungera bättre för detta syfte. I vissa fall behöver
också ett regionalt perspektiv inkluderas.
Syftet med studien är att ta fram ett underlag som kan användas för att jämföra
och analysera de olika konsekvenser som konkurrensen om eleverna kan få för
skolsystemet och marknadens aktörer. De faktorer som kan påverka skolsystemets
förmåga att erbjuda likvärdiga utbildningsmöjligheter är centrala att lyfta fram
och syftar i förlängningen till att öka kunskapen om vad som påverkar elevernas
möjligheter att nå läroplanens mål.
De huvudsakliga frågeställningar som rapporten ger svar på är:

•
•
•
•

Vilka är de lokala skolmarknaderna och hur många är de?
Hur kan de lokala skolmarknaderna klassificeras?
Hur har de lokala och regionala skolmarknaderna förändrats över tid?
Fungerar den modell som använts för indelning i lokala skolmarknader?

1.2 Metod och data
Rapporten är i huvudsak en metodstudie. De resultat som presenteras påverkas av
den valda metoden och den modell som har använts för indelning av lokala och
regionala skolmarknader. Andra metoder och kriterier för indelning och gruppering av skolmarknader ger delvis andra resultat. Avgörande är att indelningsprinciper väljs som tjänar syftet med indelningen.
Rapporten delas in i två delar. Den första presenterar en modell som identifierar
geografiskt avgränsade skolmarknader utifrån elevers pendlingsmönster mellan
kommuner. Den ger också förslag på hur dessa lokala skolmarknader kan grupperas efter likartade strukturella förutsättningar för marknadens aktörer, vad gäller
konkurrens om eleverna och elevers skolval. Med aktörer avses både de som verkar
från utbildningens utbuds- och efterfrågesida, det vill säga såväl skolhuvudmän och
skolor som elever och föräldrar. Genom att dela in skolmarknaderna i olika grupper kan lokala och regionala analyser av skolmarknaders funktionalitet genomföras.
Med nödvändighet blir en rikstäckande indelning av Sveriges kommuner i lokala
skolmarknader – och indelning av dessa marknader i olika typer – översiktlig.
Syftet med rapportens andra del är därför att närmare belysa vad som döljer sig
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bakom dessa kategoriseringar, men också att ge exempel på de förändringar som
skett på skolmarknaderna de senaste åren. Det görs genom två fallstudier, där de
lokala skolmarknaderna också belyses ur ett regionalt perspektiv. Utgångspunkten
är här alltså snarast de regionala skolmarknaderna.
Den indelning, gruppering och beskrivning av lokala och regionala skolmarknader som görs i rapporten är i huvudsak deskriptiv och bygger på kvantitativa
data. Med andra ord används beskrivande statistik för att belysa rapportens frågeställningar. Skolverkets uppföljningsstatistik har använts för olika läsår. I rapporten
beräknas inga orsak-verkan-samband. Fokus ligger inte på varför pendling uppstår,
hur stor del av den som förklaras av ”marknad” eller vilka konsekvenserna av pendlingen blir för olika elevgrupper eller skolhuvudmän.
De gymnasieelever som pendlar är rapportens nyckelgrupp. Pendlingens omfattning indikeras utifrån registerdata genom att summera det antal elever som är
registrerade på en skola i en annan kommun än den som eleverna är folkbokförda.
Efter att ha identifierat den grupp elever som pendlar över en kommungräns, har
en metod tillämpats för att knyta samman de kommuner som har ett stort pendlingsutbyte med varandra. Syftet är att skapa geografiskt avgränsade skolmarknader. Den modell som har valts för indelning av skolmarknader bygger på en modell
som tas fram av SCB för arbetspendling och indelning av Sveriges kommuner i
lokala arbetsmarknader eller arbetsmarknadsregioner.5 Hur denna modell är konstruerad och hur den hanterats i denna rapport om skolpendling beskrivs i kapitel 3
och i ett metodavsnitt i Bilaga 1.
Från och med läsåret 2011/12 träder den nya gymnasieskolan GY2011 i kraft.
Genom hela rapporten används den terminologi som gäller enligt den gymnasieskola som nu håller på att fasas ut. Detta har gjorts eftersom de resultat som redovisas och analyseras i rapporten avspeglar en utveckling på skolmarknaden utifrån
det regelverk och de förutsättningar som gällt för den ”gamla gymnasieskolan”.

1.3 Disposition
I Kapitel 2 tecknas en bakgrund till framväxten av de skolmarknader som är i fokus
i rapporten. De viktigaste strukturförändringarna uppmärksammas som påverkar de yttre ramarna för den mellankommunala skolpendlingens omfattning och
riktning. I Kapitel 3 presenteras en modell för att dela in lokala skolmarknader,
och utfallet av att tillämpa den redovisas. En gruppering av de skolmarknader
som identifierats följer därefter. Den görs efter de olika förutsättningar som finns
mellan olika marknader avseende elevers skolval och konkurrensen mellan utbildningsanordnare. Kapitel 4 ger en fördjupad bild av strukturerna på ett par regionala
skolmarknader, Växjö och Karlstad-Hammarö, samt hur de förändrats över tid.
Kapitel 5 sammanfattar och binder ihop de olika delarna, samt ger förslag på studier som kan bygga vidare på de resultat som tagits fram i denna studie.

5

SCB (2010).
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2 Framväxten av skolmarknader
Utbildningssystemet i Sverige har de senaste decennierna genomgått en stark
omvandling.6 Fram till 1989 styrdes det gymnasiala utbildningsutbudet av staten.
Länsskolenämnderna reglerade de olika linjerna i det gamla linjegymnasiet och
bestämde vilka kommunala gymnasieskolor som skulle få finnas och var. Därtill
fanns ett fåtal privata/enskilda skolor som avvek från de nationella utbildningarna.
År 1991 kommunaliserades skolan och Skolöverstyrelsen och länsskolenämnderna
avvecklades. Den statliga regel- och resursstyrningen av de kommunala skolorna
upphörde, och ersattes av en statlig mål- och resultatstyrning. En viktig konsekvens
av kommunaliseringen var att nya gymnasieskolor upprättades inom flera kommuner som tidigare inte haft gymnasieskola. 1992 infördes den så kallade friskole
reformen, vilket också öppnade upp en möjlighet för andra huvudmän än de
kommunala att anordna utbildning.
Sedan 1 januari 2008 gäller regeln om frisökning, det vill säga att alla behöriga
elever har rätt att söka gymnasieutbildning i alla kommuner, även om samma
utbildning erbjuds av hemkommunen. I första hand ska dock kommuner erbjuda
gymnasieutbildning för elever folkbokförda inom den egna kommunen eller inom
det gymnasieförbund alternativt samverkansområde kommunen ingår (förstahandsmottagning). Övriga sökande tas in i mån av plats (andrahandsmottagning).
När det gäller fristående gymnasieskolor söker alla elever på samma villkor, så
kallat riksintag. Enligt gymnasieförordningen kan även kommuner och landsting7
ansöka om att en utbildning får vara riksrekryterande.8 Den så kallade skolpengen
följer eleven oberoende vad kommunen själv erbjuder för program och oberoende vad eleven väljer för program och skola. Fram till och med 2007 var det fria
skolvalet mer begränsat för elever. Endast om utbildningen inte anordnades av den
egna kommunens skolor hade hemkommunen skyldighet att finansiera en elev på
kommunala skolor utanför kommunen.
Det finns 2011 ett stort och varierande utbud av gymnasieskolor med såväl
kommunal som enskild huvudman, som erbjuder olika utbildningsprogram och
inriktningar.9 Över tid har de kommunala och fristående skolornas utbildningsutbud kommit att allt mer likna varandra. De fristående skolorna kompletterar inte
längre kommunernas nationella program och inriktningar, utan är en integrerad
del av utbildningsutbudet. Istället ses idag de fristående gymnasieskolorna i allt
högre grad som en konkurrent till de kommunala gymnasieskolorna.10 Utbudet

6
7

Björklund m.fl. (2004), Skolverket (2009a).
Enligt skollagen (SFS 1985:1100) får landsting anordna utbildning på nationella program som avser
naturbruk och omvårdnad. Efter överenskommelse med kommun får även utbildning anordnas på
andra nationella program, och på individuella program.
8 Alla beslut om rätt till riksrekrytering upphör att gälla den 1 januari 2011. Detta anges också i förteckningen över utbildningar som beviljats rätt till riksrekrytering (SKOLFS 2007:49). De elever som
är antagna till utbildningar som startat innan den 1 januari 2011 får dock slutföra sin utbildning.
9 Från och med läsåret 2011/12 träder den nya gymnasieskolan GY2011 i kraft. I och med reformen
anordnar såväl kommunala som fristående skolor nationella program och de specialutformade programmen försvinner. Med den nya gymnasiereformen kommer 18 nationella program att finnas varav
sex program är högskoleförberedande och tolv yrkesprogram. Det kommer även att vara möjligt för
kommuner att anordna riksrekryterande utbildningar samt spetsutbildningar inom matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora, idrott och estetiska ämnen.
10 Bunar (2004).
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kan dock variera i olika delar av landet. Gymnasieskolorna lägger många gånger
stor vikt vid marknadsföring och att skapa attraktiva utbud.11 Allt fler skolor erbjuder utlandsresor, internationella utbyten, samarbeten med näringsliv och högskolor, olika estetiska verksamheter, körkortsutbildning och bärbara datorer som en
del av arbetet med att attrahera elever. Det finns med andra ord många alternativ
för elever och föräldrar att välja mellan inom ramen för gällande regelverk.
Varje kommun har fått möjlighet att skapa ett lokalt utbildningsutbud, och i
samverkan med övriga kommuner i många fall ett regionalt utbud. Kommunala
skolor, fristående skolor, branschorganisationer, föräldrar och elever påverkar tillsammans utbildningsutbudet. I ett decentraliserat skolsystem med ”skolpeng” som
följer elevens val av skola tenderar utvecklingen på lokala utbildningsmarknader att
drivas av en marknadslogik. Decentraliseringen och valfrihets- och friskolereformen under 1990-talet har resulterat i en påtaglig marknadsanpassning av utbildningssystemet. Sverige är ett av de länder som kommit längst i denna
marknadsanpassning. 12

2.1 Skolan som marknad
En allmän definition av begreppet marknad är ett utbyte av produkter (vilket
omfattar både varor och tjänster) mellan producenter och konsumenter utan
politisk reglering. Tanken är att konsumenter fritt kan välja mellan olika tillgängliga konkurrerande producenter och köpa varan eller tjänsten i fråga. Översatt till
gymnasieskolan skulle det innebära att elever och föräldrar (konsumenter) fritt kan
välja mellan olika tjänsteproducenter (gymnasieskolor). Frågan är dock om det är
rättvisande att tala om en skolmarknad. Ett flertal forskare menar att det snarare
är fråga om en kvasimarknad.13 Prefixet kvasi antyder att skolmarknaden inte är en
marknad i egentlig mening, även om den kännetecknas av marknadslika drag. Ett
viktigt skäl till att skolmarknaden inte är att betrakta som en reell marknad är att
den inte är fri från politisk inblandning. Detta är dock inte unikt för en skolmarknad. Alla marknader är mer eller mindre reglerade och omgärdade av olika typer av
lagstiftning, och konsumtionen på marknaden begränsas av individens resurser.
Tjänsteproducenter (gymnasieskolor) och konsumenter (föräldrar och elever)
kan inte styra eller förändra de premisser som deras utbyte vilar på. Staten definierar och styr vilka tjänster som gymnasieskolan ska erbjuda eleverna. Denna styrning syftar till att garantera en nationell standard. Till exempel innehåller samtliga
nationella gymnasieprogram undervisning i kärnämnena svenska, engelska och
matematik. Undervisningen styrs innehållsligt av centralt fastställda kursplaner och
betygskriterier. Vidare sker den ekonomiska transaktionen mellan gymnasieskola
och elev inte direkt utan via en tredje part (stat/kommun). Det är inte tillåtet för
gymnasieskolor, oavsett om de har kommunal eller enskild huvudman, att ta ut
avgifter för den utbildning som erbjuds.

11 Palme (2008b), Skolverket (2010a).
12 Björklund m.fl. (2005), Bunar (2009), Lund (2006), Lundahl (2002).
13 Se t.ex. Bunar (2009), Lund (2006).
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De grundläggande förutsättningarna för skolmarknaden, och utrymmet för
elever att välja gymnasieskola, styrs med andra ord genom utbildningspolitiska
beslut och reformer. Skolmarknaden är politiskt reglerad avseende den tjänst som
gymnasieskolorna erbjuder, vilken ekonomisk ersättning de får per elev samt under
vilka villkor som de får konkurrera med varandra. Reglerna styr även elevernas
möjligheter att konkurrera om utbildningsplatserna.
Med dessa förbehåll kommer begreppet skolmarknad att användas inom ramen
för denna rapport. Med skolmarknad avses ett förhållande där: 1) offentliga och
enskilda huvudmän är tillåtna, 2) elever har en långtgående rätt att välja mellan
olika huvudmäns utbud samt 3) elevers val avgör fördelningen av ekonomiska
resurser vilket ger upphov till en konkurrenssituation mellan olika gymnasie
skolor.14 Gymnasieskolmarknaden präglas således av konkurrens mellan tjänste
producenterna och valfrihet för konsumenterna inom ramarna för rådande politiskt regelverk.

2.2 Betydelsen av en lokal kontext
Det finns ett antal premisser för gymnasieskolan som gäller samtliga skolor och
kommuner. Riksdagen beslutar om skollagen, som reglerar skolornas verksamhet
på både kommunal och lokal nivå, samt fattar beslut om vilka gymnasieprogram
och vilka kärnämnen som ska finnas. Regeringen fastställer läroplanen och de
nationella programmens programmål. Dessa faktorer reglerar de övergripande förutsättningarna och målen för gymnasieskolans verksamhet och utgör därmed även
de grundläggande villkoren för det utbyte mellan tjänsteproducenter och konsumenter som äger rum på en skolmarknad. Skolmarknader formas och påverkas
dock inte enbart av den statliga regleringen utan även av regionala och kommunala
villkor.15
För alla kommuner gäller att samtliga elever som avslutat sin grundskoleutbildning ska erbjudas möjlighet till gymnasieutbildning. Kommuner ska enligt skollagen erbjuda ett allsidigt utbud av gymnasieutbildningar. Det kan ske antingen
i egen regi eller genom samverkansavtal med andra kommuner. De utbildningspolitiska reformer som genomfördes under 1990-talet resulterade dock i ett stort
utrymme för kommuner att fatta egna beslut rörande organiseringen av gymnasieskolan inom kommunen. Det har gett upphov till skillnader såväl mellan
kommuner som inom kommuner.16 Det handlar exempelvis om resurstilldelning,
lärartäthet och elevkostnader. Det finns också skillnader mellan olika regioner och
kommuner beträffande graden av marknadsanpassning.17 Sammantaget leder detta
till att utbudet av gymnasieutbildningar och gymnasieskolors konkurrenssituation
varierar runt om i landet och det talas därför om en framväxt av kommunala eller
lokala skolmarknader.18 Den lokala marknaden ska förstås som ett marknadsområde som ibland omfattar mer än en kommun. Genom de kraftigt skilda villkor
och olika geografiska förutsättningar som finns, till exempel kommunernas ytmäs14
15
16
17
18
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Skolverket (2010a).
Palme (2008a), Skolverket (2010a).
Skolverket (2009a, b).
Lund (2007), Skolverket (2009a, 2010).
Lundahl m.fl. (2010), Skolverket (2010a).
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siga storlek och bebyggelse, ser det olika ut vad gäller interkommunala relationer
och förutsättningar för valfrihet och konkurrens på skolområdet. Men förhållanden kan även variera mellan olika delar i en kommun.
Mekanismerna på en skolmarknad påverkas således av en rad faktorer som
varierar mellan olika regionala och lokala sammanhang. En regions eller kommuns
specifika geografiska, demografiska och politiska karaktär påverkar exempelvis
villigheten till samverkan, expansionen av fristående skolor, utbildningsföretags
benägenhet att etablera sig i regionen, ”avknoppning” av kommunala skolor, programutbud och utarbetande av särskilda profilinriktningar.19 Lokala skolmarknader
formas även i stor omfattning av elevernas faktiska nyttjande av det fria skolvalet.20
Det regionala eller lokala utbudet av skolor, program och inriktningar påverkar
elevernas valbeteende. Elevers valstrategier kan enligt detta resonemang antas se
olika ut om flera gymnasieskolor erbjuder samma program och liknande inriktningar, om gymnasieskolor i en viss region har ett väl utvecklat samarbete eller att
det tvärtom råder uttalad konkurrens mellan olika gymnasieskolor.21
Tidigare forskning och studier om skolval visar även att elevers och föräldrars
skolvalsstrategier ser olika ut beroende på socioekonomisk och etnisk bakgrund
samt påverkas av karaktären på det område där man bor.22 Detta leder till att det
fria skolvalets nyttjande kan få helt skilda konsekvenser i olika lokala sammanhang
beroende på områdenas politiska historia och sociala struktur samt befolkningens
etniska och sociala sammansättning. Mot bakgrund av detta bör en analys av skolmarknader ta hänsyn till en lokal kontext.

2.3 Samverkan och infrastruktur
Det finns ett par faktorer som utgör viktiga förutsättningar för skolmarknader
och gymnasieelevers rörlighet mellan olika kommuner, både avseende pendlingens omfattning och dess riktning. Det handlar om kommuners samverkan samt
existerande infrastruktur. Enligt skollagen är alla kommuner skyldiga att erbjuda
ett allsidigt utbud av gymnasieutbildningar.23 Utbildning kan anordnas inom kommunen eller kommunalförbundet eller av en annan kommun eller ett landsting
i enlighet med samverkansavtal. Detta innebär att den enskilda kommunen inte
behöver erbjuda samtliga program i egen regi.
Kommuners benägenhet att samverka ökade markant under 1990-talet.24 Viktiga faktorer för att förklara varför kommuner och landsting börjar samverka är
att det kan leda till en effektivare resursanvändning, en administrativ effektivitet
samt en regional utveckling och fler konkurrensfördelar. Kommuner eller landsting
som ingått ett samverkansavtal utgör ett samverkansområde. En kommun kan ha
flera samverkansavtal med olika kommuner, och samverkansområdena kan därmed överlappa varandra. I ett samverkansavtal för gymnasieutbildning samordnas
utbudet vilket ger eleverna ett stort utbud av gymnasieskolor att välja mellan inom
19
20
21
22

För en liknande diskussion se Böhlmark & Lindahl (2008).
Lund (2007).
Sandell (2007), Skolverket (2010a).
Se t.ex. Gustafson (2006), Kallstenius (2010), Lindvall (2009), Skolverket (1993, 1996, 2003, 2004a,
b, 2006).
23 Skollagen (SFS 1985:1100). En ny skollag (SFS 2010:800) börjar gälla från och med 1 juli 2011.
24 Statskontoret (2005).
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samverkansområdet. Kommuner kan även samverka genom att bilda ett så kal�lat kommunalförbund vilket innebär att kommunens myndighetsutövning i en
viss fråga överförs till förbundet. Landsting kan också ingå i kommunalförbund.
Denna samverkan regleras genom kommunallagen.25 De bestämmelser om en särskild författning som gäller kommun och landsting i en viss fråga, gäller även för
kommunalförbund. För gymnasieskolan brukar de benämnas gymnasieförbund.
De kommuner som ingår i gymnasieförbundet kommer överens om utbudet samt
i vilken av de ingående kommunerna som de olika programmen ska anordnas. De
kan också ha en gemensam intagningsenhet.
Kommuners samverkan kan även ha en ekonomisk grund. Skollagen26 fastslår
att kommuner är skyldiga att betala ersättning till fristående skolor för elever som
genomgår gymnasieutbildning som avses i 9 kap. § 8. Bidragets belopp ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till
utbildning i kommunala skolor. Om kommunen inte erbjuder utbildningen i fråga
(i egen regi, i gymnasieförbund eller genom samverkansavtal) får den fristående
skolan ersättning enligt den så kallade riksprislistan.27 Det samma gäller om den
inriktning som den fristående skolan har inte erbjuds av kommunen, även om
programmet i fråga erbjuds av kommunen.28 Genom att samverka kring programutbudet kan kommuner ”avtala bort” den ersättning som annars skulle bygga på
riksprislistan.
Analyser av individers benägenhet att pendla till arbete och skola indikerar att
restid, tillgängliga färdmedel och ekonomiska incitament är av stor betydelse. 29
Den längsta accepterbara restiden för pendling med bil, buss eller tåg uppskattas
vanligen till omkring 40-45 minuter. De allra flesta pendlar dock sträckor med
betydligt mindre restid. Faktorer som är viktiga i valet av färdmedel är snabbhet,
flexibilitet och bekvämlighet. Subventioner som gör det mer ekonomiskt fördelaktigt att åka kollektivt ökar benägenheten att göra det. Tidigare studier om pendling
fokuserar vanligen på arbetspendling respektive studenter på högskola och universitet.30 Situationen ser annorlunda ut för gymnasieelever, men resultaten understryker infrastrukturens betydelse för pendling. På gymnasienivå är det i allmänhet
elevens hemkommun som ansvarar för elevens kostnader för dagliga resor mellan
bostad och vald gymnasieskola.31 Detta gäller de gymnasieelever som har mer än
sex kilometer mellan bostad och gymnasieskola. Det förekommer ingen övre gräns
för hur långa elevresor kommunen ska täcka kostnaden för. Hemkommunens
ansvar för att täcka kostnader för gymnasieelevers elevresor gäller oavsett huvudman samt i vilken ort den valda gymnasieskolan är belägen. Kommunens ansvar
sträcker sig endast till ersättning av kostnader för elevresor, inte till själva anordnandet av elevresor. Hur kommuner löser ansvarsfrågan ser lite olika ut. Antingen

25 Kommunallagen (SFS 1991:900).
26 SFS 1985:1100.
27 Riksprislistan beräknas från och med 1 januari 2010 utifrån kommunernas budgeterade kostnader
per gymnasieprogram. Tidigare beräknades ersättningen utifrån de faktiska kostnaderna. Denna förändring innebär att ersättningsnivåerna till de fristående gymnasieskolorna i många fall har sjunkit, i
jämförelse med tidigare princip för ersättningsnivåer.
28 Skolverket (2010b).
29 Se t.ex. Sandow & Westin (2006) och OECD (2010).
30 Ibid.
31 SKL (2010).
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betalas ett kontantstöd ut till berörda elever, eller tilldelas dessa färdbevis. Ett alternativ är också att kommunen själv står som anordnare av transporter till skolor.

