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Inledning. De nya förutsättningarna inom svensk skola 

1990-talet präglades av en förändrad organisering av utbildningen i Sverige. Inspirerad av 

internationella nyliberala trender så bröt Sverige med en lång tradition av statligt monopol 

inom utbildningssektorn.1 Fritt skolval gav elever som tidigare var hänvisade till sin närmaste 

skola nu möjlighet att välja fritt av det utbud som fanns tillgängligt. Friskolereformen och 

införandet av skolpengen möjliggjorde etablering av friskolor. Detta har marknadsanpassat 

och marknadiserat det svenska skolsystemet vilket skapat nya förutsättningar för aktörerna 

som verkar inom utbildningssektorn.2 Ett av målen med marknadsanpassningen var att utsätta 

aktörerna för konkurrens vilket skulle få dem till att leverera så hög kvalité som möjligt till så 

lågt pris som möjligt. Dessutom var tanken i Sverige att det skulle leda till ökad pedagogisk 

variation.3 Många forskare har analyserat vilka konsekvenser marknadsanpassningen har fått 

för skolan. Effekterna är omtvistade vad gäller betyg, arbetsmiljö, likvärdighet och 

pedagogik.4 En effekt som dock är kartlagd är att det fria skolvalet har lett till ökad pendling 

bland gymnasieelever.5 Efter att reformerna genomfördes så har kommuner upphört som 

administrativa gränser och elever rör sig över större geografiska områden. I och med den 

ökade pendlingen har skolmarknader växt fram i Sverige, ett begrepp som uppkommit för att 

förklara den nya situationen inom det svenska skolsystemet.6 Skolmarknaderna kan ha olika 

storlek och egenskaper, den här studien har kartlagt hur konkurrensen har utvecklats 2011-

2016 inom två marknader med regional karaktär.7 Utvecklingen av skolmarknader är främst 

relevant inom gymnasieskolan, därför har konkurrensen mätts genom att se hur utbudet av 

gymnasieprogram har utvecklats.  

 

 

 

 

                                                 
1 Lundahl (2013) Educational marketization the Swedish way, s. 497 
2 Vlachos (2011) Friskolor i förändring, s.73 
3 Vlachos (2011) s. 66 
4 Bunar (2009) När marknaden kom till förorten, s. 71 
5 Skolverket (2011) Skolmarknadens geografi s. 1 
6 Skolverket (2011) s. 17 
7 Skolverket (2011) s. 19 



4 

 

Syfte och frågeställning  

För att analysera konkurrensen inom en skolmarknad behöver geografiskt avgränsade 

skolmarknaderna identifieras. Indelningen av skolmarknader görs i två steg där tre typer av 

kommuner identifieras, centrumkommuner, utpendlingskommuner samt in– och 

utpendlingskommuner. Metoden för att dela in skolmarknader i skolmarknader presenteras här 

kort för att syfte och frågeställning ska bli tydlig. 

Först kartläggs centrumkommuner, det är kommuner vars elever i hög grad går i en 

gymnasieskola inom den egna kommunen (över 80 % av eleverna) och den största 

pendlingsströmmen ut från kommunen är liten (under 7,5 %). I steg två kartläggs de andra två 

typerna av kommuner. Utpendlingskommuner knyts till en annan kommun genom sin största 

pendlingsström ut från kommunen. I detta skede identifieras också kommuner som inte lever 

upp till kriterierna i steg ett men har en kommun knuten till sig i steg två. De definieras då 

som in– och utpendlingskommuner. Nedan syns en modell som illustrerar relationerna mellan 

de tre kommuntyperna.  

Figur 1. Exempel på indelning. 

 

 

Skolmarknaderna kategoriseras som lokala eller regionala beroende på dess struktur vilket 

syns i figuren ovan. Flera kommuner bildar tillsammans en lokal skolmarknad och flera lokala 

skolmarknader bildar en regional skolmarknad.   
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Studiens syfte är att genom en statistisk jämförande fallstudie kartlägga hur konkurrensen 

utvecklas inom två regionala skolmarknader, Falun och Malmö, samt hur kommunernas utbud 

av gymnasieprogram påverkas av marknadens regionala struktur. Att fokusera på den 

regionala nivån ger en mer nyanserad bild av förändringar än om man enbart tar hänsyn till 

lokala skolmarknaden.8  

 

Hur avgränsas de regionala marknaderna med Falun och Malmö som 

centrumkommuner? 

Hur påverkas utbudet i kommunerna av dess kategorisering inom regionen? 

Hur påverkas utbudet i de lokala delmarknaderna av dess relation till 

centrumkommunen i regionen? 