2.4 Elevunderlag och skolor
Ytterligare faktorer som påverkar skolmarknadens dynamik är elevkullens storlek
och utbudet av utbildningar. Figur 2.1 visar att en elevminskning i gymnasieskolan
påbörjades läsåret 2008/09 efter ett decennium av ökande elevkullar.32
Figur 2.1

Antal elever i gymnasieskolan. Läsåren 1992/93–2018/19.
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Enligt trenden i elevprognoser kommer elevantalet i gymnasieskolan att minska
ytterligare fram till och med 2016/17, för att därefter stiga igen. Under den period
som antalet elever ökade, ökade även antalet gymnasieskolor. Utvecklingen med
fler gymnasieskolor fortsätter läsåret 2010/11 trots att antalet elever nu minskar.
Läsåret 2010/11 finns 1 015 gymnasieskolor i landet, varav 489 har enskild huvudman och 21 är landstingskommunala skolor. Sedan läsåret 2009/10 har 28 skolor
lagts ner och 67 nya har startats. Det finns nu 31 fler skolor med enskild huvudman, och 8 fler skolor med kommunal huvudman. Det finns alltså 39 fler gymnasieskolor läsåret 2010/11 i jämförelse med läsåret innan. Detta leder sammantaget
till en situation där fler gymnasieskolor konkurrerar om allt färre elever.33
Det finns stora regionala skillnader när det gäller antalet gymnasieskolor, typ
av huvudman och utbud av utbildning.34 Av landets 290 kommuner har 273 egna
gymnasieskolor och antalet kommuner där fristående gymnasieskolor finns etablerade är 118. I 278 av kommunerna finns minst en gymnasieskola. De kommunala
32 Om inget annat anges är samtliga uppgifter i avsnittet hämtade från Skolverkets officiella statistik.
33 Skolverket (2011a).
34 Ibid.
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skolorna har minskat sitt utbildningsutbud de senaste åren, medan de fristående
har ökat antalet utbildningar som erbjuds. Kommunernas nationella gymnasieprogram har under flera års tid fått färre elever, till förmån för utbildningar vid
fristående skolor och specialutformade program. Det är särskilt de kommunala
skolornas yrkesförberedande utbildningar som drabbats av elevminskningen, men
även kommunala skolors studieförberedande program har tappat elever. I de fristående skolorna har elevantalet ökat med 7 procent för de yrkesförberedande utbildningarna och med 8 procent för de studieförberedande mellan läsåren 2009/10 och
2010/11. Andelen gymnasieelever som läsåret 2010/11 går i en fristående gymnasieskola är 24 procent.
Figur 2.2 visar att andelen elever som pendlar till kommunala och fristående
gymnasieskolor i andra kommuner har ökat. Läsåret 1995/96 pendlade 26 procent
av samtliga gymnasieelever till skolor i andra kommuner. Läsåret 2010/11 pendlade 32 procent av samtliga gymnasieelever och av dessa sökte sig 34 procent till
fristående skolor. Andelen elever som går i fristående skola är därmed större i den
grupp elever som pendlar, än bland det totala antalet gymnasieelever.
Figur 2.2

Procentandel gymnasieelever som pendlar till skolor i andra kommuner, fördelad
på skolans huvudmannaskap. Läsåren 1995/96–2010/11.
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3 De lokala skolmarknaderna
I detta kapitel görs en geografisk avgränsning av lokala skolmarknader som är
självständiga med avseende på utbud och efterfrågan på gymnasieutbildning. En
sådan avgränsning är i sin tur en förutsättning för att kunna analysera utvecklingen
i olika typer eller grupper av lokala skolmarknader.
I kapitel 3.1 görs en indelning i lokala skolmarknader utifrån gymnasieelevernas
pendlingsmönster mellan enskilda kommuner. Avsikten är att pröva en modell för
indelning i skolmarknader, anpassa den till skolsektorn och presentera ett resultat som ger en så relevant avgränsning som möjligt av de lokala skolmarknaderna
läsåret 2009/10. Därutöver presenteras några tendenser i utvecklingen av de lokala
skolmarknaderna mellan 2003/04 och 2009/10, det vill säga hur indelningen
förändrats mellan dessa båda läsår. I kapitel 3.2 delas de lokala skolmarknader
som identifierats för läsåret 2009/10 in i grupper inom vilka förutsättningarna för
skolval och konkurrens bedöms vara likartade. Tillsammans ger indelningen i och
grupperingen av lokala skolmarknader ett underlag för analys av skolmarknadernas
utveckling och funktionsförmåga i olika delar av landet.

3.1 Indelning av kommuner i lokala skolmarknader
En indelning i skolmarknader innebär att man avgränsar ett geografiskt område
inom vilket eleverna gör sina utbildningsval i samspel med det utbud av gymnasieskolor och program som finns i området. I huvudsak går de ungdomar som bor
i området också i skola i det och inpendlingen därutöver från andra marknader är
begränsad. Kommungränsen beskriver inte alltid så bra de olika skolhuvudmännens faktiska när- eller upptagningsområde respektive elevernas sökområde. Därför
görs här en indelning i skolmarknader som en eller flera kommuner tillsammans
bildar. I dessa har det lokala centrumet inflytande även utanför den kommun det
är beläget i. Ibland är centrumkommunens omland stort och i andra fall är det
mindre. Genom att tillskriva egenskaper som är gemensamma för kommunerna på
en marknad blir en sådan skolmarknad även funktionellt avgränsad.
Vägledande för indelningen har varit att marknaderna ska vara geografiskt sammanhängande, ej överlappande (en kommun kan endast tillhöra en marknad) samt
uppgå till ett överblickbart och hanterligt antal. Modellen kan användas vid en
nationell analys och för jämförelser mellan olika typer av skolmarknader i Sverige.
För mer detaljerade beskrivningar krävs att utgångspunkten för analys tas i en mer
komplex modell. Såväl skolmarknadens lokala som regionala sammanhang behöver
då lyftas fram och hänsyn tas till att marknaderna i praktiken är geografiskt överlappande. Detta görs i fallstudierna i kapitel 4.
Pendling över kommungräns är det som knyter ihop de olika kommunerna till
en skolmarknad. Den elevrörlighet som ger upphov till denna typ av pendling
kan, men behöver inte, vara resultatet av marknadskrafter. Den politiskt reglerade
skolmarknaden begränsar i viss mån en elevs faktiska valmöjligheter (se mer i
kapitel 2.1). Som indikator för om pendling äger rum används uppgifter om varje
elevs hem- respektive skolkommun. För det läsår som studeras i denna rapport,
2009/10, fanns det knappt 395 000 elever i gymnasieskolans alla årskurser. Per
definition uppstår pendling i de fall där hemkommunen skiljer sig från skolkom-
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munen i Skolverkets elevregister. För läsåret 2009/10 handlar det om nästan
125 000 gymnasieelever, eller 31 procent av samtliga elever.35 Med pendling avses
såväl dag- eller veckopendling som en flytt (om inte eleven ändrar sin folkbokföringsort). Pendlingens volym kan i denna rapport därmed vara något överskattad,
jämfört med vad som kanske vanligen förknippas med pendling (dagpendling).
Statistik saknas dock om vilka elever som faktiskt, i praktiken och dagligen,
genomför en kortare eller längre resa till och från sin skola. Att elever genomför
sin gymnasieutbildning i en kommun som kan ligga på ett stort avstånd från den
kommun eleven är folkbokförd i ändrar dock inte på det faktum att eleven har
valmöjligheter och att det i kommunerna råder en konkurrens om eleverna. Det
pendlingsmått som valts fungerar därför för syftet med denna rapport.
Metoden för indelning av Sveriges kommuner i lokala skolmarknader är samma
som den som tagits fram av SCB avseende arbetspendling och indelning i lokala
arbetsmarknader (LA).36 För arbetspendling är metoden sedan länge etablerad. För
denna rapport har motsvarande metod och modell för skolpendling tillämpats.
Metoden bedöms vara gångbar även för skolpendling genom att de principer och
kriterier som SCB använder för sin indelning fungerar också för skolsektorn. Ett
antal anpassningar har dock gjorts av modellen, och i efterhand har vissa resultat
som faller ut av att tillämpa modellen på indelning av skolmarknader justerats. Det
sätt modellen har använts på i denna rapport beskrivs i nästa avsnitt. I ett metodavsnitt i Bilaga 1 diskuteras modellen ytterligare samt de justeringar av resultaten
som gjorts.

Modellen
Indelningen av kommuner i skolmarknader går i princip ut på att identifiera
centrum- respektive pendlingskommuner.37 Centrumkommuner är relativt självständiga. De har en begränsad utpendling av elever, mätt som andel av antalet
i kommunen folkbokförda elever. De fungerar som ”utbildningsmotorer” eller
”utbildningsnav” även för de omkringliggande kommunerna. Genom bland annat
sitt stora utbildningsutbud har de en mer eller mindre stark dragningskraft på eleverna och deras gymnasieval, inom ett geografiskt område som vanligtvis omfattar
mer än en kommun.
Pendlingskommunerna har en högre grad av utpendling än centrumkommunerna. De kopplas till den centrumkommun till vilken den största utpendlingen är
riktad och dessa kommuner bildar en gemensam skolmarknad. Den lokala marknaden består alltså av en centrumkommun och en eller flera utpendlingskommuner
(kommuntyperna 1 och 3a i Figur 3.1).

35 På kommunnivå kan antalet pendlare vara litet. För att maximera antalet har inga uppdelningar gjorts
efter kön, utbildning (inriktning eller program), socioekonomisk bakgrund, etc. Alla indelningar bygger alltså på den ”genomsnittlige” eleven. Andelen elever som pendlar är lika stor som motsvarande
grupp bland förvärvsarbetande. Från mitten på 1990-talet har andelen pendlare över kommungräns
ökat från 25 till 31 procent av samtliga gymnasieelever och från 27 till 32 procent av samtliga sysselsatta. 2009 motsvarar det 1,4 miljoner sysselsatta (enligt SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik).
36 SCB (2010). För tillämpningar av modellen se t.ex. Nutek (2007, 2009), Tillväxtanalys (2010). Se
även Westholm m.fl. (2008).
37 När inget annat anges följs SCB:s metod avseende arbetspendling, men i denna rapport används i
många fall andra begrepp.
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Ett antal pendlingskommuner har dock inte sin största utpendling till en
centrumkommun, utan till en annan pendlingskommun. Då bildar istället dessa
kommuner gemensamt en lokal skolmarknad. Den pendlingskommun som har
en kommun kopplad till sig är av centrumkaraktär. Den frigörs därför från den
centrumkommun som den först blivit kopplad till enligt modellen. Marknader
som skapas på detta sätt består därmed av en in- och utpendlingskommun, och
en eller flera mer renodlade utpendlingskommuner (kommuntyperna 2 och 3b i
Figur 3.1). Genom den koppling som finns till en centrumkommun kan emellertid
dessa lokala skolmarknader också ses som delmarknader inom en större regional
marknad.38
Figur 3.1

Modell för pendlingsflöden mellan kommuntyper som styr principerna för indelning i lokala och regionala skolmarknader
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Figur 3.1 visar hur kopplingarna mellan olika typer av kommuner har gjorts
utifrån pendlingens omfattning och riktning. Modellen ger också en förenklad bild
av den överlappning av marknader som finns, där marknader av lokal och regional
karaktär samtidigt ligger ”bredvid” och ”ovanpå” varandra. Centrumkommunerna
har i regel en stor geografisk räckvidd, det vill säga har en förmåga att attrahera
elever från tämligen stora avstånd. De kan ses som stora utbildningscentra. Kommuner med en mindre grad av självständighet men som ändå attraherar elever från
närliggande kommuner har en mer lokal karaktär och utgör mindre utbildnings
centra.
De exakta kriterierna för identifiering av centrumkommunerna, det vill säga den
högst tillåtna procentandel elever som pendlar ut ur kommunen för att den ska
räknas som en centrumkommun, har hämtats från SCB:s indelning men använts
på delvis andra sätt. Vilka procentsatser som väljs bestämmer i hög grad hur indelningen kommer att se ut. Dessutom blir avgränsningen tvär mellan kommuner
som uppfyller kriteriet och de som ”nästan” gör det.

38 SCB (2010) benämner sådana marknader vad gäller arbetsmarknaden som flerkärniga, eller som lokala arbetsmarknader med delmarknader. Istället görs här följande distinktion vad gäller skolmarknaden:
”enkärniga” marknader är lokala skolmarknader och ”flerkärniga” marknader är regionala skolmarknader (med delmarknader).
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Därför har i denna studie kriterierna använts så att övergången blir glidande
mellan vilka kommuner som ska räknas som centrumkommuner och vilka som ska
räknas som pendlingskommuner. Två kriterier används. Det ena är att den totala
utpendlingen från kommunen, som procentandel av det totala antalet folkbokförda
elever, inte får överstiga 20 procent. Det andra är att den enskilt största utpendlingsströmmen inte får överstiga 7,5 procent av det totala antalet folkbokförda elever.39
Om bara det ena kriteriet uppfylls men kommunen ligger nära (någon procentenhet) det andra kriteriet har den räknats som en centrumkommun. Dessa kommuner räknas som självständiga med avseende på utbudet (antalet utbildningsplatser)
och efterfrågan (antalet elever) på utbildning.
Ett antal kommuner som inte är självständiga enligt ovanstående kriterier har ett
stort ömsesidigt pendlingsutbyte med en annan kommun. I dessa fall har kommunerna slagits ihop, varpå de tillsammans blivit självständiga enligt kriterierna.
Centrumkommunen består alltså i dessa fall av ett kommunpar.40 Åtta kommuner
har slagits ihop: Karlstad-Hammarö, Ludvika-Smedjebacken, Kramfors-Sollefteå
samt Vimmerby-Hultsfred.41
Ytterligare ett antal kommuner är enligt kriterierna centrumkommuner men det
finns inga kommuner som har sin största utpendling riktad till dem. Dessa solitära
skolmarknader består av endast en kommun.42 De är femton till antalet och flera av
dem är glesbygdskommuner i norra Sverige.

94 lokala skolmarknader identifieras
Genom att tillämpa metoden enligt ovan, och efter att ett antal justeringar43 gjorts
av resultaten, har 94 skolmarknader identifierats enligt karta i Figur 3.2.44 Dessa
skolmarknader varierar kraftigt vad gäller deras storlek och karaktär (vilket beskrivs
närmare i kapitel 3.2). Den största marknaden, Stockholm, har nästan 50 000
elever i 11 kommuner. De rör sig såväl in mot centrum (Stockholm stad) som mellan övriga kommuner i området. Avstånden är relativt korta och överbryggs ytterligare av väl utbyggda kommunikationer. Vid sina gymnasieval ska studenterna
navigera i ett närmast oöverskådligt antal utbildningsalternativ, där de fristående
skolornas antal är nästan dubbelt så stort som de kommunala. Lägger man därtill
att flera angränsande skolmarknader är tätt ihopbundna med Stockholms lokala
skolmarknad ökar elevantalet med ytterligare drygt 20 000 elever och antalet kommuner ökar till 24. Det motsvarar i stort det gemensamma antagningsområde som
finns inom Stockholms län och som består av 23 kommuner.
Den minsta marknaden består av endast en kommun, Övertorneå, som hade
mindre än 200 folkbokförda elever 2009/10. Den kan knappast beskrivas som en
39 Olika procentsatser har testats för denna rapport och de olika utfallen har därefter jämförts. Valet av
kriterierna och de överväganden som ligger bakom det diskuteras i Bilaga 1.
40 Tillvägagångssättet följer SCB:s vad gäller kommuner som har ett stort ömsesidigt utbyte av arbetspendlare (SCB 2010).
41 Karlstad och Hammarö respektive Kramfors och Sollefteå var läsåret 2009/10 administrativt och
juridiskt organiserade i gymnasieförbund. Ludvika och Smedjebacken bildade ett gymnasieförbund
tillsammans med Grängesberg.
42 Begreppet är hämtat från SCB (2010).
43 Dessa justeringar beskrivs i Bilaga 1.
44 Omräknat till SCB:s definition av lokala arbetsmarknader blir antalet 59 st. Antalet centrumkommuner (stora centra) är fler på arbetsmarknaden än på skolmarknaden, men antalet in- och utpendlingskommuner är färre på arbetsmarknaden.
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Lokala skolmarknader

1 Stockholm

48 Trollhättan

2 Danderyd/Täby

49 Vänersborg

3 Sollentuna

50 Borås

4 Haninge

51 Lidköping

5 Järfälla

52 Vara

6 Södertälje

53 Skövde

7 Norrtälje

54 Tibro

8 Uppsala

55 Mariestad

9 Nyköping

56 Karlstad-Hammarö

10 Eskilstuna

57 Kristinehamn

11 Linköping

58 Arvika

12 Motala

59 Torsby

13 Mjölby

60 Säffle/Åmål

14 Norrköping

61 Örebro

15 Katrineholm

62 Lindesberg

16 Jönköping

63 Hallsberg

17 Tranås

64 Karlskoga

18 Nässjö

65 Västerås

19 Vetlanda

66 Fagersta

20 Värnamo

67 Köping

21 Växjö

68 Falun

22 Älmhult

69 Borlänge

23 Ljungby

70 Mora/Älvdalen

24 Kalmar

71 Avesta

25 Oskarshamn

72 Ludvika-Smedjebacken

26 Vimmerby-Hultsfred

73 Gävle

27 Västervik

74 Sandviken

28 Gotland

75 Bollnäs

29 Karlskrona

76 Hudiksvall

30 Karlshamn

77 Sundsvall

31 Sölvesborg

78 Örnsköldsvik

32 Malmö

79 Kramfors-Sollefteå

33 Ystad

80 Östersund

34 Lund

81 Umeå

35 Eslöv

82 Vännäs

36 Helsingborg

83 Lycksele

37 Ängelholm

84 Vilhelmina

38 Klippan

85 Skellefteå

39 Kristianstad

86 Piteå

40 Halmstad

87 Luleå

41 Falkenberg

88 Jokkmokk

42 Varberg

89 Kalix

43 Göteborg

90 Övertorneå

44 Alingsås

91 Haparanda

45 Stenungsund

92 Pajala

46 Uddevalla

93 Gällivare

47 Lysekil

94 Kiruna
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”marknad”, även om andelen elever som pendlar ut från kommunen är tämligen
stor och det finns en handfull olika kommuner till vilka pendling sker. Någon
pendling in till kommunen förekommer i stort sett inte. Det finns ingen fristående
skola i kommunen och knappt någon elev som pendlar ut från kommunen har en
fristående skola att välja att gå på.
En förteckning över samtliga kommuner och vilka skolmarknader de tillhör
redovisas i Bilaga 2. Indelningen av Sveriges kommuner i skolmarknader lämpar
sig som utgångspunkt för vidare analyser av gymnasieskolans funktionalitet med
hänsyn tagen till de skilda förutsättningar som finns i landet. I kapitel 3.2 ges ett
exempel på hur de skolmarknader som identifierats i detta avsnitt kan klassificeras
för ett sådant syfte.
För att kunna göra regelbundna analyser av utvecklingen i olika skolmarknader eller typer av skolmarknader, bör den geografiska avgränsningen av dem vara
någorlunda stabil mellan enskilda år. Till viss del har risken för instabilitet reducerats genom de anpassningar och justeringar av modellen som gjorts för denna rapport. Det har bland annat handlat om att definitionen av centrumkommuner har
bestämts av två glidande mått, eller att hänsyn har tagits till att vissa kommuner
har flera jämnstora utpendlingsflöden.45 Sådana justeringar har syftat till att göra
den indelning som utgår från ett antal fasta kriterier mer träffsäker och rättvisande
för kommunen eller skolmarknaden i fråga.
Det finns likväl förändringar i pendlingsflöden som från ett år till ett annat kan
ge ett förändrat antal skolmarknader eller ett förändrat mönster i dem. En nedläggning av en enskild skola skulle till exempel kunna få pendlingsströmmarna att
ta andra vägar för en enskild kommun. Även politiskt fattade beslut på lokal nivå
kan göra att elevströmmarna ändras på kort tid. Förändringar av detta slag skulle
kunna medföra att en enskild skolmarknad försvinner ett år, för att kanske återuppstå något år senare. Marknader skulle kunna inom loppet av ett fåtal år såväl
krympa som expandera, mätt i antalet kommuner som ingår i dem. För att se om
den indelning som gjorts för det enskilda läsåret 2009/10 i denna rapport, kan
ligga fast för analyser av skolmarknader för fler läsår har motsvarande indelningar
för det intilliggande läsåret 2008/09 gjorts. Om ryckigheten är stor i antalet marknader och i deras mönster förlorar den i detta kapitel redovisade indelningen en del
av sin användbarhet.
Sammantaget noteras endast små skillnader mellan de båda läsåren. Antalet
centrumkommuner, in- och utpendlingskommuner respektive utpendlingskommuner förändras inte nämnvärt mellan 2008 och 2009. Förändringar i till vilka
utbildningscentra de olika utpendlingskommunerna är kopplade är också marginella. Den redovisade indelningen för år 2009 är stabil, åtminstone vid en jämförelse med året innan. Jämförelser med motsvarande indelning för läsåret 2010/11
bör dock också genomföras för att ytterligare bedöma stabiliteten.

45 Se Bilaga 1.

22

Skolmarknadens geografi

Minskande antal lokala skolmarknader sedan 2003/04
På längre sikt, under en period som sträcker sig åtminstone över fem år, är förändringar i pendlingsmönster och indelningar i lokala skolmarknader något som
avspeglar strukturella förändringar på skolmarknaden i sin helhet. De är angelägna
att fånga upp. De beskriver i sig viktiga utvecklingstendenser eller förändrade spelregler på skolmarknaden. I kapitel 4 görs en närmare analys av förändringar mellan
läsåren 2003/04 och 2009/10 genom att studera utvecklingen i två regionala skolmarknader som i sin tur kan brytas ned till sju mindre lokala skolmarknader. Den
bygger på de justerade resultat som uitfrån modellen har presenterats för 2009/10.
För hela Sverige görs istället nedan endast en översiktlig jämförelse med utfallet
2009/10, genom att jämföra med läsåret 2003/04 men utan att justera resultaten
på det sätt som tidigare gjorts i kapitlet och som redovisas i Bilaga 1. De tveksamheter i indelningen som kan uppstå och som tidigare har justerats för i rapporten,
antas vara av samma omfattning 2009/10 som 2003/04. Syftet med tabell 3.1 är
att visa på tendensen i utvecklingen av den mellankommunala rörligheten bland
gymnasieelever. De redovisade siffrorna i tabellen är alltså inte direkt jämförbara
med dem som i föregående avsnitt identifierar 94 lokala skolmarknader.
Tabell 3.1

Antal kommuntyper och skolmarknader 2003/04 och 2009/10.
Ej justerade indelningar.
2003/04
Centrumkommuner

631

2009/10
451

2003/04–2009/10
– 18

In- och utpendlingskommuner

32

39

+7

Utpendlingskommuner

191

202

+ 11

Totalt antal kommuner

290

290

0

Lokala skolmarknader

99

88

– 11

Regionala skolmarknader (med delmarknader)

20

23

+3

1

Inklusive fyra centrumkommuner som består av två kommuner vardera (se bilaga 1).

Som framgår av tabellen ovan har antalet lokala skolmarknader minskat sedan
2003/04. Minskningen avspeglar en förändrad elevrörlighet men kanske också den
konkurrens och valfrihet man kan förvänta sig få effekter på skolmarknadernas
utbredning och antal under perioden. Några utbildningscentra har 2009/10 fått
en prägel av regioncentra då det tillkommit delmarknader; tydligast har det varit
så i Gävle, Malmö och Växjö. En närmare beskrivning av Växjös utveckling finns i
kapitel 4.2.
Många kommuner har sedan 2003/04 förlorat sin prägel som större utbildningscentra, till exempel Alingsås, Fagersta, Falköping, Söderhamn, Älmhult, Ystad och
Torsby. Utpendlingen från dessa kommuner har ökat och riktats mot större marknader centrerade kring Göteborg, Västerås, Skövde, Gävle, Växjö, Malmö respektive Karlstad. Vad gäller förändringar i Älmhult och Torsby beskrivs dessa närmare
i kapitel 4, i studierna av Växjö och Karlstad-Hammarös regionala skolmarknader.
Över en längre tidsperiod bör nya indelningar av lokala skolmarknader göras för
att avspegla de förändringar som skett i skolmarknadens geografi. 46 Ett alternativ
är att revidera indelningen först när samma förändring av en skolmarknad obser-

46 SCB publicerar en uppdatering av sin indelning i lokala arbetsmarknader vart femte år. Den senaste är
från 2008.
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veras två eller tre år i följd.47 Den studerade perioden, 2003–2009, har samtidigt
varit unik. Såväl ökningen av antalet elever i gymnasieskolan och konkurrensen
mellan gymnasieskolor har varit mycket stark. Det återstår att se hur kommuner
och skolmarknader integreras de närmaste åren när antalet gymnasieelever kraftigt
minskar och den ”nya gymnasieskolan” successivt etableras.

3.2 Gruppering av lokala skolmarknader
För att kunna analysera vad som sker på olika skolmarknader i landet behöver man
dels ha tillgång till en geografisk avgränsning av dem. Syftet med kapitel 3.1 var att
presentera en sådan indelning, baserad på pendlingsförhållanden mellan kommuner. Dels behöver marknaderna grupperas på ett meningsfullt sätt. De grundläggande förutsättningarna för hur skolmarknaderna fungerar bör då vara ungefär de
samma inom varje grupp. Med andra ord ska villkoren för de olika aktörerna och
deras beteenden på marknaden inte variera alltför mycket inom en och samma typ
av marknad. Samtidigt ska skillnaderna i dessa villkor vara så tydliga som möjligt
mellan de olika marknadstyperna. Syftet med detta avsnitt är att presentera en
sådan gruppering.48
Vägledande för grupperingen är att de olika marknadsaktörerna inom respektive
grupp ska ha likartade förutsättningar och strukturer på marknaden, vad gäller
valfrihet och konkurrens. Ett enkelt exempel följer nedan på hur skolmarknader
kan delas in efter den lokala skolmarknadens storlek, mätt som antalet folkbokförda elever inom respektive marknadsområde.49 Elevantalet har bedömts vara
den enskilda variabel som bäst sammanfattar de olika förutsättningarna på en
marknad. Inte minst gäller detta bredden i utbudet av och efterfrågan på utbildning och graden av konkurrens mellan skolor och mellan huvudmän. Det är till
exempel vanligast med många fristående skolor i områden med stort elevunderlag.
Tillgängligheten till såväl kommunala som fristående skolor är också i regel som
störst inom dessa områden, eftersom befolkningsstorlek i hög grad korrelerar med
befolkningstäthet. Avstånden är korta och infrastrukturen är väl utbyggd. Med
andra ord finns en samvariation mellan marknadens storlek och flera andra variabler. Dessa beskriver tillsammans olika typer av lokala skolmarknader och indikerar
de olika villkor som påverkar marknadernas funktionalitet i olika delar av landet.50
Varje grupp eller marknadstyp har givits ett namn som, vid sidan av marknadens
storlek, försöker fånga skolmarknadens geografiska räckvidd och utbildningscentrats betydelse inom och utanför marknaden. Namnet beskriver alltså de egenskaper som främst centrumkommunen eller in- och utpendlingskommunen har eller
kan komma att få. Flertalet marknader inom varje marknadstyp har en gemensam karakteristika. Generaliseringen innebär dock att namnsättningen inte helt
överensstämmer med de faktiska egenskaperna för samtliga skolmarknader inom
respektive marknadstyp.

47 SCB (2010), s. 54.
48 För exempel på studier som analyserar arbetsmarknader med denna metod, se SCB (2010), Nutek
(2007, 2009), Tillväxtanalys (2010).
49 Det totala antalet folkbokförda elever på respektive skolmarknad har summerats, utan hänsyn tagen
till in- och utpendling till och från marknadsområdet.
50 I Bilaga 3 listas elevantal, andel elever i fristående skola och befolkningstäthet per lokal skolmarknad.
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Utbildningscentrum och marknader som attraherar många ungdomar har
snarast en regional dragningskraft, utöver den som finns inom det egna, mer lokalt
avgränsade skolmarknadsområdet. I flera av dessa sker en omfattande inpendling
även från andra marknader och deras respektive centrum. Marknader med mindre
centrum attraherar inte lika många elever från andra marknader och har därför en
mer lokal karaktär. Mindre marknader, som endast omfattar en eller två kommuner
på grund av ett geografiskt isolerat läge eller stora avstånd, har snarast en kommunal karaktär som inte alltid bäst beskrivs i marknadstermer. Såväl valmöjligheterna
för eleverna som konkurrensen mellan skolor är begränsad. Skolan är fortfarande i
hög grad en inomkommunal angelägenhet.
Utöver denna indelning har särskild hänsyn tagits till storstadsområdena Stockholm och Göteborg. Till dessa har räknats sex lokala skolmarknader som identifierats i kapitel 3.1. De intar en särställning, oavsett deras respektive storlek (elevantal),
bland Sveriges skolmarknader och urskiljs från övriga av detta skäl. Kommunerna
inom denna typ av marknader är små till ytan och elevrörligheten stor. Marknaderna inom dessa storstadsområden är väl integrerade vilket också märks i de
formaliserade samverkans- och antagningsavtal som finns inom dem. Men det finns
även stora skillnader mellan Stockholm och Göteborg, och det kan därför finnas
anledning att skilja dem åt vid analyser av skolmarknadsrelaterade frågor. Nedan
görs dock inte en sådan uppdelning. I andra sammanhang räknas ofta även Malmö
till ett av landets tre storstadsområden. Malmös lokala skolmarknad är dock ungefär
lika stor, räknat i antalet elever, som de största av dem som ingår i gruppen större
regioncentra och har därför räknats till denna. Än är inte heller Malmös regionala
dragningskraft lika stark som Stockholms, som består av flera tätt sammanlänkade
delmarknader, även om utvecklingen pekar i denna riktning även för Malmö. En
förteckning över vilka marknadstyper de lokala skolmarknaderna delats in i redovisas i Bilaga 2. Tabell 3.2 sammanfattar. Fördelningen av samtliga lokala skolmarknader efter vilken typ de räknats till visas i kartform i Figur 3.3.
Tabell 3.2

Olika typer av skolmarknader baserade på deras respektive storlek
(antal folkbokförda elever).*
Marknadstyp

Antal marknader

Antal kommuner

Storstadsområden
5 000–50 000 elever
Stockholm, Danderyd/Täby, Järfälla, Haninge, Sollentuna och Göteborg

6

34

5

27

19

87

23

56

30

70

Större regioncentra
8 000–14 000 elever
Malmö, Uppsala, Borås, Helsingborg och Västerås
Mindre regioncentra
4 000–7 999 elever
exempel: Luleå, Växjö, Karlstad-Hammarö, Sundsvall
Större lokala centra
2 000–3 999 elever
exempel: Mora/Älvdalen, Norrtälje, Trollhättan, Ystad, Hudiksvall
Mindre lokala centra
1 000–1 999 elever
exempel: Torsby, Älmhult, Västervik, Karlshamn, Lycksele
Kommunala centra
< 1 000 elever
exempel: Lysekil, Pajala, Vilhelmina, Gällivare, Vännäs

11

16

Totalt

94

290

* För storstadsområden används inte storlekskriteriet.
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Figur 3.3

Lokala skolmarknader indelade efter marknadstyp.

Marknadstyp

(antal kommuner)
Storstadsområden (34)
Större regionala centra (27)
Mindre regionala centra (87)
Större lokala centra (56)
Mindre lokala centra (70)
Kommunala centra (16)
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Grupperingar av det slag som redovisas här intill kan tjäna som utgångspunkt för
analyser av marknadsmekanismer och marknadskrafter i olika delar av landet, där
förutsättningarna för marknadsaktörerna kan antas skilja sig åt. Den kan ses som
ett alternativ till den kommungruppsindelning som tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting, men som inte är framtagen för det specifika syftet att spegla
kommuners olika förutsättningar avseende skolverksamhet. Till fullo bygger den
inte heller på olika kommuners beroenden av varandra. Det gör att en sådan indelning snarare är kommunadministrativ än funktionell för det geografiska område
kommunen är belägen i.51
För att konkret belysa hur en gruppering av den typ som presenterats i detta
kapitel kan användas för skolmarknadsrelaterade analyser, hänvisas till en kommande studie från Skolverket.52 Den kartlägger skol-, företags- och koncernstrukturen på den svenska skolmarknaden och hur denna varierar mellan de olika typer
av skolmarknader som presenteras i Tabell 3.2 och Figur 3.3.

Centrum och periferi inom en skolmarknad
Med grupperingen i föregående avsnitt ses marknaderna som homogena. Kommunerna inom respektive marknad antas i genomsnitt dela ett antal gemensamma
förutsättningar. Hela marknadens karaktär kommer emellertid att domineras av
den kommun som utgör utbildningscentrum.
Inom varje marknad kan det därför även vara relevant att skilja på periferi
och centrum, det vill säga utpendlingskommuner från övriga, mer självständiga
kommuner. I vissa fall bör även skillnader mellan större och mindre utbildningscentrum uppmärksammas, det vill säga mellan centrumkommuner och in- och
utpendlingskommuner. Inte minst är denna åtskillnad relevant för att förstå de
skilda villkor för skolhuvudmän som beror på om de verkar i en kommun som
”tappar” många elever till ett utbildningscentra eller i de centra som snarare ”tar
emot” elever från närliggande kommuner. Det har betydelse för förutsättningarna
att planera och dimensionera gymnasieskolan samt hantera den konkurrens som
finns. En gruppering av kommuntyper kan därför ses som ett komplement till den
gruppering av lokala skolmarknader som gjorts i detta kapitel. Nedan visas i karta
kommunernas fördelning i olika kommuntyper inom respektive lokala skol
marknad.
I nästa kapitel följer en fördjupad studie av ett antal skolmarknader som finns
representerade i flera av de grupper som redovisats i detta kapitel. Syftet är att få en
ökad förståelse för de typer av skolmarknader som hittills presenterats på ett övergripande sätt, och att studera utvecklingen av dem över tid. Marknaderna är relativt
självständiga men det finns också en relation mellan dem, beroende på hur utbudet
och efterfrågan på utbildning inom området är sammansatt. Som utgångspunkt har
valts skolmarknader av typen mindre regioncentra. De influerar ett större omland,
där flera marknader av typen mindre lokala centra ingår. Sammantaget fångas marknaderna därmed upp i ett regionalt sammanhang, och en inblick ges i likheter och
skillnader mellan olika marknader och marknadstyper i olika delar av landet.
51 SKLs nya indelning från 2011 tar dock större hänsyn än tidigare till den enskilda kommunens omgivande struktur för kommungruppsindelningen. SKL (2010b).
52 Skolverket (2011b).
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Figur 3.4

Kommuntyper och lokala skolmarknader

Kommuntyp

(antal kommuner)
Centrumkommun (44)
Centrumkommun – solitär (19)
In- och utpendlingskommun (38)
Utpendlingskommun (189)
Gräns för lokal skolmarknad
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3.3 Sammanfattning
I detta kapitel delas Sveriges 290 kommuner in i 94 lokala skolmarknader. Indelningen baseras på gymnasieelevers skolpendling över kommungränser under läsåret
2009/10. Avsikten med indelningen är att geografiskt avgränsa skolmarknader som
är självständiga vad gäller utbudet av och efterfrågan på gymnasieutbildning. En
sådan indelning ger en förenklad bild av den stora och svårfångade elevrörlighet
som gymnasiemarknaden i stora delar av landet idag karakteriseras av. Den modell
som använts tas fram av SCB vad gäller arbetspendling och indelning av kommuner
i lokala arbetsmarknader. Denna används i olika varianter för analyser av arbetsmarknadsregioners utveckling och funktionalitet. Ett antal anpassningar av modellen, och justeringar av de resultat som faller ut av att tillämpa den, har gjorts för
att indelningen så långt det är möjligt ska avspegla var dagens gränser för de lokala
skolmarknaderna går.
En tentativ bild ges därutöver av hur antalet lokala skolmarknader har förändrats
mellan läsåren 2003/04 och 2009/10. Inga justeringar av indelningen för respektive läsår har gjorts vid denna jämförelse. De förändringar som kan iakttas pekar
likväl i en tydlig riktning. Antalet lokala skolmarknader har minskat, vilket indikerar att gymnasieelevernas rörelsemönster i geografin har förändrats. Utpendlingen
från kommuner som det tidigare läsåret utgjorde centrumkommuner på en lokal
skolmarknad har ökat, och i ökande utsträckning riktats mot större marknader
centrerade kring större städer. Några utbildningscentra har fått en prägel av regioncentra, vilka de tidigare saknat. Med andra ord har det skett en regionalisering eller
centrering av pendlingsströmmarna. De lokala skolmarknaderna har blivit större
och är i större utsträckning än tidigare sammansatta av ett ökat antal delmarknader, som tillsammans knyter samman de regionala skolmarknaderna.
Med utgångspunkt i de 94 lokala skolmarknader som identifierats i kapitlets första del, och med tanke på att dessa har olika karaktärer och förutsättningar, har sex
olika typer av lokala skolmarknader identifierats. Dessa benämns storstadsområden,
regionala centra (större och mindre), lokala centra (större och mindre) samt kommunala centra. Tre av fyra skolmarknader (och en nästan lika stor andel av samtliga
kommuner) hamnar inom kategorierna lokala centra eller mindre regionala centra.
Sammantaget beskriver grupperingarna utifrån de lokala marknadernas storlek
(elevantal) och regionala prägel olika typer av lokala skolmarknader, och dessa kan
fungera som grund för vidare analyser av utvecklingen på skolmarknaderna.
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4 Fallstudier av två regionala
skolmarknader
Identifieringen av lokala skolmarknader och grupperingen av dem i kapitel 3 ligger
till grund för de fallstudier som genomförs i detta kapitel. Beskrivningarna utgår från
den regionala struktur som en lokal skolmarknad kan ingå i, och tar därmed hänsyn
till att skolmarknader i regel är överlappande. Samma kommun kan med andra ord
ha en stark koppling till mer än en marknad. En mer komplex bild av pendlingsflödena ges därmed i detta kapitel. Gymnasieelevernas pendlingsmönster i de två olika
marknadsområden ger också en tentativ uppfattning om marknadens funktionssätt.
Som utgångspunkt för fallstudierna har valts två lokala skolmarknader som i
kapitel 3.2 beskrevs som mindre regionala centra. Växjö och Karlstad-Hammarö,
samt de kommuner och delmarknader som via pendling är kopplade till dessa
centra, studeras närmare. Både Växjö och Karlstad-Hammarö utgör centra såväl på
lokal som på regional nivå. Deras respektive lokala skolmarknader bottnar i samma
marknadstyp och delar därmed vissa grundläggande förutsättningar för skolval och
konkurrens. Men flera skillnader finns mellan dem vilket gör det intressant att följa
dem närmare.
I Växjös lokala skolmarknad ingick läsåret 2009/10 fem kommuner, medan
Karlstad-Hammarös lokala skolmarknad omfattade sju kommuner. Karlstad-Hammarös regionala skolmarknad omfattade 18 kommuner (nästan 13 000 folkbokförda elever) medan sju kommuner (nästan 7 000 folkbokförda elever) räknades
till Växjös regionala skolmarknad. Växjös regionala skolmarknad har däremot en
större andel elever i fristående skolor än Karlstad-Hammarös regionala skolmarknad. Regionen Karlstad-Hammarö omfattar vidare ett större geografiskt område
där buss- och tågnät inte lika väl sammanbinder de olika delarna av regionen. Det
är mer troligt att kollektivtrafiken i Växjös skolmarknad är bättre rustad för elevers
pendling, på grund av de kortare geografiska avstånden.
Såväl administrativ samverkan mellan kommuner på gymnasieområdet som
infrastruktur och kollektivtrafikens omfattning utgör två grundläggande förutsättningar för pendlingens omfattning och vilken riktning den tar (se kapitel 2.3).
Förutom regeln om frisök till kommunala skolor och fristående skolors riksrekrytering, spelar kommuners samverkan kring gymnasieutbildning in på elevers handlingsutrymme vid val av utbildning. Den sammanlagda effekten av dessa förutsättningar påverkar hur eleverna kan utnyttja det regionala utbildningsutbudet.
Samverkan mellan kommuner kan ta sig uttryck i att man går samman i ett
gemensamt gymnasieförbund.53 Ett annat samarbetssätt som har blivit allt vanligare är att man ingår samverkansavtal kring gymnasieutbildning. Varje kommun
kan ha ett antal parallella, aktiva samverkansavtal med andra kommuner. Som
exempel hade Växjö kommun under läsåret 2009/10 två huvudsakliga samverkansavtal: ett länsövergripande samverkansavtal i Kronobergs län samt ”Sydostsamverkan” som omfattade kommuner utanför länsgränsen. Genom den gemensamma
portalen ”Gymnasium Kronoberg” samverkade dessutom Kronobergskommunerna
53 Gymnasieförbund är en offentlig, rättslig form av samverkan mellan kommuner som är reglerad i
kommunallagen.
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med de fristående aktörerna i länet kring antagning till gymnasieskolan. Kommunerna Karlstad och Hammarö ingick läsåret 2009/10 i ett gemensamt gymnasie
förbund (Karlstad-Hammarö Gymnasieförbund). 54
I följande kapitel belyses skolpendlingen inom respektive fallstudieområde närmare, genom att beskriva elevunderlag, skol- och programstrukturer i regionerna
för läsåret 2009/10. Därefter belyses förändrade pendlingsmönster mellan läsåren
2003/04 och 2009/10.55 Därutöver beskrivs pendlingens förändring vad gäller
volym och mönster utifrån begreppen regionförstärkning och regionförstoring.56
Regionförstärkning avser främst centrumkommunens förändrade dragningskraft
vad gäller inpendlande elever från övriga kommuner inom regionen. Förutom
förändrad pendling till centrumkommunen beskrivs också förändringen i övriga
mellankommunala pendlingsströmmar. Ett ökat mellankommunalt pendlingsutbyte indikerar en viss stabilitet inom skolmarknaden.
Regionförstoring är ett välkänt begrepp från debatter kring regional utveckling
inom flera områden. Hur det förstås och vilket innehåll begreppet fylls med skiftar
dock.57 Översatt till skolsektorn och skolpendling tolkas innebörden av regionförstoring i denna rapport som att elever rör sig inom större geografiska områden
än tidigare. Det behöver inte innebära att fler elever pendlar allt längre sträckor.
Snarare avses att utbildningscentrum (som vart och ett har en inpendling från
andra kommuner) av olika storlek kopplas tätare ihop med varandra, genom att
vissa pendlingsvolymer ökar. Med andra ord förändras antalet elever som pendlar i
en viss riktning.
På nationell nivå visas i kapitel 3.1 att denna utveckling inom gymnasieskolans
område lett till färre lokala skolmarknader men fler och större regionala skolmarknader. Det betyder att nya regionala skolmarknader bildas eller att fler kommuner
tillkommer i existerande skolregioner, eller både och. I korthet beskrivs begreppet regionförstoring i detta kapitel som förändringen i den regionala marknadens
storlek. Det görs genom att pendlingens utbredning räknas i antal kommuner som
antingen direkt eller indirekt har ett visst mått av pendlingsutbyte med regionens
utbildningscentrum.
Vid sidan av dessa mått på regional förändring studeras den totala inpendlingen
till regionens centrumkommun från kommuner såväl inom som utanför den regionala marknaden. På så sätt kan regionen och regioncentrums betydelse ytterligare
förtydligas.58 Det görs genom att beräkna centrumkommunens totala pendlingsomland. Beräkningen görs utifrån en rangordning av kommuner efter hur stor andel
deras elever upptar av centrumkommunens utbildningsplatser.
Genomgången av respektive skolmarknad sker var för sig, varpå en sammanfattande diskussion med de huvudsakliga resultaten följer. Samtliga 20 regionala skolmarknader med delmarknader som identifierats i studien redovisas i kartan nedan
(se även Bilaga 2). De regioner som fallstudierna omfattar markeras särskilt.