Frågorna besvaras genom att se på utvecklingen inom Falun och Malmös regionala marknader 

mellan år 2011 och 2016. 2011 har valts ut som jämförelse år av två anledningar. Dels kom 

den senaste gymnasiereformen det året vilket skapade ett mer standardiserat utbud av 

gymnasieprogram. Dessutom startade 2011 en kraftig minskning av elevkullarna.9  

Marknaden och skolan 

För att svara på frågan om hur utvecklingen på två geografiskt avgränsade skolmarknader sett 

ut måste begreppet marknad beskrivas. Följande avsnitt går igenom vad studien menar med 

marknad i kontexten av den svenska skolan. Inledningsvis presenteras hur skolan har 

marknadsanpassats och vilken typ av marknad tidigare forskning definierar svensk skola som. 

Därefter presenteras de teoretiska utgångspunkterna för indelningen av skolmarknader. 

Metoden för indelningen som kort presenterades ovan beskrivs mer utförligt i det här 

avsnittet.  

 

 

 

                                                 
8 Skolverket (2011) s. 30 
9 Skolverket (2011) s. 15 
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Svenska skolans marknadsanpassning  

Inledningen tog upp de stora förändringarna som skedde under 1990-talet inom svensk skola. 

De svenska omstruktureringarna var en del av en större process som pågick i flera länder, den 

röda tråden i reformerna som genomfördes var decentralisering av finansiering och styrning 

samt frihet att välja skola.10 Svensk skola var innan förändringarna en av världens mest 

centraliserade och genomgick stora förändringar. Idag anses den svenska skolan istället vara 

en av de mest marknadsanpassade i världen. En hög andel friskolor och få regleringar av 

vinster anses vara indikatorer på detta.11  

Exakt vad som menas med marknadsanpassning är dock inte helt tydligt i forskningen. En 

distinktion som finns är att det görs skillnad på extern marknadsanpassning som definieras 

som konkurrens och intern marknadsanpassning som beskriver hur skolornas organisering 

har förändrats.12. Studier har pekat på att marknadsanpassningen skiljer sig mellan olika delar 

av landet.13 Andelen friskolor och pendling kan ses som uttryck för en ökad 

marknadsanpassning inom ett område.14 Skolverket har sammanfattat situationen.  

Med begreppet skolmarknad avser Skolverket ett förhållande där: 1) offentliga och 

enskilda huvudmän är tillåtna, 2) elever har en långtgående rätt att välja mellan olika 

huvudmäns utbud, 3) elevers val avgör fördelningen av ekonomiska resurser, vilket ger 

upphov till en konkurrenssituation mellan olika huvudmän och skolor. Skolmarknaden 

präglas således av konkurrens mellantjänsteproducenterna och valfrihet för konsumenterna 

inom ramarna för rådande regelverk.15 

I den här studien menas med marknadsanpassning endast extern marknadsanpassning. 

Kvasimarknad 

Den svenska skolmarknaden är dock inte någon fri marknad i termens rätta bemärkelse. 

Istället brukar den svenska skolmarknaden beskrivas som en kvasimarknad. Kvasimarknader 

etableras inom områden som tidigare präglats av monopol, alltså främst inom välfärdstjänster.  

 

 

                                                 
10 Bunar (2009) s. 12 
11 Lundahl (2013)  s. 504 
12 Lundahl (2013) s. 504 
13 Skolverket (2011) s. 12 
14 Skolverket (2011) s. 20, Fjellman (2017) Differentiering genom reglerad marknadsanpassning, s. 108 
15 Skolverket (2011) s. 12 



7 

 

En kvasimarknad är till sitt ideal lik en vanlig marknad men den skiljer sig på ett par punkter. 

Utbudet präglas likt på en vanlig marknad konkurrens mellan producenterna, alla producenter 

är dock inte privat ägda och strävar efter vinst. Det offentliga kan helt eller delvis stå för 

produktionen på en marknad. Efterfrågesidan betalar inte heller med pengar som på en vanlig 

marknad, istället fördelas de genom en öronmärkt budget eller liknande. Ofta är det inte heller 

kunderna själva som betalar till producenten utan det sker genom en tredje part. Anledningen 

till att det ändå definieras som en marknad är allokering av resurser bestäms av 

marknadsmekanismer och präglas av konkurrens.16 

På den svenska skolmarknaden består utbudet av friskolor ägda av både företag och stiftelser 

samt kommunala skolor. Det är också gratis att gå i svensk skola och med varje elev följer en 

skolpeng. Varje skola får betalt per elev som går på skolan, det sätt man kan öka sina 

inkomster på är alltså att öka antalet elever.17 Förutsättningarna på en kvasimarknad kan 

sammanfattas till att varken utbudet eller efterfrågan är fri från inblandning av offentlig 