54 Karlstad-Hammarös gymnasieförbund har fr.o.m. läsåret 2010/11 upphört till förmån för ett länsövergripande samverkansavtal för gymnasieutbildning i Värmlands län.
55 De jämförande analyserna (mellan läsåren 2003/04 och 2009/10) utgår från de kommuner som ingick i respektive regionala skolmarknad det senare läsåret.
56 SCB (2010), kap. 9.
57 Se t.ex. Westholm m.fl. (2008).
58 Se även Nutek (2007).
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Figur 4.1

Regionala skolmarknader med delmarknader. Växjös och Karlstad-Hammarös
regionala skolmarknader.
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4.1 Växjös regionala skolmarknad
Växjö kommun kan beskrivas som ett utbildningscentrum på en regional skolmarknad. Den regionala skolmarknaden består av två lokala skolmarknader (Växjös
och Älmhults). Till Växjös lokala marknad har räknats de intilliggande kommunerna Uppvidinge, Lessebo, Tingsryd och Alvesta. Löst knuten till denna marknad
är även en mindre lokal marknad, med Älmhults kommun som centrum. Till Älmhults kommun har i sin tur Osby kommun knutits. Båda dessa lokala marknader
studeras i detta avsnitt. De bildar tillsammans en regional skolmarknad och Växjö
kommun är centrum på denna skolmarknad. Kommunerna som ingår i skolmarknaden ligger innanför den större heldragna ellipsen i figur 4.2. Sammantaget består
den regionala marknaden av Kronobergs län utom Markaryd och Ljungby, samt av
Osby kommun i Skåne län.
Figur 4.2

Sammanlänkning av kommuner i Växjös skolmarknad
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Anm. Heldragen pil indikerar den utpendling som bestämmer marknadstillhörighet i modellen. Streckade pilar anger kompletterande utpendling. Talen under
respektive kommunnamn anger andelen av kommunens elever som inte pendlar.

De heldragna pilarna i figur 4.2 motsvarar respektive kommuns största utpendlingsflöde. Tillsammans med den andel elever som gick i skola i sin hemkommun
(angiven som procent inom varje kommunrektangel) omfattade de största utpendlingsflödena merparten av eleverna. Totalt sett pendlade under läsåret 2009/10 mer
än var fjärde i regionen folkbokförd elev till någon annan kommun inom regionen.
Av regionens elever bosatta utanför centrumkommunen pendlade 44 procent in till
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Växjö kommun. Pendlingsflödena inom Växjö regionala skolmarknad är följaktligen förhållandevis enkelspåriga med huvudsaklig riktning in mot regioncentrum.
Länken mellan den lokala skolmarknaden Älmhult och regioncentrum Växjö
var svagare. Endast 16 procent av Älmhultseleverna pendlade till en skola i Växjö.
Skolpendling mellan Osby och Älmhult var också relativt begränsad. Näst största
utpendlingsflöde hade Osby till Hässleholm. Till den skolmarknad Hässleholm hör
(Kristianstad) har Osby totalt sett en något starkare koppling än till Växjös lokala
skolmarknad (vilket de streckade pilarna ger kompletterande information om).
Osby är ett exempel som visar att kommuner ofta tillhör flera lokala eller regionala
skolmarknader. Osby har för denna studie placerats i Älmhults lokala marknad
inom Växjöregionen utifrån riktningen på kommunens största enskilda utpendlingsflöde.
Av samtliga utbildningsplatser59 som finns i regionen upptogs nästan nio av
tio av elever bosatta i någon av regionens kommuner. Läsåret 2009/10 pendlade
9 procent (knappt 600 st) av eleverna som var folkbokförda inom regionen ut
från densamma. 13 procent (drygt 900 st) av eleverna med skolgång inom regionen pendlade in från en annan kommun utanför regionen. Av de elever som var
folkbokförda i någon av regionens kommuner gick sammanlagt 35 procent (2 400
elever) i en skola belägen i en annan kommun. Detta är en något högre andel än
genomsnittet för riket (31 procent).

Elever och skol- och programstruktur
Läsåret 2009/10 fanns 6 857 folkbokförda gymnasieelever och 7 178 utbildningsplatser i gymnasieskolor belägna inom Växjös regionala skolmarknad. Förutsättningarna för självförsörjning av utbildningsplatser inom den egna kommunen
skiljde sig åt mellan de olika kommunerna. Som figur 4.3 visar anordnade skolorna
i Växjö kommun ett stort antal utbildningsplatser i relation till kommunens folkbokförda elevkull.
Medan hälften av regionens folkbokförda elever bodde i Växjö kommun fanns
tre fjärdedelar av regionens utbildningsplatser i kommunen. I de övriga kommunerna i regionen understeg antalet utbildningsplatser elevkullarnas storlek i varierande grad. Inom regionen var Älmhult och Osby de kommuner som näst efter
regioncentrum erbjöd flest elever skolgång.
Sammanlagt anordnades det aktuella läsåret drygt 300 fler utbildningsplatser än
vad antalet elever var i regionen. På så vis fanns goda förutsättningar för självförsörjning av utbildningsplatser inom regionen i sin helhet. Hur respektive kommuns utbildningsplatser är fördelade på program bör spela en väsentlig roll för
elevernas pendlingsbenägenhet. Huruvida denna elevrörlighet relaterar till faktiska
marknadskrafter, där elever aktivt kan ta ställning till olika val givet deras preferenser för utbildningar eller program, är däremot inte självklart (se kapitel 2.1).

59 Med utbildningsplatser avses här och genomgående i kapitlet elevantalet i kommunens skolor med
avseende på genomförd utbildning, dvs. inte skolornas dimensionering av platser inför en ny termin.
När huvudman inte anges specifikt omfattas både utbildningsplatser i kommunala och fristående
skolor.
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Figur 4.3

Antal folkbokförda elever respektive utbildningsplatser, per kommun 2009/10.
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I regionen fanns under det aktuella läsåret 20 skolor med registrerade elever. Tretton av de 20 gymnasieskolorna i regionen fanns i Växjö kommun och tio av dessa
var fristående skolor. Endast en av de fristående skolorna var belägen utanför Växjö
tätort, naturbruksgymnasiet i Ingelstad. Övriga kommuner i Växjö skolmarknad
hade varsin kommunal skola, förutom Osby som hade två. Under läsåret 2009/10
fanns mer än 2 000 av utbildningsplatserna hos en enskild huvudman, vilket motsvarar nästan 30 procent av samtliga utbildningsplatser i regionen.60 De kommunala skolorna i Växjö skolmarknad är färre till antalet än de fristående men å andra
sidan, följaktligen, i genomsnitt större än de fristående sett till elevantal. Särskilt
många elever går i de tre stora kommunala skolorna i Växjö tätort.
Alla kommuner i Sverige är skyldiga att erbjuda ett allsidigt programutbud, även
om det inte behöver vara i egen regi. Växjö är den enda kommun inom regionen
som läsåret 2009/10 anordnade samtliga gymnasieprogram och den enda med programmen Energi, Estetiska, Livsmedel och Media (samt International Baccalaureate
som inte följer svensk läroplan). Flertalet utbildningar fanns vid mer än en skola i
Växjö kommun och med flera olika inriktningar att välja mellan. Alla kommuner
anordnade individuella program. Tabell 4.1 redovisar samtliga de program som
anordnas i respektive kommun.

60 Motsvarande andel för riket i genomsnitt var 22 %.
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Tabell 4.1

Gymnasieprogram som anordnades inom regionen läsåret 2009/10, per kommun. Observera att antalet elever per program och kommun varierar kraftigt.
Program

Växjö

Uppvidinge

Lessebo

Tingsryd

Alvesta

Älmhult

Osby









Barn- och fritid (BF)



Bygg (BP)





El (EC)





Energi (EN)



Estetiska (ES)



Fordon (FP)



Handels- och administration (HP)



Hotell- och restaurang (HR)



Hantverk (HV)



International Baccalaureate (IB)


















Industri (IP)





Individuella (IV)





Livsmedel (LP)



Medie (MP)



Naturbruk (NP)



Naturvetenskap (NV)









































Omvårdnad (OP)



Specialutformat (SM)



Samhällsvetenskap (SP)













Teknik (TE)















programmet finns vid en skola i kommunen



programmet finns vid flera skolor i kommunen
programmet anordnas inte i kommunen

Strukturförändringar mellan 2003/04 och 2009/10
Mellan läsåren 2003/04 och 2009/10 ökade den totala elevkullen i regionen med
drygt 900 elever (15 procent).61 Alla kommuners elevkullar ökade under perioden,
men i olika grad. Lessebo och Växjö hade den största ökningen med drygt 20 procent. Ökningen var mer blygsam i Alvesta och Osby på sex procent, vilket motsvarar 30–50 elever. Sammantaget stod elevökningen i Växjö kommun för nästan två
tredjedelar av regionens totala elevkullsökning, eller nästan 600 elever.
Under samma period etablerade sig tre fristående gymnasieskolor i Växjö kommun.62 En gymnasieskola med fristående huvudman lades under perioden ned i
Alvesta kommun. Nettoökningen i antal skolor var alltså två, från 18 till 20. Andelen
elever i fristående skola ökade i regionen från 14 till 29 procent, vilket motsvarar mer
än 1 200 elever. Det blev vanligare bland gymnasieelever folkbokförda inom regionen
att pendla till en annan kommun inom regionen (ökning från 22 till 26 procent).
Det skedde även en ökning i andelen elever folkbokförda inom regionen som pendlade ut till en skola i en kommun utanför regionen (från sju till nio procent).
Växjö kommuns andel av regionens sammanlagda antal utbildningsplatser ökade
mellan de två läsåren. 2009/10 fanns 74 procent av regionens utbildningsplatser
61 Att jämföra med elevkullens utveckling i riket i stort från 334 000 till 395 000 elever, vilket innebar
en ökning på 18 procent.
62 Värt att notera är att bara mellan läsåren 2002/2003 och 2003/04 etablerades ytterligare tre nya
friskolor i Växjö: John Bauergymnasiet, Växjö Fria Fordongymnasium och Växjö Design- och konstskola.
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och 48 procent av regionens folkbokförda elever i Växjö kommun. Motsvarande
andel för läsåret 2003/04 var 64 procent respektive 45 procent. Älmhult hade
något fler utbildningsplatser än elever läsåret 2003/04 men färre utbildningsplatser
än elever år 2009/10. Alla övriga kommuner hade färre utbildningsplatser än elever
båda läsåren. Kraftigast minskning av utbildningsplatser hade Alvesta kommun.
Här halverades nästan antalet från drygt 500 till mindre än 300 elever, genom att
fristående Kronobergs IT-gymnasium lades ned och programutbudet på den kommunala gymnasieskolan reducerades.
Förändringen i skol- och programutbudet förklaras främst av nytillkomna
utbildningar och utbildningsplatser vid nyetablerade och/eller expanderande
fristående skolor. I Växjö kommun fördubblades de fristående skolornas andel av
utbildningsplatserna under perioden. Läsåret 2003/04 gick en av fem gymnasieelever i Växjö i en fristående skola. Sex år senare var denna andel två av fem elever.
Figur 4.4 visar hur antalet elever i årskurs 1 förändrades per gymnasieskola i Växjö
kommun mellan läsåren 2003/04 och 2009/10.
Figur 4.4

Förändring i elevantal i årskurs 1 mellan läsåren 2003/04
och 2009/10 per gymnasieskola i Växjö kommun.
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Vid de tre kommunala skolorna i Växjö kommun var det främst olika varianter av
de individuella och specialutformade programmen som lades ned. Katedralskolan,
den kommunala gymnasieskola med högst andel studieförberedande program,
hade störst elevminskning (55 elever i årskurs 1), och var samtidigt den kommunala skola som gjort minst förändringar i programutbud. Kungsmadskolan är den
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kommunala gymnasieskola som gjorde störst förändringar i sitt programutbud och
samtidigt ökade sitt elevantal med drygt 17 elever i årskurs 1. Teknikum, den
tredje kommunala gymnasieskolan, gjorde förändringar i programutbudet och
minskade med 20 elever i årskurs 1.
Nästan alla fristående skolor (ljusgrått i figur 4.4) i regionen ökade sitt programutbud och/eller elevantal mellan 2003/04 och 2009/10. Inga program vid
fristående skolor lades ner mellan de båda läsåren. Den enskilt största ökningen i
elevantal, drygt 200 elever i årskurs 1, och programutbud stod John Bauergymnasiet för. Även Växjö Fria Gymnasium och Växjö Praktiska Gymnasium hade
relativt stora elevökningar, men förändrade inte sina programutbud under perioden. Medan de tre kommunala skolorna sammantaget tappade ungefär två klasser
i årskurs 1 mellan läsåren, ökade antalet elever i fristående skolor med 400 elever i
årskurs 1.

Ökad dragningskraft till centrum
Ett sätt att undersöka hur pendlingsflödena på en skolmarknad förändras över
tid är att studera inpendling till centrumkommun, i detta fall Växjö kommun.63
Inpendlingen ökade mellan läsåren 2003/04 och 2009/10, från drygt 1 000 till
1 500 elever. Figur 4.5 visar i vilken omfattning inpendlingen till regioncentrum
från respektive kommun ökade mellan läsåren 2003/04 och 2009/10.
Figur 4.5

Förändring av antalet pendlare till Växjö kommun mellan 2003/04 och 2009/10
som procent av respektive kommuns elevantal 2003/04.
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Som framgår av figur 4.5 ökade pendlingen till regionens centrum från alla kommuner. Särskilt Alvestas pendlingsströmmar till Växjö kommun tilltog kraftigt.
Sammanlagt ökade antalet inomregionala inpendlare till Växjö kommun med
nästan 16 procent, i förhållande till det totala antalet elever folkbokförda i utpend-

63 Jämförelsen görs utifrån de kommuner som ingick i Växjös regionala skolmarknad läsåret 2009/10.

38

Skolmarknadens geografi

lingskommunerna år 2003. Växjös dragningskraft kan därför sägas ha ökat under
den studerade perioden.
Utöver den tilltagande pendlingen till regioncentrum Växjö var det få av de
övriga kommunerna som under perioden fick en ökad tillströmning av inomregionala pendlare. Endast Lessebo och Osby tog emot fler av de övriga kommunernas
elever läsåret 2009/10 än 2003/04. De övriga kommunerna hade minskad eller
oförändrad inpendling. Pendlingsflödena inom Växjös regionala skolmarknad
uppvisar följaktligen en ensidig förstärkning av regioncentrums betydelse för
elevrörligheten på regional nivå. I övrigt är det ett oförändrat mellankommunalt
pendlingsutbyte.

En regional skolmarknad uppstår
Gymnasieelever rör sig idag inom ett större geografiskt område än tidigare, vilket
förändrar förutsättningarna för huvudmän och elever. På nationell nivå leder en
sådan utveckling till färre lokala skolmarknader (se kapitel 3.1). Läsåret 2009/10
var pendlingsutbytet mellan Växjös och Älmhults lokala skolmarknader större än
vad det var sex år tidigare. Älmhult var en centrumkommun 2003/04, men en inoch utpendlingskommun 2009/10. Det innebär att kommunen som utbildningscentrum har blivit mindre och att utpendlingen från kommunen har ökat. Under
perioden minskade pendlingsströmmarna mellan Osby och Älmhult samtidigt som
båda dessa kommuners utpendling till Växjö kommun förstärktes. Det betyder att
Älmhult och Osby det senare läsåret kan räknas till Växjös regionala skolmarknad.
Denna regionala struktur hade inte Växjös lokala skolmarknad läsåret 2003/04.
Utvecklingen kan därför beskrivas som att en ny regional skolmarknad har bildats
med Växjö kommun som regioncentrum.64 Antalet kommuner som via pendling
länkas till Växjö har ökat från fem till sju kommuner.
Ett sätt att undersöka regioncentrums beroende av kringliggande kommuner är
att se till var de elever som går i Växjö kommuns skolor är folkbokförda. Genom
att rangordna kommunerna utifrån hur stor andel deras elever upptar av centrumkommunens utbildningsplatser kan bilden av regioncentrums faktiska pendlingsomland förtydligas. 65 Figur 4.6 visar kumulativt upp till 95 procent hemvisten för
de elever som går i Växjö kommuns skolor.

64 Liknande utveckling har indikerats tidigare i rapporten även för Malmös och Gävles lokala skolmarknader (se s. 23).
65 För beräkning av kumulativ inpendling se Nutek (2007).
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Figur 4.6

Andel av Växjö kommuns utbildningsplatser, kumulativt fördelad efter elevernas
folkbokföringskommun.
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Omkring 90 procent av de elever med skolgång i Växjö kommun läsåret 2009/10
bor i Växjö eller i de kommuner som ligger inom regionens gränser. Omfattningen
visar att Växjös regionala skolmarknad är en relativt starkt sammanhållen region
där Växjös dragningskraft spelar en central roll. Bilden visar också på betydelsen
av inpendlingen till Växjö kommun från näraliggande kommuner. De kommuner som ingår i kartbilden ovan men som ligger utanför regionen kan ses som en
potential för regionutvidgning i dragkamp med övriga regionala eller lokala centra
(som Kalmar och Ljungby eller Vetlanda och Karlskrona). Av dessa kommuner har
Markaryd, Tingsryd, Emmaboda, Nybro och Oskarshamn samverkansavtal med
Växjö kommun läsåret 2010/11.

4.2 Karlstad-Hammarös regionala skolmarknad
Karlstad kommun och Hammarö kommun kan tillsammans beskrivas som ett regioncentrum på en regional marknad. De allra flesta av eleverna som läsåret 2009/10
bodde i Hammarö pendlade in till skolor i Karlstad. Det motsvarar drygt 600
elever, eller åtta av tio elever bosatta i Hammarö. Pendling i den andra riktningen
var inte heller ovanlig. Nästan 350 elever pendlade från Karlstad till Hammarö. De
båda kommunerna behandlas i följande analyser som en gemensam centrumkommun, enligt definition i kapitel 3.1.
Via skolpendling knyts ett stort geografiskt område till detta regioncentrum. De
olika kommunerna är direkt kopplade hit, eller indirekt via någon av de fyra lokala
skolmarknaderna. Figur 4.7 visar med pilar den största utpendlingsströmmen från
respektive kommun på den regionala skolmarknaden. Kommuner direkt kopplade
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till Karlstad-Hammarö är Grums, Kil, Forshaga, Munkfors, Hagfors och Filipstad.
De lokala marknaderna med indirekt koppling till Karlstad-Hammarö utgörs
av Arvika (Eda, Årjäng), Säffle/Åmål (Bengtsfors), Kristinehamn (Storfors) samt
Torsby (Sunne). Sammantaget består regionen av hela Värmlands län, samt två
kommuner i Västra Götalands län, Åmål och Bengtsfors. Sammantaget består alltså
regionen av fem lokala skolmarknader.
Säffle och Åmål är vidare exempel på två mindre utbildningscentra i samma
marknad. I figur 4.7 visas att Säffle har en direkt koppling till regioncentrum via
kommunens näst största utpendlingsflöde. Störst andel Säffleelever pendlar till den
lokala skolmarknadens andra utbildningscentrum Åmål (streckad pil).
Den största utpendlingsströmmen från Årjängs kommun går egentligen mot
regioncentrum (streckad pil). Med anledning av det stora geografiska avståndet och
av flera mellanliggande kommuner som tillhör en annan marknad har kommunen
istället länkats till Arvikas utbildningscentrum (se Bilaga 1).
Pendlingsflödena är generellt starkare inom respektive lokal skolmarknad än
mellan de olika lokala skolmarknaderna och Karlstad-Hammarös regioncentrum.
Utbildningscentra i de fyra lokala skolmarknaderna, Torsby, Säffle/Åmål, Arvika
och Kristinehamn, samt Hagfors och Filipstad hade betydligt svagare pendlingsflöden till regioncentrum än Kil, Forshaga, Grums och Munkfors. Särskilt Kil
och Forshaga hade en stor andel elever som pendlade till skolor i regioncentrum
Karlstad-Hammarö. Undantagna elever bosatta i centrumkommunen KarlstadHammarö pendlade i genomsnitt 45 procent av de övriga kommunernas elever
till en annan kommun inom regionen. Motsvarande andel som pendlade in till
regioncentrum var 27 procent, vilket indikerar att pendlingsströmmarna inom
Karlstad-Hammarö inte ensidigt är riktade mot regioncentrum. En stor del av den
inomregionala pendlingen beskrivs genom den länkning som modellen i figur 4.7
visar. Men förutom den huvudsakliga pendlingen som sker inom respektive lokal
skolmarknad förekommer även mindre pendlingsströmmar mellan dessa. Sunne är
ett exempel på en mindre kommun som tar emot små pendlingströmmar från alla
de övriga kommunerna.66

66 Både Broby Grafiska Gymnasium och Naturbruksgymnasiet Södra Viken har programutbud som
särskilt lockar till sig elever från andra kommuner.
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Figur 4.7

Sammanlänkning av kommuner i Karlstad-Hammarös skolmarknad
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Anm. Heldragen pil indikerar den utpendling som bestämmer marknadstillhörighet i modellen. I den mån denna utpendling inte sammanfaller med den största
utpendlingsströmmen har den kompletterats med streckad pil. Talen till respektive pil anger andel av kommunens elever som pendlar.
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Antal folkbokförda elever
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Antal folkbokförda elever

Andel elever med skolgång i hemkommunen
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Andelen elever som pendlade ut från regionen till skolor i en annan kommun var
fem procent, motsvarande 640 elever. Sex procent (drygt 800) av de utbildningsplatser som fanns i regionen upptogs av elever som pendlade in från en kommun
utanför den regionala marknaden. Regionen som helhet hade med andra ord
läsåret 2009/10 en självständighetsgrad på 94 procent. Av de elever som var folkbokförda i någon av regionens kommuner var nästan var tredje en inomregional
pendlare. Sammantaget pendlade 37 procent av eleverna (närmare 5 000 elever)
som var folkbokförda i någon av regionens kommuner, antingen inom regionen
eller till en kommun utanför. Det är en större andel än genomsnittet för hela landet (31 procent).

Elever och skol- och programstruktur
Läsåret 2009/10 fanns 12 976 folkbokförda gymnasieelever och 13 168 utbildningsplatser i regionen. I Karlstad-Hammarös regionala skolmarknad var det i
centrumkommunen som störst andel av regionens utbildningsplatser anordnades
2009/10. Fördelningen av dessa inom regionen visas i figur 4.8.
Figur 4.8

Antal folkbokförda elever respektive utbildningsplatser, per kommun 2009/10.
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Medan en tredjedel av regionens folkbokförda elever bodde i regioncentrum fanns
hälften av regionens utbildningsplatser här. Kommunerna Arvika, Åmål och Torsby
var potentiellt självförsörjande då deras respektive antal utbildningsplatser matchade eller översteg elevkullens storlek. Övriga kommuner var i olika grad beroende
av andra kommuners skolor för att tillgodose de egna elevernas behov av utbildningsplatser. För Kils kommun var detta beroende totalt eftersom kommunen inte
hade någon egen gymnasieskola.67 För regionen som helhet var den potentiella
självförsörjningen av utbildningsplatser god. Sammantaget anordnades nästan 200
utbildningsplatser fler än antalet folkbokförda elever i regionen det aktuella läsåret.
Läsåret 2009/10 fanns i regionen 39 gymnasieskolor, varav 25 hade kommunal
huvudman och 14 enskild huvudman. 12 av regionens skolor låg i regioncentrum,
varav en i Hammarö kommun och en utanför Karlstad tätort (naturbruksgymnasiet i Lillerud). De kommunala respektive de fristående skolorna var lika många i
regioncentrum. Bengtsfors, Eda, Torsby, Grums, Filipstad, Hagfors och Säffle hade
enbart en kommunal skola. Åmål, Storfors, Munkfors, Forshaga och Årjäng hade
en kommunal och en fristående skola. Kristinehamn och Arvika hade två kommunala skolor och en fristående skola var, medan Sunne hade tre kommunala skolor
och en fristående skola. I regionen var andelen elever i fristående skolor 18 procent.68 I varje kommunal skola fanns det i genomsnitt fler elever, mer än dubbelt så
många, än i de fristående.
Centrumkommunen Karlstad-Hammarö var den enda som anordnade samtliga
gymnasieprogram, och flertalet av dessa på mer än en skola (se tabell 4.2). Det
fanns även andra kommuner, till exempel Kristinehamn, som anordnade nästan
alla program. Bland de kommuner som hade ett fåtal program, till exempel Eda,
Munkfors och Grums, var det vanligast att anordna yrkesinriktade program såsom
Industri. Samtliga kommuner med egen gymnasieskola anordnade individuella
program.

67 Med anledning av att Kils kommun inte hade egna gymnasieskolor finns kommunen inte med i den
följande genomgången av utbildningsplatser och programutbud.
68 Motsvarande andel för riket var 22 %.
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Tabell 4.2

Strukturförändringar mellan 2003/04 och 2009/10
I likhet med den ökning av antalet gymnasieelever som präglade perioden generellt i landet, ökade antalet gymnasieelever folkbokförda i regionen med mer än
1 800 elever mellan läsåren 2003/04 och 2009/10. Det motsvarar en ökning på
16 procent. Samtidigt ökade antalet utbildningsplatser med drygt 1 900, motsvarande 17 procent. Centrumkommunens andel av regionens elevökning var cirka
30 procent (knappt 600 elever). Dess andel av det ökade antalet utbildningsplatser
i regionen var dubbelt så stor (drygt 1 200 utbildningsplatser).
De fristående skolornas andel av regionens gymnasieelever ökade från 8 till
18 procent. Mer än tre av fem av de tillkommande utbildningsplatserna (netto)
stod de fristående skolorna för. Det blev något vanligare bland gymnasieelever folkbokförda inom regionen att pendla till en annan kommun inom regionen. Andelen
elever som pendlade ut från regionen var oförändrad (fem procent).
De kommuner som hade bäst potential för självförsörjning på utbildningsplatser var i princip desamma 2003/04 som 2009/10; Karlstad-Hammarö, Arvika,
Torsby och Åmål. Det var bara Torsby och Eda som hade ett minskat antal utbildningsplatser mellan de två läsåren. I Grums fördubblades utbildningsplatserna och
ökade därmed andelsmässigt mest i regionen.
Antalet gymnasieskolor i regionen ökade från 27 till 39 skolor. 2003/04 fanns
fem fristående gymnasieskolor i regionen. 2009/10 fanns 14 fristående gymnasieskolor. Nyetableringen av skolor var störst i regioncentrum, där tre fristående
skolor tillkom mellan de aktuella läsåren. Arvika, Kristinehamn, Munkfors, Sunne,
Åmål och Årjäng fick nytillskott av varsin fristående skola. I Storfors etablerade sig
en ny skola med kommunal huvudman, men med endast individuella program,
mellan de båda läsåren. Ingen skola lades ned mellan 2003/04 och 2009/10. Däremot skedde en del organisatoriska förändringar. Några skolor bytte namn, andra
som tidigare haft gemensam administration kom att dela upp den och en skola
bytte huvudman från landstingskommunal till kommunal.
Elevkullsökningen gav till största del möjlighet för fristående skolor att etablera
sig eller expandera. Störst förändring skedde bland nya och expanderande skolor
i regioncentrum där antal utbildningsplatser i fristående skolor ökade med drygt
1 100 stycken. Läsåret 2003/04 gick 10 procent av eleverna i centrumkommunen
i en fristående skola. Motsvarande andel sex år senare var 25 procent. Enbart John
Bauer gymnasiet stod för mer än en tredjedel av denna ökning.
Figur 4.9 visar dock att sett till förändring i antal utbildningsplatser i årskurs 1
står den kommunala skolan Hammarö utbildningscentrum för den enskilt största
ökningen. I regioncentrum var det enbart kommunala Tingvallagymnasiet som
kraftigt minskade elevantalet mellan de båda åren. Tingvallagymnasiet skar framför
allt ned på platserna inom programmen Naturvetenskap och Samhällsvetenskap.
Alla andra skolor i centrumkommunen ökade sina utbildningsplatser.
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Figur 4.9

Förändring i elevantal i årskurs 1 mellan läsåren 2003/04 och 2009/10 per
gymnasieskola i Karlstad kommun och Hammarö kommun.69
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Även bland vissa mindre kommuner där en ny fristående skola tillkom skedde
detta utan att den kommunala skolan tappade elever. I Kristinehamn ökade t.o.m.
antalet elever i de kommunala skolorna. I andra kommuner där nya fristående skolor etablerade sig under perioden var förlusten av elever i de kommunala skolorna
av ungefär samma omfattning som ökningen av elever i de fristående skolorna (till
exempel Munkfors, Åmål och Årjäng).
De största förändringarna i programutbudet skedde i de kommuner som hade
störst nyetablering av fristående skolor. I Karlstad-Hammarö var det övergripande
mönstret att de kommunala skolorna minskade sitt programutbud samtidigt som
de fristående utökade sitt utbud. Framförallt gällde det de yrkesförberedande
programmen. I centrumkommunen tappade två kommunala skolor ett program
som tre fristående skolor startade upp. Liknande mönster finns i Munkfors. I Åmål
sker motsvarande sak, samtidigt som såväl den kommunala som den fristående
skolan också skapar två andra program av samma slag. Det finns också exempel på
kommuner där nya fristående skolor etablerat sig utan att den kommunala skolan minskat sitt programutbud (till exempel Kristinehamn, Sunne och Årjäng).
Flera av de kommuner som enbart hade en kommunal skola (Bengtsfors, Filipstad
69 Läsåret 2003/04 var administrationen av Sundsta/Älvkullegymnasiet gemensam för att delas upp i två
enskilda enheter till läsåret 2009/10. Förändringen här redovisas därför gemensam, sammanlagt för de
två skolorna. Infocompgymnasiet bytte under perioden namn till Klara Gymnasiet.
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och Grums) utökade sitt programutbud i sin skola. I Eda, Forshaga, Hagfors och
Torsby var programstrukturen densamma båda läsåren.

Ökad dragningskraft till centrum
Alla kommuner i Karlstad-Hammarö skolmarknad ökade sin pendling till regioncentrum mellan åren 2003/04 och 2009/10. Störst förändring i andel elever som
pendlar ut till regioncentrum hade Forshaga, Årjäng och Eda. Även många andra
kommuner hade en nästan lika stark ökning. Svagast var ökningen i pendling från
kommunerna i Säffle/Åmåls lokala skolmarknad (Figur 4.10).
Figur 4.10

Förändring av antalet pendlare till Karlstad-Hammarö mellan 2003/04 och
2009/10 som procent av respektive kommuns elevantal 2003/04.
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Karlstad-Hammarös dragningskraft ökade mellan de aktuella åren med knappt 10
procent (motsvarande nästan 700 elever), mätt som pendling till centrum i relation
till regionens totala elevunderlag vid periodens början. Det var dock inte bara i riktning mot regioncentrum som pendlingen ökade. Vid sidan av centrumkommunerna
hade Grums och Säffle störst ökning i antal inpendlande elever (cirka 70 elever per
kommun). Sunne, Åmål, Forshaga och Hagfors hade också en viss ökning i antal
inpendlande elever. Resterande kommuner hade minskad inpendling. Störst var den
i Arvika och Torsby, som under perioden också förlorade status som större utbildningscentra. Sammantaget indikerar de förändrade pendlingsströmmarna både en
förstärkning av centrums dragningskraft och viss regional stabilitet. Stabiliteten visas
i form av ett delvis tilltagande pendlingsutbyte mellan pendlingskommunerna.
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Regionen förstoras
Läsåret 2003/04 var Karlstad kommun ett självständigt centrum för en lokal
marknad. I den regionala strukturen ingick då även Kristinehamn tillsammans
med Filipstad och Storfors. Övriga kommuner som 2009/10 hade en koppling
till Karlstad-Hammarö saknade en sådan koppling läsåret 2003/04. Sammantaget
innebär utvecklingen att Karlstad kommuns självständighet minskat något. I par
med Hammarö bildar dock Karlstad ett centrum 2009/10 för en betydligt större
regional marknad. Karlstads regionala marknad utgjordes av 11 kommuner läsåret
2003/04, medan Karlstad-Hammarös regionala marknad 2009/10 omfattade 18
kommuner.
Genom att vid sidan av den inomregionala pendlingen även ta hänsyn till pendling till regioncentrum från kommuner utanför regionen kan bilden av centrumkommunens så kallade pendlingsomland förtydligas. Figur 4.11 visar var de elever
som går i centrumkommunens skolor är folkbokförda. Kommunerna rangordnas
efter hur stor andel deras folkbokförda elever upptar av Karlstad-Hammarös
utbildningsplatser (upp till 95 procent).
Figur 4.11

Andel av Karlstad-Hammarös kommuns utbildningsplatser, kumulativt fördelad
efter elevernas folkbokföringskommun.
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Värt att notera är att fyra av de kommuner som länkats till Karlstad-Hammarös
regionala skolmarknad enligt figur 4.11 inte finns bland de kommuner som
tillsammans upptar 95 procent av centrumkommunens utbildningsplatser. Dessa
kommuner har i kartbilden markerats med vit färg: Bengtsfors, Åmål, Filipstad och
Storfors. Av de fyra kommunerna är endast Filipstad direkt länkad till regioncentrum. Övriga är länkade via två lokala marknader (Säffle/Åmål respektive Kristinehamn). Kartbilden säger mindre om regionens potential för framtida utvidgning,
och mer om den variation som finns inom regionen vad gäller centrums betydelse.
Den regionförstoring som pågått mellan 2003/04 och 2009/10 kan hålla på att
konsolideras, snarare än att regionen ytterligare expanderar. För det senare krävs att
de stora avstånden överbryggs och att förutsättningarna för pendling förändras.

4.3 En sammanfattande jämförelse mellan Växjös och
Karlstad-Hammarös regionala skolmarknader
Fallstudierna i detta kapitel belyser vad som döljer sig bakom de kategoriseringar
som beskriver olika skolmarknader i de föregående kapitlen. Genom att elevrörligheten beskrivs mer utförligt tillförs en viktig dimension utifrån den modell för
marknadsavgänsningar som presenterats tidigare. Analyserna utgår från den regionala struktur som respektive lokala skolmarknad ingår i, och tar därmed hänsyn
till att skolmarknader ofta är geografiskt överlappande. I tabell 4.3 jämförs några
centrala drag i Växjös och Karlstad-Hammarös regionala skolmarknader, med
rikets genomsnitt som referens där så funnits relevant.
Tabell 4.3

Jämförelser mellan två regionala skolmarknader med avseende på centrala
variabler, rikets genomsnitt som referens. Läsåret 2009/10.
Växjös regionala
skolmarknad

Karlstad-Hammarös
regionala skolmarknad

Sverige

Regionens storlek och pendlingsstruktur
Antal kommuner

7

18

290

Antal folkbokförda gymnasieelever

6 857

12 976

394 771

Antal utbildningsplatser1

394 771

7 178

13 168

Andel av studerande elever som bor i regionen:
Regionens självständighetsgrad %

87

94

-

Andel pendlare totalt %

35

37

31

Andel som pendlar inom regionen %

26

32

-

Regionens skol- och elevstruktur
Antal gymnasieskolor

20

39

976

Antal fristående gymnasieskolor

10

14

458

Andel elever i fristående skola %

29

18

22

Andel elever i fristående skola i regioncentrum %

40

26

-

Centrumkommunens betydelse i regionen
Andel av regionens samtliga gymnasieskolor %

35

31

-

Andel av regionens samtliga utbildningsplatser1 %

75

50

-

Andel av regionens fristående skolor %

100

43

-

Andel av regionens folkbokförda elever som pendlar in
till regioncentrum: Centrumkommunens dragningskraft

44

27

-

1 Med utbildningplatser avses elevantalet i skolorna, inte skolornas d
 imensionering av platser.
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Det finns både likheter och skillnader mellan de båda skolregionerna vad gäller
pendlingsmönster och hur dessa har utvecklats under den studerade perioden.
Karlstad-Hammarös regionala skolmarknad omfattar såväl ett större område som
fler elever än Växjös. Det är vanligt bland elever i båda regionerna att pendla in till
skolor i regioncentrum. I Växjös regionala skolmarknad, där två lokala skolmarknader ingår, är denna tendens starkare än i Karlstad-Hammarös. I Karlstad-Hammarö, där fem lokala skolmarknader ingår, är pendlingsströmmarna mer heterogena. Generellt sett är pendlingsströmmarna starkare inom regionernas respektive
delmarknader än mellan dessa marknader och regioncentrum.

Växande elevkullar och förändrat skol- och programutbud
Den kraftiga ökningen av elevkullen som varit utmärkande för hela landet har
också präglat såväl Växjös som Karlstad-Hammarös regionala skolmarknader under
2000-talets första decennium. I de två regionerna var elevökningen mellan läsåren
2003/04 och 2009/10 särskilt markant i centrumkommunerna. Parallellt med elevökningen tillkom också nya gymnasieskolor. I Växjös regionala skolmarknad var
nettoökningen i antal skolor två, en fristående skola lades ned i Alvesta kommun
och tre fristående skolor etablerades i Växjö kommun. I Karlstad-Hammarös regionala skolmarknad var nettoökningen i antal skolor tolv. Även i denna skolmarknad
stod fristående aktörer för merparten av de nytillkomna skolorna. Ingen skola lades
ned i Karlstad-Hammarö mellan 2003/04 och 2009/10, men det skedde en hel del
organisatoriska förändringar såsom byte av huvudman. Det är möjligt att den valda
tidsperioden i studien speglar en mer expansiv tid för gymnasieskolor i KarlstadHammarö än i Växjö. I Växjö kommun hade mellan läsåren 2002/03 och 2003/04
tre nya friskolor etablerats, det vill säga just före den period som studerats i denna
rapport. Det kan indikera att expansionen av de fristående aktörerna i Växjös
regioncentrum kom tidigare än i Karlstad. I Växjös regionala skolmarknad fanns
2009/10 samtliga fristående skolor i centrumkommunen. I Karlstad-Hammarös
regionala skolmarknad, där fristående aktörer inte har samma koncentration till
regioncentrum, fanns under samma läsår 43 procent av de fristående skolorna i
centrumkommunen.
I Växjös regionala skolmarknad skedde i princip all tillväxt i antal utbildningsplatser genom fristående skolors etablering i regioncentrum. Vid sidan av fristående skolors tillväxt minskade antalet utbildningsplatser i de kommunala skolorna
i denna region. I Karlstad-Hammarö var utvecklingen mer differentierad. Även
om en stor del av förändringen av utbildningsplatser och programutbud skedde
i centrumkommunen tillkom nya program och skolor även i övriga kommuner
i skolmarknaden. I Karlstad-Hammarö ökade antalet utbildningsplatser både i
fristående skolor och i kommunala skolor. Sammantaget ökade andelen elever i fristående skolor markant i båda regionerna. 29 procent av eleverna i Växjös regionala
skolmarknad och 18 procent i Karlstad-Hammarö regionala skolmarknad gick på
en fristående skola läsåret 2009/10. Motsvarande andel för riket var 22 procent.
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Fler pendlar till regioncentrum
Det blev vanligare bland gymnasieelever i de två skolregionerna att pendla. Båda
regionerna hade läsåret 2009/10 en högre andel pendlare än riket i genomsnitt.
I Växjö var den 35 procent och Karlstad-Hammarö 37 procent, att jämföra med
rikets genomsnitt på 31 procent. Det var vanligare bland elever bosatta inom
Växjös regionala skolmarknad att pendla ut från regionen, vilket kan tänkas delvis
vara relaterat till regionens mindre omfattning.
I såväl Växjös som Karlstad-Hammarös regionala skolmarknad lockas allt fler
elever att pendla in till regioncentrum. Denna typ av regionförstärkning är starkare
i Växjö än i Karlstad-Hammarö (16 procent mot 9 procent). Pendlingsutbytet
inom Karlstad-Hammarö är tätare än i Växjö. Med andra ord tar en större andel
av kommunerna i Karlstad-Hammarös regionala skolmarknad emot pendlande
elever från övriga kommuner i regionen. Under perioden tilltar dessutom pendlingsströmmarna till andra kommuner vid sidan av regioncentrum i KarlstadHammarö. Så är inte fallet i Växjö skolmarknad där det i princip bara är pendlingsströmmarna in mot regioncentrum som förstärks.
Att regionerna skiljer sig något åt vad gäller pendlingsströmmarnas riktning kan
förmodligen relateras till det regionala programutbudet. I Växjö skolmarknad har
centrumkommunen en mer särpräglad position genom att vara den enda kommun i regionen som anordnar alla gymnasieprogram. I Karlstad-Hammarö marknad anordnas alla nationella program i mer än en kommun. Av figur 2.2 i kapitel
2 framgår att en ökande andel av de pendlande gymnasieeleverna söker sig till
fristående skolor. Detta förhållande skulle också kunna vara en delförklaring till att
pendlingsströmmarna in mot centrum är starkare och tilltar mer i Växjös regionala
skolmarknad, där alla fristående aktörer finns i centrumkommunen. I KarlstadHammarös regionala skolmarknad, där fristående aktörer finns i åtta kommuner
utöver centrumkommunen, är de mellankommunala pendlingsströmmarna tätare.
Sammantaget kan flera tänkbara förklaringar till de förändrade pendlingsmönstren finnas. Det finns en allmän tendens bland gymnasieungdomar att söka sig till
större orter (här främst regioncentra), spridningen respektive koncentrationen av
fristående aktörer ser olika ut och fördelningen av gymnasieprogram mellan kommunerna skiljer sig åt.
En region bildas och en region förstoras
Mellan läsåren 2003/04 och 2009/10 ökade pendlingen från Älmhults kommun
till Växjö kommun i sådan omfattning att det bildades en ny regional skolmarknad. Från att de två kommunerna det tidigare läsåret utgjort centra i respektive
lokal skolmarknad fick Växjö kommun tydligare prägel av regioncentrum och
Älmhults kommun av in- och utpendlingskommun inom den nya regionala skolmarknaden.
Karlstad-Hammarös regionala skolmarknad har genomgått en omfattande
regionförstoring mellan 2003/04 och 2009/10. Regionen växte från att omfatta
11 kommuner till 18 kommuner. Den regionala skolmarknaden består nu av ett
stort geografiskt område med kommuner vars elever antingen pendlar direkt till
regioncentrum eller till något av de lokala centra som binder samman regionen.
Dessutom ”växte” regionens centrum från att enbart utgöras av Karlstad kommun
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till att även omfatta Hammarös kommun. Att regioncentrum 2009/10 utgörs
av kommunparet Karlstad-Hammarö beror på att dessa kommuner fick ett ökat
ömsesidigt pendlingsutbyte under perioden. Centra för de lokala marknader som
kom att tillfogas Karlstad-Hammarös regionala skolmarknad (Torsby, Arvika, Säffle
och Åmål) förlorade mellan de två läsåren sin status som större utbildningscentra.
Med utgångspunkt i regioncentrums pendlingsomland i Karlstad-Hammarös
skolmarknad ses en begränsad potential för att denna region ska utvidgas genom
ökad inpendling till centrumkommunen från kommuner utanför de nuvarande
regiongränserna. Regionen är numera mycket stor och det finns en kritisk gräns
för hur långt gymnasieelever kan tänka sig pendla utifrån de förutsättningar dagens
transportinfrastruktur ger.
I Växjö skolmarknad finns en större potential för fortsatt regionutvidgning via
inpendling till centrumkommunen. Möjliga kommuner som kan tänkas få en starkare koppling till Växjös regionala marknad via elevpendlingsströmmar kan finnas
bland aktuella utomregionala samverkansparter. Att sia om skolpendlingens fortsatta utveckling och inverkan på regionala skolmarknaders omfattning bör dock
göras med stor försiktighet. Den nya gymnasieskolans förändrade programutbud
och likriktning vad gäller villkor för olika huvudmän kommer troligtvis att påverka
den fortsatta elevrörligheten såväl inom som utanför de två skolregionerna. Även
den minskning av antalet gymnasieelever som påbörjats kan spela en stor roll.
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5 Sammanfattning och diskussion
Utbildningssystemet och gymnasieskolan i Sverige har de senaste decennierna
genomgått en stark omvandling. Det finns idag ett stort och varierande utbud av
kommunala och fristående gymnasieskolor som erbjuder olika utbildningsprogram
och inriktningar. Alternativen är många för elever och föräldrar att välja mellan
inom ramen för gällande regelverk. Decentraliseringen och de så kallade valfrihetsoch friskolereformerna under 1990-talet har resulterat i en marknadsanpassning av
utbildningssystemet. Sverige är ett av de länder som kommit längst i denna utveckling.
Samtidigt kan inte skolmarknaden betraktas som en renodlad marknad fri från
politisk inblandning. Möjligheterna för elever att välja gymnasieskola påverkas
också av utbildningspolitiska reformer och beslut. Hur utbildningsplatserna inom
och mellan kommuner fördelas på program och inriktningar spelar till exempel
stor roll för elevernas rörlighet och pendlingsbenägenhet.
Den ökade rörligheten bland gymnasieelever mellan program, skolor och kommuner under det senaste decenniet är därför både ett resultat av ökade marknadsinslag på skolmarknaden och av de politiska beslut på statlig och kommunal nivå
som reglerar utbudet av utbildning. I denna miljö beskriver inte alltid den enskilda
kommungränsen på bästa sätt skolhuvudmännens faktiska när- eller upptagningsområde eller gymnasieelevernas sökområde.
I denna studie prövas därför en metod för indelning av Sveriges kommuner i
lokala skolmarknader. Den bygger på en modell i vilken gymnasieelevers skolpendling över kommungräns binder samman två eller flera kommuner till funktionellt
avgränsade lokala skolmarknader. Indelningen innebär att skolmarknader avgränsas
som är självständiga vad gäller utbudet av och efterfrågan på gymnasieutbildning.
Det betyder att såväl pendling in till som pendling ut från den lokala skolmarknaden är begränsad. En sådan indelning ger en förenklad bild av den stora och svårfångade elevrörlighet som gymnasiemarknaden i stora delar av landet karakteriseras
av. Genom att vid återkommande tillfällen tillämpa samma metod för indelningen
kan utvecklingen på skolmarknaden följas, avseende gymnasieelevers rörelsemönster över kommungränser och mellan lokala skolmarknader.
Avgränsningen av lokala skolmarknader är också en förutsättning för att kunna
analysera och jämföra olika typer av skolmarknader. I rapporten delas därför skolmarknaderna in i ett antal större strukturgrupper eller marknadstyper. Villkoren
för såväl skolhuvudmän att driva sin skola som gymnasieelever att välja skola ska
vara någorlunda lika inom gruppen men också skilja sig från de övriga grupperna.
I förlängningen ger sådana indelningar i och grupperingar av lokala skolmarknader ett underlag för att analysera hur olika skolmarknader fungerar och hur marknadsmekanismerna skiljer sig åt i miljöer med olika förutsättningar. Skolmarknadens olika konsekvenser för såväl utbildningsanordnare som elever kan då lättare
förstås och analyseras. Det kan till exempel gälla effekter på elevernas skolgång
(byten av skola eller program, studieavbrott och genomströmning), deras resultat
och vidare behörighet, eller skolhuvudmännens möjligheter att planera och dimensionera gymnasieutbildningen.
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Rapporten är i huvudsak en metodstudie. De resultat som presenteras påverkas
av de valda metoderna och hur modellen för indelning i lokala skolmarknader specificeras. Modellen identifierar och sorterar de olika skolmarknaderna, men avslöjar
inte i sig hur enskilda skolmarknader ser ut och på vilket sätt de förändras över tid.
De beroendeförhållanden som finns mellan skolmarknader och som i praktiken
ger överlappande marknader behöver dessutom ofta fördjupas. Av dessa skäl har
fallstudier genomförts som beskriver elevunderlaget (efterfrågan på utbildning) och
skol- och programstrukturerna (utbudet av utbildning) på två regionala skolmarknader. En regional skolmarknad ska förstås som ett geografiskt område bestående
av två eller flera lokala skolmarknader. Hur dessa regioner har utvecklats över tid
vad gäller pendlingens omfattning och mönster beskrivs i dessa fallstudier.
I rapporten behandlas fyra frågeställningar;

•
•
•
•

Vilka är de lokala skolmarknaderna och hur många är de?
Hur kan de lokala skolmarknaderna klassificeras?
Hur har de lokala och regionala skolmarknaderna förändrats över tid?
Fungerar den modell som använts för indelning i lokala skolmarknader?

5.1 Resultat
I rapporten delas Sveriges 290 kommuner in i 94 lokala skolmarknader för läsåret
2009/10. Skolmarknaderna varierar kraftigt vad gäller till exempel deras storlek
och de förutsättningar som finns för skolval. De lokala skolmarknaderna grupperas därför i 6 olika typer av lokala skolmarknader. De benämns storstadsområden,
regionala centra (större och mindre), lokala centra (större och mindre) samt kommunala centra. Grupperingen fångar variationen i elevunderlagets storlek på respektive
marknad och den dragningskraft i geografin som utbildningscentrum på marknaden har eller kan komma att få.
Sedan läsåret 2003/04 har flera centra för gymnasieutbildning förändrats i sin
karaktär. Skolpendlingen har i ökad grad koncentrerats till större utbildningscentra
och skolmarknaderna har i viss utsträckning blivit mer regionala och mindre lokala
i sin karaktär. I vissa fall betyder det att tidigare utbildningscentra fått karaktären
av regionala centra. I andra fall har redan existerande regioncentra knutit till sig
nya lokala skolmarknader. Sammantaget har pendlingsomlanden kring flera utbildningscentra vidgats.
Rapportens fallstudier, som beskriver utvecklingen på de regionala skolmarknaderna Växjö och Karlstad-Hammarö, bekräftar i stora delar den förändring
som skett på nationell nivå. De representerar också två olika sätt på vilka dessa
förändringar har kommit till stånd. Växjö kommun har fått en tydligare prägel av
regioncentrum, då det tillkommit en delmarknad genom en ökad inpendling från
Älmhults kommun. Det kan beskrivas som att en ny regional skolmarknad uppstått. Men också Karlstad kommun, som till skillnad från Växjö kommun redan
läsåret 2003/04 hade en regional struktur, har förändrats i sin roll som utbildningscentrum. Utpendlingen från Karlstad kommun har ökat, men genom ett
ökat ömsesidigt pendlingsutbyte med grannkommunen Hammarö har kommunparet Karlstad-Hammarös självständighet ökat vad gäller tillgång och efterfrågan
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på gymnasieutbildning. Samtidigt har kommuner som Torsby, Arvika, Säffle och
Åmål starkare knutits till regionens centrum i Karlstad-Hammarö och kommunerna själva förlorat sin status som större utbildningscentra. Denna regionförstoring,
med Karlstad kommun i dess mitt, har varit tämligen omfattande räknat i tillskottet av antal lokala skolmarknader och kommuner.

5.2 Metod
Indelning i lokala skolmarknader
I denna rapport används en modell för indelning i lokala skolmarknader som SCB
löpande tar fram för att dela in Sveriges kommuner i lokala arbetsmarknader och
arbetsmarknadsregioner. Modellen används ofta i olika varianter för analyser av
arbetsmarknadsregioners utveckling och funktionalitet. Flera grundläggande förutsättningar och marknadsmekanismer skiljer sig emellertid mellan arbetsmarknader
och skolmarknader. I rapporten har flera åtgärder vidtagits för att hantera dessa
särdrag på skolmarknaden, men grunderna för modellen bedöms fungera även för
analyser av skolmarknader.
Modellen för indelning i lokala skolmarknader används i rapporten på en population (antalet gymnasieelever) som är mycket mindre än vad modellen vanligen
tillämpas på (arbetspendling och antalet förvärvsarbetande). Den är därmed också
mer känslig för förändringar i antalet elever som pendlar. Det skulle kunna äventyra såväl en stabil indelning i skolmarknader som en gruppering av dem i olika
skolmarknadstyper. För att få fram en så relevant indelning som möjligt för läsåret
2009/10 har därför vissa justeringar av resultaten som faller ut av att tillämpa
modellen gjorts. Det gör att det finns en stabilitet i indelningen, vilket jämförelser
av justerade indelningar med det intilliggande läsåret 2008/2009 också visar. I rapporten har inte motsvarande jämförelse med innevarande läsår, 2010/2011, gjorts.
En sådan skulle dock ytterligare visa på hur stabil indelningen i lokala skolmarknader är på kort sikt.
Genom att anpassa modellen och justera resultaten fås en tillförlitlig bild av
vilka de olika skolmarknaderna är, vilka kommuner som ingår i dem och vilka ”roller” de spelar vad gäller in- respektive utpendling av gymnasieelever. För att visa på
generella (nationella) tendenser vad gäller skolmarknadernas antal och utbredning
över tid, räcker det att summera antalet utbildningscentra för olika läsår utifrån
fasta kriterier - så länge man använder sig av samma principer vid varje indelning.
Så har också gjorts i rapporten genom att jämföra utfallet 2009/10 med motsvarande för läsåret 2003/04, utan att indelningarna i efterhand har justerats.
Sammantaget pekar analyserna av hur indelningen förändras på kort sikt
(2008/09–2009/10) respektive på lång sikt (2003/04–2009/10) på att de flesta
förändringar i indelningen sker gradvis över en längre tidsperiod. De förändringar
som kan avläsas mellan enskilda år är en del i en långsiktig utveckling, snarare
än att marknadernas gränser förändras ryckvis och på ett motsägelsefullt sätt. De
långsiktiga förändringarna är viktiga att fånga upp. De avspeglar de förändringar
som sker i gymnasieelevers rörlighet. En uppdatering av indelningen efter cirka en
femårsperiod utgör därför i sig ett verktyg för att identifiera förändringar i skolmarknadens geografi.
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Oavsett hur mycket, och på vilket sätt, skolan tillskrivs marknadsliknande
inslag ska i denna rapport en lokal skolmarknad förstås som ett geografiskt område
inom vilket eleverna både bor och går i skola. Området skapas till stor del genom
samverkan mellan olika kommuner om utbildningsutbudet, främst mellan kommunala skolhuvudmän men också i konkurrens med fristående aktörer. Genom
samverkansavtal fördelas ofta gymnasieprogrammen på olika kommuner. Elever
som söker ett specifikt program kan därför i vissa fall vara hänvisad till endast en
skola belägen utanför elevens ”hemkommun” och får därutöver konkurrera om en
plats med hjälp av sina meritvärden från grundskolan. Ett syfte med indelningen i
lokala skolmarknader har varit att frångå det snäva perspektiv som en enstaka kommungräns sätter för analys av skolsystemets funktionalitet och utbud och efterfrågan på utbildning. För detta syfte görs bedömningen i denna rapport att 94 lokala
skolmarknader fungerar bättre som ”analytisk enhet” än 290 kommuner.

Gruppering av lokala skolmarknader
De lokala skolmarknaderna delas i rapporten in i grupper eller marknadstyper. På
så sätt kan varje skolmarknad belysas utifrån dess egna förutsättningar och strukturer. Vägledande för grupperingen är alltså att det inom varje grupp ska råda likartade förutsättningar och strukturer på skolmarknaderna vad gäller konkurrens och
skolval. Marknadens aktörer, skolhuvudmän respektive gymnasieelever, ska med
andra ord ha likartade villkor inom gruppen. Dessa ska i sin tur skilja sig åt från
övriga grupper. Syftet med grupperingen är att presentera ett verktyg för analyser
av skolsystemets utveckling och funktionsförmåga, i olika delar av landet och mellan olika skolmarknader.
Skolmarknadens storlek, elevantalet, har valts för att skilja marknaderna åt.
Variabeln samvarierar med flera övriga variabler som tillsammans indikerar viktiga
förutsättningar för de olika aktörerna på skolmarknaden. Dessa är bland annat
de geografiska avstånden och andelen elever i fristående skolor, det vill säga den
generella tillgängligheten för elever respektive graden (eller typen) av konkurrens
för utbildningsanordnarna.
I rapporten presenteras även ett komplement till denna gruppering av lokala
skolmarknader. Det sammanför de olika kommuntyperna som introducerats i rapporten; centrumkommuner, in- och utpendlingskommuner och utpendlingskommuner. På så vis fångas även de förutsättningar upp som kan variera inom en och
samma lokal skolmarknd. Hänsyn kan också tas till de skillnader som finns mellan
kommuner av samma typ (till exempel utbildningscentrum) beroende på vilken
typ av marknad de agerar på. Om de båda grupperingsprinciperna kombineras
fås alltså ett mer utvecklat verktyg för att analysera skolmarknadernas utveckling.
Poängen i detta sammanhang är att en grupperingsprincip väljs utifrån det specifika syftet med undersökningen.
Fallstudier av två regionala skolmarknader
Den metod som används för indelning i och gruppering av lokala skolmarknader
gör det möjligt att övergripande beskriva och analysera skillnader mellan olika
skolmarknader och mellan olika typer av skolmarknader i Sverige. För att komma
åt vad som döljer sig bakom dessa kategoriseringar krävs dock att beskrivningen
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av de enskilda skolmarknaderna fördjupas, men också placeras i ett större regionalt sammanhang. Genom fallstudier av Växjös och Karlstad-Hammarös regionala
skolmarknader beskrivs närmare hur skolmarknader kan ”se ut” och hur de har
förändrats de senaste åren. Analyserna utgår från den regionala struktur som en
lokal skolmarknad kan ingå i, och tar därmed hänsyn till att skolmarknader ofta är
geografiskt överlappande. Sammantaget bygger fallstudierna vidare på och kompletterar den modell som används i rapporten för att identifiera och klassificera
lokala skolmarknader.

För vem är metoden relevant och hur ska den användas?
Att använda den indelning i och gruppering av skolmarknaderna som presenterats
i denna rapport bör vara angeläget för flera aktörer. Det gäller inte minst för Skolverket och för den typ av analyser som myndigheten gör för att följa utvecklingen
på skolmarknaden. Den kan också användas av kommuner och skolhuvudmän
för planering av sin verksamhet, för forskare och andra myndigheter för analys
och utredning kring marknadsmekanismer på skolområdet, eller av SCB för att
kunna ge en total bild av arbets- och skolpendlingsområden, för att nämna några.
Genom de metoder som presenterats i rapporten för att belysa skolmarknadens
geografi ges verktyg för att följa utvecklingen på skolmarknaden och besvara olika
frågeställningar. Hur fungerar skolmarknaderna? På vilket sätt skiljer de sig från
varandra? Hur förändras de över tid? Vilka effekter får skolsystemet på huvudmännens verksamhet och elevernas skolgång, givet de olika förutsättningar som finns
för konkurrens och skolval?

5.3 Förslag på vidare studier
Läsåret 2009/10 påbörjades i många kommuner en stark minskning av antalet
gymnasieelever, som beräknas pågå fram till 2016/17. Därtill börjar från höstterminen 2011 en ny skollag att gälla och en ny gymnasieskola introduceras. Det
återstår att se vilka effekter detta får på elevers skolval och konkurrensen mellan
utbildningsanordnare. Det är därför angeläget att följa upp hur skolpendlingen
över kommungränser utvecklas, och om kartan över lokala och regionala skolmarknader behöver ritas om inom ett par år.
I rapporten har inga orsak-verkan-samband studerats. Fokus har inte legat på
varför pendling uppstår, hur stor del av den som förklaras av ”marknad” eller vilka
konsekvenserna av pendlingen blir för olika elevgrupper eller skolhuvudmän. Det
är emellertid en angelägen fråga och bör belysas i studier speciellt avsedda för detta
syfte.
En omfattande skolpendling sker även mellan olika delar inom en kommuns
gräns, mellan stadsdelar och bostadsområden. Det är angeläget att fortsättningsvis
belysa elevrörligheten och dess konsekvenser genom att analysera sådana, geografiskt mer finfördelade data.
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Bilaga 1
Metod
Kriterier för identifiering av centrumkommun
Två kriterier har i rapporten använts för att identifiera centrumkommuner. Det
ena är att den totala utpendlingen från kommunen, som procentandel av det totala
antalet folkbokförda elever, inte får överstiga 20 procent. Det andra är att den
enskilt största utpendlingsströmmen inte får överstiga 7,5 procent av det totala antalet
folkbokförda elever. Kriterierna är samma som SCB tar fram avseende arbetspendling och indelning i lokala arbetsmarknader.
Att använda andra kriterier och procentsatser än dessa förändrar indelningen,
i varierande utsträckning. Med högre procentsatser blir centrumkommunerna
mindre självständiga avseende utbudet av och efterfrågan på gymnasieutbildning. Marknaderna blir fler och mindre, räknat i antal kommuner per marknad.
Flera procentsatser har testats i arbetet med denna rapport. SCB:s procentsatser
för indelning i skolmarknader har då bedömts som något för låga. De leder till
”för stora” marknader i vissa avseenden. Ju större skolmarknaderna är desto mindre homogena blir de avseende de förutsättningar som bör påverka ”beteendet”
bland aktörerna (skolhuvudmän och elever) på marknaderna. Kopplingen av vissa
kommuner inom marknaden till centrumkommunen blir också alltför svag i vissa
fall. Skolmarknaderna blir därmed svåra att klassificera i olika typer eller grupper
(se kapitel 3.2). Skillnaderna inom olika grupper av skolmarknader blir för stora, i
relation till skillnaderna mellan grupperna.
SCB:s kriterier har ändå varit en utgångspunkt i denna rapport. De har inte
ändrats till andra fasta kriterier, till exempel till 30 procent (total utpendling)
respektive 10 procent (enskilt största utpendlingsström). De delmarknader som
uppstår vid procentsatserna 20 respektive 7,5 procent har istället brutits ut, och
samtliga betraktas som lokala skolmarknader. Det medger en adekvat gruppering
av skolmarknader som görs i kapitel 3.2. Kommuner som är utbildningscentra i de
mindre delmarknaderna har ofta en utpendling som då ligger på cirka 30 respektive 10 procent. Att ha kvar kopplingen till de större utbildningscentra (centrumkommuner) som identifieras via procentsatserna 20 och 7,5 procent är emellertid
värdefullt för analyser av enskilda, lokala respektive regionala skolmarknader (se
fallstudierna i kapitel 4).
SCB fångar upp dessa två nivåer i arbetsmarknadens geografi genom att
benämna den typen av lokala arbetsmarknader som ”flerkärniga”, det vill säga
det finns delmarknader inom dem. ”Enkärniga” lokala arbetsmarknader saknar
sådana delmarknader. Vi gör istället följande distinktion vad gäller skolmarknaden: ”enkärniga” marknader är lokala skolmarknader och ”flerkärniga” marknader
är regionala skolmarknader (med delmarknader). Att ta fasta på denna distinktion
betyder sammantaget att verktygen för analyser av skolmarknaderna blir flexibla.
Fokus kan därmed växla mellan den lokala och regionala nivån beroende på vad
som undersöks och vad syftet med undersökningen är.
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Justeringar av indelningen i lokala skolmarknader
I denna rapport har ett antal justeringar gjorts av de resultat som följer av att til�lämpa SCB:s modell för indelning i lokala arbetsmarknader. Det gäller i de fall
indelningsmetoden varit mindre träffsäker och inte ger en så adekvat bild som
möjligt av en skolmarknads gränser eller en kommuns marknadstillhörighet. Målsättningen har varit att för det senaste läsåret, 2009/10, ge en så korrekt avspegling
som möjligt av dagens lokala skolmarknader.
1. För vissa pendlingskommuner är den enskilt största pendlingensströmmen liten
i förhållande till det totala elevunderlaget. Det beror på att pendlingen till andra
kommuner är lika eller nästan lika stor som denna volym. I dessa fall har kommunen a) bildat en egen skolmarknad alternativt b) placerats i en annan marknad.
a) De som bildar sin egen marknad är framför allt ett antal glesbygdskommuner
i norra Sverige. Jokkmokk, Pajala, Övertorneå och Haparanda är kommuner
för vilka detta gjorts på grund av den stora osäkerheten i att koppla dem till en
specifik centrumkommun. För Tornedalskommunerna Pajala, Övertorneå och
Haparanda förekommer även pendling över riksgränsen till Finland, vilket ytterligare bidrar till ett begränsat antal elever som pendlar till svenska kommuner.
I kombination med det generellt låga elevantalet i dessa kommuner leder små
förändringar av antalet från ett år till annat till att marknadsindelningarna blir
instabila. De räknas därför till den grupp av skolmarknader som i rapporten
beskrivs som solitära (kapitel 3.1).
b) De som omplaceras till en annan marknad gör det därför att utpendlingen
även är riktad till ett marknadsområde som totalt motsvarar fler elever än det
marknadsområde som identifierats via den enskilt största pendlingsvolymen.
Denna metod har använts för stora delar av Dalarnas län vars indelning i lokala
skolmarknader varit den mest problematiska. Elevströmmarna mellan de olika
kommunerna är många och ungefär lika stora. Av dessa skäl har till exempel
Leksand förts till Faluns skolmarknad, trots att den enskilt största utpendlingsströmmen var riktad mot Borlänge kommun.
2. Det finns ett antal kommuner vars koppling till centrumkommun består av tre
pendlingsled. Det skulle skapa ytterligare en typ av delmarknad (lokal skolmarknad) inom en regional skolmarknad. Dessa kommuner70 har sin största utpendling riktad till Täby, Älvdalen respektive Åmål, vilka i sin tur är kopplade till
Danderyd, Mora respektive Säffle. In- och utpendlingskommunerna benämns
därför i dessa fall Danderyd/Täby, Mora/Älvdalen och Säffle/Åmål. Kommunparen slås dock inte samman och räknas som en kommun, som fallet är med
de fyra kommunpar som bildar centrumkommuner i rapporten (kapitel 3.1).
Anledningen är att det här inte handlar om ett antal kommuner som genom ett
stort pendlingsutbyte tillsammans, men inte var och en, är självständiga. Istället handlar det om två kommuner som var och en har karaktären av in- och
utpendlingskommun – utan att nödvändigtvis ha ett stort pendlingsutbyte med
varandra. Resultatet blir att tre lokala skolmarknader har två utbildningscentra
vardera.
70 Vaxholm, Österåker, Vallentuna, Malung-Sälen och Bengtsfors.
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3. För en grupp av kommuner har regeln om den enskilt största pendlingsströmmen för koppling till annan kommun frångåtts då det inneburit att den lokala
skolmarknad den då skulle tillhöra inte blir geografiskt sammanhängande.
Därför har i Värmlands län Årjäng kopplats till Arvika istället för KarlstadHammarö, Örkelljunga i Skåne län har kopplats till Klippan istället för till Helsingborg och i Dalarnas län har Vansbro kopplats till Mora/Älvdalen istället för
Falun. För de tre kommunerna är pendlingen in till dessa marknader nästan lika
stor som den enskilt största utpendlingsvolymen och samtliga tillhör fortfarande
samma regionala skolmarknad.
Figuren nedan exemplifierar resultatet av den modell som tillämpas i denna rapport efter att hänsyn har tagits till de anpassningar och justeringar som ovan redogjorts för. Den visar pendlingens sammansättning inom tre lokala skolmarknader –
Falun, Borlänge och Mora/Älvdalen. Figuren visar på den självständighet som finns
mellan marknaderna men också det pendlingsutbyte som finns mellan dem och till
regionens centrum.
Pendling inom och mellan Faluns, Borlänges och Moras skolmarknader.

Rättvik 58%

Leksand 67%

7%

15%

8%

Falun 88%
9%

Borlänge 78%
15%
4%

48%

Vansbro 47%
Mora 74%

12%

Säter 18%

56%

Malung-Sälen 49%
39%
9%

Gagnef 3%

48%

Orsa 16%

Älvdalen 33%

Gräns för regional
skolmarknad
Gräns för lokal
skolmarknad

Anm. Heldragen pil indikerar den utpendling som bestämmer marknadstillhörighet i modellen. I den mån denna utpendling inte sammanfaller med den största
utpendlingsströmmen har den kompletterats med streckad pil. Talen till respektive pil anger andel av kommunens elever som pendlar. Talen bredvid respektive
kommunnamn anger andelen av kommunens elever som inte pendlar.
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Tillsammans kan kommunerna i figuren ovan ses som en (löst sammanhållen)
regional marknad med Falu kommun som största utbildningscentrum, men med
självständiga delmarknader koncentrerade till Borlänge och Mora/Älvdalen. Pilarna
visar pendlingens riktning och talen till respektive pil utpendlingens omfattning
(procentandel av kommunens folkbokförda elever). Den procentandel som anges
för respektive kommun (inom rektangel) motsvarar den andel av eleverna som bor
och går i skola inom dess gräns. I genomsnitt fångas 80 procent av all utpendling
upp från respektive kommun i skissen. Exemplet visar ändå på de svårigheter som
finns att med enkla medel placera kommuner i ”rätt” skolmarknad. I praktiken är
skolmarknaderna överlappande. Pendlingsströmmarna går ofta till flera typer av
centra och därmed finns kopplingar till mer än en skolmarknad.
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Bilaga 2
Förteckning över kommuner, lokala skolmarknader och regionala skolmarknader
med delmarknader. Läsår 2009/10. Sortering efter lokal skolmarknad (nr).

Kommun (kod)

Kommuntyp

Lokal
skolmarknad (nr)

Marknadstyp

Regional skol
marknad med
delmarknad (nr)

180

Stockholm

Centrumkommun

1

Stockholm

Storstadsområden

1

Stockholm

120

Värmdö

Utpendlingskommun

1

Stockholm

Storstadsområden

1

Stockholm

125

Ekerö

Utpendlingskommun

1

Stockholm

Storstadsområden

1

Stockholm

126

Huddinge

Utpendlingskommun

1

Stockholm

Storstadsområden

1

Stockholm

127

Botkyrka

Utpendlingskommun

1

Stockholm

Storstadsområden

1

Stockholm

128

Salem

Utpendlingskommun

1

Stockholm

Storstadsområden

1

Stockholm

138

Tyresö

Utpendlingskommun

1

Stockholm

Storstadsområden

1

Stockholm

182

Nacka

Utpendlingskommun

1

Stockholm

Storstadsområden

1

Stockholm

183

Sundbyberg

Utpendlingskommun

1

Stockholm

Storstadsområden

1

Stockholm

184

Solna

Utpendlingskommun

1

Stockholm

Storstadsområden

1

Stockholm

186

Lidingö

Utpendlingskommun

1

Stockholm

Storstadsområden

1

Stockholm

160

Täby

In- och utpendlings
kommun

2

Danderyd/Täby

Storstadsområden

1

Stockholm

162

Danderyd

In- och utpendlings
kommun

2

Danderyd/Täby

Storstadsområden

1

Stockholm

115

Vallentuna

Utpendlingskommun

2

Danderyd/Täby

Storstadsområden

1

Stockholm

117

Österåker

Utpendlingskommun

2

Danderyd/Täby

Storstadsområden

1

Stockholm

187

Vaxholm

Utpendlingskommun

2

Danderyd/Täby

Storstadsområden

1

Stockholm

Sollentuna

In- och utpendlings
kommun

3

Sollentuna

Storstadsområden

1

Stockholm

Upplands Väsby Utpendlingskommun

3

Sollentuna

Storstadsområden

1

Stockholm

163
114
191

Sigtuna

Utpendlingskommun

3

Sollentuna

Storstadsområden

1

Stockholm

136

Haninge

In- och utpendlings
kommun

4

Haninge

Storstadsområden

1

Stockholm

192

Nynäshamn

Utpendlingskommun

4

Haninge

Storstadsområden

1

Stockholm

123

Järfälla

In- och utpendlings
kommun

5

Järfälla

Storstadsområden

1

Stockholm

139

Upplands-Bro

Utpendlingskommun

5

Järfälla

Storstadsområden

1

Stockholm

305

Håbo

Utpendlingskommun

5

Järfälla

Storstadsområden

1

Stockholm

181

Södertälje

Centrumkommun

6

Södertälje

Mindre regionala centra

140

Nykvarn

Utpendlingskommun

6

Södertälje

Mindre regionala centra

188

Norrtälje

Centrumkommun
– solitär

7

Norrtälje

Större lokala centra

380

Uppsala

Centrumkommun

8

Uppsala

Större regionala centra

330

Knivsta

Utpendlingskommun

8

Uppsala

Större regionala centra

331

Heby

Utpendlingskommun

8

Uppsala

Större regionala centra

360

Tierp

Utpendlingskommun

8

Uppsala

Större regionala centra

381

Enköping

Utpendlingskommun

8

Uppsala

Större regionala centra

382

Östhammar

Utpendlingskommun

8

Uppsala

Större regionala centra

480

Nyköping

Centrumkommun

9

Nyköping

Större lokala centra

461

Gnesta

Utpendlingskommun

9

Nyköping

Större lokala centra

481

Oxelösund

Utpendlingskommun

9

Nyköping

Större lokala centra

488

Trosa

Utpendlingskommun

9

Nyköping

Större lokala centra

484

Eskilstuna

Centrumkommun

10

Eskilstuna

Mindre regionala centra

482

Flen

Utpendlingskommun

10

Eskilstuna

Mindre regionala centra

486

Strängnäs

Utpendlingskommun

10

Eskilstuna

Mindre regionala centra
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580

Linköping

Centrumkommun

11

Linköping

Mindre regionala centra

2

Linköping

513

Kinda

Utpendlingskommun

11

Linköping

Mindre regionala centra

2

Linköping

561

Åtvidaberg

Utpendlingskommun

11

Linköping

Mindre regionala centra

2

Linköping

583

Motala

In- och utpendlings
kommun

12

Motala

Större lokala centra

2

Linköping

584

Vadstena

Utpendlingskommun

12

Motala

Större lokala centra

2

Linköping

586

Mjölby

In- och utpendlings
kommun

13

Mjölby

Mindre lokala centra

2

Linköping

509

Ödeshög

Utpendlingskommun

13

Mjölby

Mindre lokala centra

2

Linköping

560

Boxholm

Utpendlingskommun

13

Mjölby

Mindre lokala centra

2

Linköping

581

Norrköping

Centrumkommun

14

Norrköping

Mindre regionala centra

562

Finspång

Utpendlingskommun

14

Norrköping

Mindre regionala centra

563

Valdemarsvik

Utpendlingskommun

14

Norrköping

Mindre regionala centra

582

Söderköping

Utpendlingskommun

14

Norrköping

Mindre regionala centra

483

Katrineholm

Centrumkommun

15

Katrineholm

Mindre lokala centra

428

Vingåker

Utpendlingskommun

15

Katrineholm

Mindre lokala centra

680

Jönköping

Centrumkommun

16

Jönköping

Mindre regionala centra

3

Jönköping

642

Mullsjö

Utpendlingskommun

16

Jönköping

Mindre regionala centra

3

Jönköping

643

Habo

Utpendlingskommun

16

Jönköping

Mindre regionala centra

3

Jönköping

665

Vaggeryd

Utpendlingskommun

16

Jönköping

Mindre regionala centra

3

Jönköping

Tranås

In- och utpendlings
kommun

17

Tranås

Mindre lokala centra

3

Jönköping

512

Ydre

Utpendlingskommun

17

Tranås

Mindre lokala centra

3

Jönköping

604

Aneby

Utpendlingskommun

17

Tranås

Mindre lokala centra

3

Jönköping

Nässjö

In- och utpendlings
kommun

18

Nässjö

Större lokala centra

3

Jönköping

686

Eksjö

Utpendlingskommun

18

Nässjö

Större lokala centra

3

Jönköping

685

Vetlanda

Centrumkommun

19

Vetlanda

Mindre lokala centra

684

Sävsjö

Utpendlingskommun

19

Vetlanda

Mindre lokala centra

683

Värnamo

Centrumkommun

20

Värnamo

Större lokala centra

617

Gnosjö

Utpendlingskommun

20

Värnamo

Större lokala centra

662

Gislaved

Utpendlingskommun

20

Värnamo

Större lokala centra

780

Växjö

Centrumkommun

21

Växjö

Mindre regionala centra

4

Växjö

760

Uppvidinge

Utpendlingskommun

21

Växjö

Mindre regionala centra

4

Växjö

761

Lessebo

Utpendlingskommun

21

Växjö

Mindre regionala centra

4

Växjö

763

Tingsryd

Utpendlingskommun

21

Växjö

Mindre regionala centra

4

Växjö

764

Alvesta

Utpendlingskommun

21

Växjö

Mindre regionala centra

4

Växjö

765

Älmhult

In- och utpendlings
kommun

22

Älmhult

Mindre lokala centra

4

Växjö

1273

Osby

Utpendlingskommun

22

Älmhult

Mindre lokala centra

4

Växjö

Mindre lokala centra

687

682

781

Ljungby

Centrumkommun

23

Ljungby

767

Markaryd

Utpendlingskommun

23

Ljungby

Mindre lokala centra

880

Kalmar

Centrumkommun

24

Kalmar

Mindre regionala centra

834

Torsås

Utpendlingskommun

24

Kalmar

Mindre regionala centra

840

Mörbylånga

Utpendlingskommun

24

Kalmar

Mindre regionala centra

861

Mönsterås

Utpendlingskommun

24

Kalmar

Mindre regionala centra

862

Emmaboda

Utpendlingskommun

24

Kalmar

Mindre regionala centra

881

Nybro

Utpendlingskommun

24

Kalmar

Mindre regionala centra

885

Borgholm

Utpendlingskommun

24

Kalmar

Mindre regionala centra

882

Oskarshamn

Centrumkommun

25

Oskarshamn

Mindre lokala centra

821

Högsby

Utpendlingskommun

25

Oskarshamn

Mindre lokala centra
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Hultsfred

Centrumkommun
– solitär

26

VimmerbyHultsfred

Vimmerby

Centrumkommun
– solitär

26

VimmerbyHultsfred

Mindre lokala centra

Västervik

Centrumkommun
– solitär

27

Västervik

Mindre lokala centra

980

Gotland

Centrumkommun
– solitär

28

Gotland

Större lokala centra

1080

Karlskrona

Centrumkommun

29

Karlskrona

Större lokala centra

1081

Ronneby

Utpendlingskommun

29

Karlskrona

Större lokala centra

1082

Karlshamn

Centrumkommun

30

Karlshamn

Mindre lokala centra

5

Karlshamn

1060

Olofström

Utpendlingskommun

30

Karlshamn

Mindre lokala centra

5

Karlshamn

1083

Sölvesborg

In- och utpendlings
kommun

31

Sölvesborg

Mindre lokala centra

5

Karlshamn

1272

Bromölla

Utpendlingskommun

31

Sölvesborg

Mindre lokala centra

5

Karlshamn

1280

Malmö

Centrumkommun

32

Malmö

Större regionala centra

6

Malmö

1233

Vellinge

Utpendlingskommun

32

Malmö

Större regionala centra

6

Malmö

1263

Svedala

Utpendlingskommun

32

Malmö

Större regionala centra

6

Malmö

1287

Trelleborg

Utpendlingskommun

32

Malmö

Större regionala centra

6

Malmö

1286

Ystad

In- och utpendlings
kommun

33

Ystad

Större lokala centra

6

Malmö

1264

Skurup

Utpendlingskommun

33

Ystad

Större lokala centra

6

Malmö

1265

Sjöbo

Utpendlingskommun

33

Ystad

Större lokala centra

6

Malmö

1270

Tomelilla

Utpendlingskommun

33

Ystad

Större lokala centra

6

Malmö

1291

Simrishamn

Utpendlingskommun

33

Ystad

Större lokala centra

6

Malmö

1281

Lund

Centrumkommun

34

Lund

Mindre regionala centra

7

Lund

1230

Staffanstorp

Utpendlingskommun

34

Lund

Mindre regionala centra

7

Lund

860
884
883

Mindre lokala centra

1231

Burlöv

Utpendlingskommun

34

Lund

Mindre regionala centra

7

Lund

1261

Kävlinge

Utpendlingskommun

34

Lund

Mindre regionala centra

7

Lund

1262

Lomma

Utpendlingskommun

34

Lund

Mindre regionala centra

7

Lund

1285

Eslöv

In- och utpendlings
kommun

35

Eslöv

Större lokala centra

7

Lund

1266

Hörby

Utpendlingskommun

35

Eslöv

Större lokala centra

7

Lund

1267

Höör

Utpendlingskommun

35

Eslöv

Större lokala centra

7

Lund

1283

Helsingborg

Centrumkommun

36

Helsingborg

Större regionala centra

8

Helsingborg

1214

Svalöv

Utpendlingskommun

36

Helsingborg

Större regionala centra

8

Helsingborg

1260

Bjuv

Utpendlingskommun

36

Helsingborg

Större regionala centra

8

Helsingborg

1277

Åstorp

Utpendlingskommun

36

Helsingborg

Större regionala centra

8

Helsingborg

1282

Landskrona

Utpendlingskommun

36

Helsingborg

Större regionala centra

8

Helsingborg

1284

Höganäs

Utpendlingskommun

36

Helsingborg

Större regionala centra

8

Helsingborg

1292

Ängelholm

In- och utpendlings
kommun

37

Ängelholm

Större lokala centra

8

Helsingborg

1278

Båstad

Utpendlingskommun

37

Ängelholm

Större lokala centra

8

Helsingborg

1276

Klippan

In- och utpendlings
kommun

38

Klippan

Mindre lokala centra

8

Helsingborg

1257

Örkelljunga

Utpendlingskommun

38

Klippan

Mindre lokala centra

8

Helsingborg

1275

Perstorp

Utpendlingskommun

38

Klippan

Mindre lokala centra

8

Helsingborg

1290

Kristianstad

Centrumkommun

39

Kristianstad

Mindre regionala centra

1256

Östra Göinge

Utpendlingskommun

39

Kristianstad

Mindre regionala centra

1293

Hässleholm

Utpendlingskommun

39

Kristianstad

Mindre regionala centra

1380

Halmstad

Centrumkommun

40

Halmstad

Mindre regionala centra

1315

Hylte

Utpendlingskommun

40

Halmstad

Mindre regionala centra

1381

Laholm

Utpendlingskommun

40

Halmstad

Mindre regionala centra
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Falkenberg

Centrumkommun
– solitär

41

1383

Varberg

Centrumkommun
– solitär

1480

Göteborg

Centrumkommun

1384

Kungsbacka

1401

1382

Marknadstyp

Regional skol
marknad med
delmarknad (nr)

Falkenberg

Mindre lokala centra

42

Varberg

Större lokala centra

43

Göteborg

Storstadsområden

9

Utpendlingskommun

43

Göteborg

Storstadsområden

9

Göteborg

Härryda

Utpendlingskommun

43

Göteborg

Storstadsområden

9

Göteborg

1402

Partille

Utpendlingskommun

43

Göteborg

Storstadsområden

9

Göteborg

1407

Öckerö

Utpendlingskommun

43

Göteborg

Storstadsområden

9

Göteborg

1440

Ale

Utpendlingskommun

43

Göteborg

Storstadsområden

9

Göteborg

1441

Lerum

Utpendlingskommun

43

Göteborg

Storstadsområden

9

Göteborg

1462

Lilla Edet

Utpendlingskommun

43

Göteborg

Storstadsområden

9

Göteborg

1481

Mölndal

Utpendlingskommun

43

Göteborg

Storstadsområden

9

Göteborg

1482

Kungälv

Utpendlingskommun

43

Göteborg

Storstadsområden

9

Göteborg

1489

Alingsås

In- och utpendlings
kommun

44

Alingsås

Större lokala centra

9

Göteborg

1442

Vårgårda

Utpendlingskommun

44

Alingsås

Större lokala centra

9

Göteborg

1415

Stenungsund

In- och utpendlings
kommun

45

Stenungsund

Mindre lokala centra

9

Göteborg

1419

Tjörn

Utpendlingskommun

45

Stenungsund

Mindre lokala centra

9

Göteborg

1485

Uddevalla

Centrumkommun

46

Uddevalla

Mindre regionala centra

10

Uddevalla

1421

Orust

Utpendlingskommun

46

Uddevalla

Mindre regionala centra

10

Uddevalla

1430

Munkedal

Utpendlingskommun

46

Uddevalla

Mindre regionala centra

10

Uddevalla

1435

Tanum

Utpendlingskommun

46

Uddevalla

Mindre regionala centra

10

Uddevalla

1438

Dals-Ed

Utpendlingskommun

46

Uddevalla

Mindre regionala centra

10

Uddevalla

1439

Färgelanda

Utpendlingskommun

46

Uddevalla

Mindre regionala centra

10

Uddevalla

1486

Strömstad

Utpendlingskommun

46

Uddevalla

Mindre regionala centra

10

Uddevalla

1484

Lysekil

In- och utpendlings
kommun

47

Lysekil

Kommunala centra

10

Uddevalla

1427

Sotenäs

Utpendlingskommun

47

Lysekil

Kommunala centra

10

Uddevalla

1488

Trollhättan

Centrumkommun
– solitär

48

Trollhättan

Större lokala centra

11

Trollhättan

1487

Vänersborg

In- och utpendlings
kommun

49

Vänersborg

Större lokala centra

11

Trollhättan

1461

Mellerud

Utpendlingskommun

49

Vänersborg

Större lokala centra

11

Trollhättan

1490

Borås

Centrumkommun

50

Borås

Större regionala centra

1443

Bollebygd

Utpendlingskommun

50

Borås

Större regionala centra

1452

Tranemo

Utpendlingskommun

50

Borås

Större regionala centra

1463

Mark

Utpendlingskommun

50

Borås

Större regionala centra

1465

Svenljunga

Utpendlingskommun

50

Borås

Större regionala centra

1466

Herrljunga

Utpendlingskommun

50

Borås

Större regionala centra

1491

Ulricehamn

Utpendlingskommun

50

Borås

Större regionala centra

1494

Lidköping

Centrumkommun

51

Lidköping

Större lokala centra

12

Lidköping

1471

Götene

Utpendlingskommun

51

Lidköping

Större lokala centra

12

Lidköping

Vara

Mindre lokala centra

12

Lidköping

In- och utpendlingskommun
52

Göteborg

1470

Vara

1444

Grästorp

Utpendlingskommun

52

Vara

Mindre lokala centra

12

Lidköping

1445

Essunga

Utpendlingskommun

52

Vara

Mindre lokala centra

12

Lidköping

1496

Skövde

Centrumkommun

53

Skövde

Mindre regionala centra

13

Skövde

1473

Töreboda

Utpendlingskommun

53

Skövde

Mindre regionala centra

13

Skövde

1495

Skara

Utpendlingskommun

53

Skövde

Mindre regionala centra

13

Skövde

1497

Hjo

Utpendlingskommun

53

Skövde

Mindre regionala centra

13

Skövde

1498

Tidaholm

Utpendlingskommun

53

Skövde

Mindre regionala centra

13

Skövde
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Falköping

Utpendlingskommun

53

Skövde

Mindre regionala centra

13

Skövde

1472

Tibro

In- och utpendlings
kommun

54

Tibro

Kommunala centra

13

Skövde

1446

Karlsborg

Utpendlingskommun

54

Tibro

Kommunala centra

13

Skövde

1493

Mariestad

In- och utpendlings
kommun

55

Mariestad

Mindre lokala centra

13

Skövde

1447

Gullspång

Utpendlingskommun

55

Mariestad

Mindre lokala centra

13

Skövde

56

Karlstad-Hammarö

Mindre regionala centra

14

KarlstadHammarö

Mindre regionala centra

14

KarlstadHammarö

1761

Hammarö

Centrumkommun

1780

Karlstad

Centrumkommun

56

Karlstad-Hammarö

1715

Kil

Utpendlingskommun

56

Karlstad-Hammarö

Mindre regionala centra

14

KarlstadHammarö

1762

Munkfors

Utpendlingskommun

56

Karlstad-Hammarö

Mindre regionala centra

14

KarlstadHammarö

1763

Forshaga

Utpendlingskommun

56

Karlstad-Hammarö

Mindre regionala centra

14

KarlstadHammarö

1764

Grums

Utpendlingskommun

56

Karlstad-Hammarö

Mindre regionala centra

14

KarlstadHammarö

1782

Filipstad

Utpendlingskommun

56

Karlstad-Hammarö

Mindre regionala centra

14

KarlstadHammarö

1783

Hagfors

Utpendlingskommun

56

Karlstad-Hammarö

Mindre regionala centra

14

KarlstadHammarö

1781

Kristinehamn

In- och utpendlings
kommun

57

Kristinehamn

Mindre lokala centra

14

KarlstadHammarö

1760

Storfors

Utpendlingskommun

57

Kristinehamn

Mindre lokala centra

14

KarlstadHammarö

1784

Arvika

In- och utpendlings
kommun

58

Arvika

Mindre lokala centra

14

KarlstadHammarö

1730

Eda

Utpendlingskommun

58

Arvika

Mindre lokala centra

14

KarlstadHammarö

1765

Årjäng

Utpendlingskommun

58

Arvika

Mindre lokala centra

14

KarlstadHammarö

1737

Torsby

In- och utpendlings
kommun

59

Torsby

Mindre lokala centra

14

KarlstadHammarö

1766

Sunne

Utpendlingskommun

59

Torsby

Mindre lokala centra

14

KarlstadHammarö

1492

Åmål

In- och utpendlings
kommun

60

Säffle/Åmål

Mindre lokala centra

14

KarlstadHammarö

1785

Säffle

In- och utpendlings
kommun

60

Säffle/Åmål

Mindre lokala centra

14

KarlstadHammarö

1460

Bengtsfors

Utpendlingskommun

60

Säffle/Åmål

Mindre lokala centra

14

KarlstadHammarö

1880

Örebro

Centrumkommun

61

Örebro

Mindre regionala centra

15

Örebro

1814

Lekeberg

Utpendlingskommun

61

Örebro

Mindre regionala centra

15

Örebro

1863

Hällefors

Utpendlingskommun

61

Örebro

Mindre regionala centra

15

Örebro

1881

Kumla

Utpendlingskommun

61

Örebro

Mindre regionala centra

15

Örebro

1884

Nora

Utpendlingskommun

61

Örebro

Mindre regionala centra

15

Örebro

1885

Lindesberg

In- och utpendlings
kommun

62

Lindesberg

Mindre lokala centra

15

Örebro

1864

Ljusnarsberg

Utpendlingskommun

62

Lindesberg

Mindre lokala centra

15

Örebro

1861

Hallsberg

In- och utpendlings
kommun

63

Hallsberg

Mindre lokala centra

15

Örebro

1860

Laxå

Utpendlingskommun

63

Hallsberg

Mindre lokala centra

15

Örebro

1882

Askersund

Utpendlingskommun

63

Hallsberg

Mindre lokala centra

15

Örebro

1883

Karlskoga

In- och utpendlings
kommun

64

Karlskoga

Mindre lokala centra

15

Örebro

1862

Degerfors

Utpendlingskommun

64

Karlskoga

Mindre lokala centra

15

Örebro
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Kommun (kod)

Kommuntyp

Lokal
skolmarknad (nr)

Marknadstyp

Regional skol
marknad med
delmarknad (nr)

1980

Västerås

Centrumkommun

65

Västerås

Större regionala centra

16

Västerås

1907

Surahammar

Utpendlingskommun

65

Västerås

Större regionala centra

16

Västerås

1961

Hallstahammar

Utpendlingskommun

65

Västerås

Större regionala centra

16

Västerås

1981

Sala

Utpendlingskommun

65

Västerås

Större regionala centra

16

Västerås

Fagersta

In- och utpendlings
kommun

66

Fagersta

Mindre lokala centra

16

Västerås

1904 Skinnskatteberg Utpendlingskommun

66

Fagersta

Mindre lokala centra

16

Västerås

1962

1982

Norberg

Utpendlingskommun

66

Fagersta

Mindre lokala centra

16

Västerås

1983

Köping

In- och utpendlings
kommun

67

Köping

Mindre lokala centra

16

Västerås

1960

Kungsör

Utpendlingskommun

67

Köping

Mindre lokala centra

16

Västerås

1984

Arboga

Utpendlingskommun

67

Köping

Mindre lokala centra

16

Västerås

2080

Falun

Centrumkommun

68

Falun

Större lokala centra

17

Falun

2029

Leksand

Utpendlingskommun

68

Falun

Större lokala centra

17

Falun

2031

Rättvik

Utpendlingskommun

68

Falun

Större lokala centra

17

Falun

2081

Borlänge

In- och utpendlings
kommun

69

Borlänge

Större lokala centra

17

Falun

2026

Gagnef

Utpendlingskommun

69

Borlänge

Större lokala centra

17

Falun

2082

Säter

Utpendlingskommun

69

Borlänge

Större lokala centra

17

Falun

Älvdalen

In- och utpendlings
kommun

70

Mora/Älvdalen

Större lokala centra

17

Falun

2062

Mora

In- och utpendlings
kommun

70

Mora/Älvdalen

Större lokala centra

17

Falun

2021

Vansbro

Utpendlingskommun

70

Mora/Älvdalen

Större lokala centra

17

Falun

2023

Malung-Sälen

Utpendlingskommun

70

Mora/Älvdalen

Större lokala centra

17

Falun

2034

Orsa

Utpendlingskommun

70

Mora/Älvdalen

Större lokala centra

17

Falun

2084

Avesta

Centrumkommun

71

Avesta

Mindre lokala centra

2083

Hedemora

Utpendlingskommun

71

Avesta

Mindre lokala centra

Smedjebacken

Centrumkommun
– solitär

72

LudvikaSmedjebacken

Mindre lokala centra

Ludvika

Centrumkommun
– solitär

72

LudvikaSmedjebacken

Mindre lokala centra

2039

2061
2085
2180

Gävle

Centrumkommun

73

Gävle

Mindre regionala centra

18

Gävle

319

Älvkarleby

Utpendlingskommun

73

Gävle

Mindre regionala centra

18

Gävle

2101

Ockelbo

Utpendlingskommun

73

Gävle

Mindre regionala centra

18

Gävle

2182

Söderhamn

Utpendlingskommun

73

Gävle

Mindre regionala centra

18

Gävle

2181

Sandviken

In- och utpendlings
kommun

74

Sandviken

Större lokala centra

18

Gävle

2104

Hofors

Utpendlingskommun

74

Sandviken

Större lokala centra

18

Gävle

2183

Bollnäs

Centrumkommun

75

Bollnäs

Mindre lokala centra

2121

Ovanåker

Utpendlingskommun

75

Bollnäs

Mindre lokala centra

2184

Hudiksvall

Centrumkommun

76

Hudiksvall

Större lokala centra

2132

Nordanstig

Utpendlingskommun

76

Hudiksvall

Större lokala centra

2161

Ljusdal

Utpendlingskommun

76

Hudiksvall

Större lokala centra

2281

Sundsvall

Centrumkommun

77

Sundsvall

Mindre regionala centra

2260

Ånge

Utpendlingskommun

77

Sundsvall

Mindre regionala centra

2262

Timrå

Utpendlingskommun

77

Sundsvall

Mindre regionala centra

2280

Härnösand

Utpendlingskommun

77

Sundsvall

Mindre regionala centra

2284

Örnsköldsvik

Centrumkommun
– solitär

78

Örnsköldsvik

Större lokala centra

Kramfors

Centrumkommun
– solitär

79

Kramfors-Sollefteå

Mindre lokala centra

Sollefteå

Centrumkommun
– solitär

79

Kramfors-Sollefteå

Mindre lokala centra

2282
2283

Skolmarknadens geografi

71

Kommun (kod)

Kommuntyp

Lokal
skolmarknad (nr)

Marknadstyp

Regional skol
marknad med
delmarknad (nr)

2380

Östersund

Centrumkommun

80

Östersund

Mindre regionala centra

2303

Ragunda

Utpendlingskommun

80

Östersund

Mindre regionala centra

2305

Bräcke

Utpendlingskommun

80

Östersund

Mindre regionala centra

2309

Krokom

Utpendlingskommun

80

Östersund

Mindre regionala centra

2313

Strömsund

Utpendlingskommun

80

Östersund

Mindre regionala centra

2321

Åre

Utpendlingskommun

80

Östersund

Mindre regionala centra

2326

Berg

Utpendlingskommun

80

Östersund

Mindre regionala centra

2361

Härjedalen

Utpendlingskommun

80

Östersund

Mindre regionala centra

2480

Umeå

Centrumkommun

81

Umeå

Mindre regionala centra

19

Umeå

2401

Nordmaling

Utpendlingskommun

81

Umeå

Mindre regionala centra

19

Umeå

2404

Vindeln

Utpendlingskommun

81

Umeå

Mindre regionala centra

19

Umeå

2409

Robertsfors

Utpendlingskommun

81

Umeå

Mindre regionala centra

19

Umeå

2460

Vännäs

In- och utpendlings
kommun

82

Vännäs

Kommunala centra

19

Umeå

2403

Bjurholm

Utpendlingskommun

82

Vännäs

Kommunala centra

19

Umeå

2481

Lycksele

Centrumkommun

83

Lycksele

Mindre lokala centra

20

Lycksele

2418

Malå

Utpendlingskommun

83

Lycksele

Mindre lokala centra

20

Lycksele

2421

Storuman

Utpendlingskommun

83

Lycksele

Mindre lokala centra

20

Lycksele

2422

Sorsele

Utpendlingskommun

83

Lycksele

Mindre lokala centra

20

Lycksele

2463

Åsele

Utpendlingskommun

83

Lycksele

Mindre lokala centra

20

Lycksele

2462

Vilhelmina

In- och utpendlings
kommun

84

Vilhelmina

Kommunala centra

20

Lycksele

2425

Dorotea

Utpendlingskommun

84

Vilhelmina

Kommunala centra

20

Lycksele

2482

Skellefteå

Centrumkommun

85

Skellefteå

Större lokala centra

2417

Norsjö

Utpendlingskommun

85

Skellefteå

Större lokala centra

2581

Piteå

Centrumkommun

86

Piteå

Större lokala centra

2505

Arvidsjaur

Utpendlingskommun

86

Piteå

Större lokala centra

2506

Arjeplog

Utpendlingskommun

86

Piteå

Större lokala centra

2560

Älvsbyn

Utpendlingskommun

86

Piteå

Större lokala centra

2580

Luleå

Centrumkommun

87

Luleå

Mindre regionala centra

2582

Boden

Utpendlingskommun

87

Luleå

Mindre regionala centra

2510

Jokkmokk

Centrumkommun
– solitär

88

Jokkmokk

Kommunala centra

2514

Kalix

Centrumkommun

89

Kalix

Kommunala centra

2513

Överkalix

Utpendlingskommun

89

Kalix

Kommunala centra

2518

Övertorneå

Centrumkommun
– solitär

90

Övertorneå

Kommunala centra

Haparanda

Centrumkommun
– solitär

91

Haparanda

Kommunala centra

2521

Pajala

Centrumkommun
– solitär

92

Pajala

Kommunala centra

2523

Gällivare

Centrumkommun
– solitär

93

Gällivare

Kommunala centra

Kiruna

Centrumkommun
– solitär

94

Kiruna

Kommunala centra

2583

2584
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Bilaga 3
Förteckning av de lokala skolmarknadernas storlek, andel elever i fristående skola
och befolkningstäthet. Läsåret 2009/10. Sortering efter lokal skolmarknad (nr).

Marknadstyp

1

Stockholm

Storstadsområden

11

48 780

40,0

2

Danderyd/Täby

Storstadsområden

5

7 932

49,0

213

3

Sollentuna

Storstadsområden

3

6 455

19,6

310

4

Haninge

Storstadsområden

2

4 673

7,7

125

5

Järfälla

Storstadsområden

3

5 011

11,2

248

6

Södertälje

Mindre regionala centra

2

4 427

27,2

139

7

Norrtälje

Större lokala centra

1

2 662

8,3

28

8

Uppsala

Större regionala centra

6

13 069

20,3

39

9

Nyköping

Större lokala centra

4

3 700

26,4

39

10

Eskilstuna

Mindre regionala centra

3

6 265

19,6

56

11

Linköping

Mindre regionala centra

3

7 116

27,9

51

12

Motala

Större lokala centra

2

2 295

2,2

42

13

Mjölby

Mindre lokala centra

3

1 790

0,0

24

14

Norrköping

Mindre regionala centra

4

7 538

27,9

43

15

Katrineholm

Mindre lokala centra

2

1 942

0,0

29

16

Jönköping

Mindre regionala centra

4

6 923

18,0

55

18

Nässjö

Mindre lokala centra

2

2 103

8,3

26

17

Tranås

Större lokala centra

3

1 327

6,3

18

19

Vetlanda

Mindre lokala centra

2

1 804

0,0

17

20

Värnamo

Större lokala centra

3

3 425

12,4

26

21

Växjö

Mindre regionala centra

5

5 621

34,2

25

22

Älmhult

Mindre lokala centra

2

1 236

0,0

19

23

Ljungby

Mindre lokala centra

2

1 674

16,8

16

24

Kalmar

Mindre regionala centra

7

5 948

15,5

26

25

Oskarshamn

Mindre lokala centra

2

1 361

6,1

18

26

Vimmerby-Hultsfred

Mindre lokala centra

2

1 393

7,8

13

27

Västervik

Mindre lokala centra

1

1 655

15,2

19

28

Gotland

Större lokala centra

1

2 597

18,4

18

29

Karlskrona

Större lokala centra

2

3 758

10,7

49

30

Karlshamn

Mindre lokala centra

2

1 871

18,4

50

31

Sölvesborg

Mindre lokala centra

2

1 202

0,0

83

32

Malmö

Större regionala centra

4

14 248

30,5

452

33

Ystad

Större lokala centra

5

3 977

12,8

51

34

Lund

Mindre regionala centra

5

7 547

23,2

258

Lokal skolmarknad (nr)

Antal
elever

Andel elever
i fristående Antal invånare
skola %
per km2

Antal
kommuner

939

35

Eslöv

Större lokala centra

3

2 699

3,9

54

36

Helsingborg

Större regionala centra

6

9 909

22,0

192

37

Ängelholm

Större lokala centra

2

2 304

32,7

83

38

Klippan

Mindre lokala centra

3

1 404

5,9

38

39

Kristianstad

Mindre regionala centra

3

6 396

13,4

48

40

Halmstad

Mindre regionala centra

3

5 333

22,9

44

41

Falkenberg

Mindre lokala centra

1

1 923

10,7

37

42

Varberg

Större lokala centra

1

2 485

20,9

66

43

Göteborg

Storstadsområden

10

34 295

30,0

298

44

Alingsås

Större lokala centra

2

2 165

1,9
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Marknadstyp

45

Stenungsund

Mindre lokala centra

2

1 945

3,1

92

46

Uddevalla

Mindre regionala centra

7

5 141

14,2

26

Lokal skolmarknad (nr)

Antal
elever

Andel elever
i fristående Antal invånare
skola %
per km2

Antal
kommuner

47

Lysekil

Kommunala centra

2

984

0,0

68

48

Trollhättan

Större lokala centra

1

2 541

17,7

133

49

Vänersborg

Större lokala centra

2

2 081

8,3

40

50

Borås

Större regionala centra

7

8 895

13,2

37

51

Lidköping

Större lokala centra

2

2 352

7,4

46

52

Vara

Mindre lokala centra

3

1 257

0,0

23

53

Skövde

Mindre regionala centra

6

5 840

11,8

37

55

Mariestad

Kommunala centra

2

1 351

10,6

32

54

Tibro

Mindre lokala centra

2

802

0,0

28

56

Karlstad-Hammarö

Mindre regionala centra

8

6 901

25,3

27

57

Kristinehamn

Mindre lokala centra

2

1 243

18,8

25

58

Arvika

Mindre lokala centra

3

1 895

6,1

11

59

Torsby

Mindre lokala centra

2

1 204

3,2

5

60

Säffle/Åmål

Mindre lokala centra

3

1 733

2,3

15

61

Örebro

Mindre regionala centra

5

7 647

16,7

49

62

Lindesberg

Mindre lokala centra

2

1 310

0,0

14

63

Hallsberg

Mindre lokala centra

3

1 459

0,0

16

64

Karlskoga

Mindre lokala centra

2

1 659

8,7

46

65

Västerås

Större regionala centra

4

8 149

27,1

69

66

Fagersta

Mindre lokala centra

3

1 012

0,0

17

67

Köping

Mindre lokala centra

3

1 970

5,5

41

68

Falun

Större lokala centra

3

3 783

17,9

16

69

Borlänge

Större lokala centra

3

3 134

7,6

36

70

Mora/Älvdalen

Större lokala centra

5

2 298

0,0

3

71

Avesta

Mindre lokala centra

2

1 732

0,0

25

72

Ludvika-Smedjebacken

Mindre lokala centra

2

1 632

7,3

15

73

Gävle

Mindre regionala centra

4

6 079

18,8

34

74

Sandviken

Större lokala centra

2

2 128

9,1

30

75

Bollnäs

Mindre lokala centra

2

1 605

8,3

10

76

Hudiksvall

Större lokala centra

3

2 922

4,8

7

77

Sundsvall

Mindre regionala centra

4

6 205

26,8

18

78

Örnsköldsvik

Större lokala centra

1

2 423

11,1

9

79

Kramfors-Sollefteå

Mindre lokala centra

2

1 671

0,0

6

80

Östersund

Mindre regionala centra

8

5 483

17,7

3

81

Umeå

Mindre regionala centra

4

5 551

23,5

18

82

Vännäs

Kommunala centra

2

600

2,0

6

83

Lycksele

Mindre lokala centra

5

1 254

0,0

1

84

Vilhelmina

Kommunala centra

2

438

0,0

1

85

Skellefteå

Större lokala centra

2

3 584

12,3

9

86

Piteå

Större lokala centra

4

2 522

0,0

3

87

Luleå

Mindre regionala centra

2

4 338

8,9

16

88

Jokkmokk

Kommunala centra

1

246

0,0

0

89

Kalix

Kommunala centra

2

850

0,0

4

90

Övertorneå

Kommunala centra

1

192

0,0

2

91

Haparanda

Kommunala centra

1

436

0,0

11

92

Pajala

Kommunala centra

1

240

0,0

1

93

Gällivare

Kommunala centra

1

825

5,9

1

94

Kiruna

Kommunala centra

1

991

9,9

1
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