sektor.18 

När reformerna genomfördes under 1990-talet så presenterades också vad anledningen till 

förändringarna förväntades bli. Att marknadsanpassa skolsystemet och utsätta skolorna för 

konkurrens skulle leda till högre kvalité på utbildningen till ett lägre pris. Skolorna skulle bli 

mer lyhörda på elever och föräldrars krav och önskemål. Reformerna skulle också leda till att 

det uppstod en ökad pedagogisk variation, eftersom skolorna nu skulle kunna anpassa sig till 

lokal förhållanden.19 Dessutom ansågs valfriheten i sig som ett självändamål, att få välja skola 

ansågs vara en grundläggande rättighet.20  

De förväntade effekterna och mål som fanns vid reformernas genomförande sammanfaller 

med de kriterier som finns för en lyckad kvasimarknad. En lyckad marknad ska leda till 1. 

effektivitet av pris och kvalité.  2. påverkbara producenter. Som kunder kan påverka genom 

sina val på marknaden 3. Dessutom ska marknaden leda till en rättvis fördelning enligt 

upphovsmännen till teorin.21 Tidigare forskning definierar situationen inom svensk skola idag 

som en kvasimarknad, därför blir de krav som finns på en kvasimarknad för att den ska lyckas 

relevanta när en analys av den svenska skolan ska göras.  

                                                 
16 Bartlett & Le Grand (1993), Quasi-markets and social s 10 
17 Vlachos (2011) s. 69 
18 Kähkönen (2004), Quasi-markets, competition and market failures in local government service, s. 33 
19 Vlachos (2011) s. 66 
20 Proposition 1991/92:95. s.8 
21 Bartlett & Le Grand (1993), Quasi-markets and social policy s. 13 
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Marknadsstruktur och marknadskoncentration 

För att de positiva effekterna i form av effektivisering, ökad lyhördhet och rättvis fördelning 

ska uppnås måste kvasimarknaden leva upp till ett antal krav. Vad gäller utbildning så är ett 

av de viktigaste en bra marknadsstruktur, vilket främst handlar om att producenterna 

(skolorna) utsätts för konkurrens. Utbudet måste alltså vara varierande för att en 

marknadsanpassning av skolan ska få positiva konsekvenser. På en konkurrensutsatt marknad 

tvingas producenterna hela tiden anpassa sin verksamhet efter kundernas behov och göra det 

till en låg kostnad för att inte förlora elever till konkurrenter eller gå i konkurs.22  

Motsatsen är att en skola har monopol inom ett område. Detta är enligt kvasimarknadsteori i 

de flesta fall något som leder till en dålig marknad där skolorna som har monopol inte 

behöver vara lyhörda mot elever och föräldrar, de har inte heller några incitament att 

effektivisera verksamheten på grund av bristen av konkurrens. Lokala monopol uppstår dock 

alltid, även på en väl fungerande marknad.23 

Ett varierat utbud är därmed centralt när reformer likt de på 1990-talet genomförs. Dels för att 

ett varierat utbud var en förväntad effekt av reformerna. Dessutom är det ett krav på den 

etablerade marknaden om den ska leverera de andra positiva effekter som förväntas när 

välfärdstjänster marknadsanpassas.  En marknad som inte levererar ett varierat utbud kan 

därför kategoriseras som ett marknadsmisslyckande. Eftersom det är svårt att säga vad som är 

en bra eller dålig marknadsstruktur kommer främst förändring av utbud jämföras. För att 

diskutera förändringen av utbud så används begreppet marknadskoncentration. Om utbudet på 

en marknad minskar har det skett en marknadskoncentration och därmed har marknaden 

misslyckats med sitt syfte om ökat utbud.24  

Lokala och regionala skolmarknader 

För att kunna avgöra om marknadskoncentration har skett och hur marknadsstrukturen ser ut 

inom en marknad behövs en metod för att geografiskt avgränsa ett område. 2011 släppte 

Skolverket en rapport där de delade in Sveriges kommuner i 94 lokala skolmarknader som i 

sin tur kan delas in i regionala marknader.  

 

 

                                                 
22 Bartlett & Le Grand (1993) s. 20 
23 Bartlett & Le Grand (1993) s. 33 
24 Kähkönen (2004) s. 39 
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Metoden som användes för att dela in Sverige i skolmarknader är inspirerad av Statistiska 

Centralbyråns indelning av arbetsmarknadsregioner. De bygger på samma princip men 

indelningen för arbetsmarknadsregioner avgörs av arbetspendling och indelningen av 

skolmarknader avgörs av pendling till gymnasiet.25  

Lokala skolmarknader är ett sätt att dela in landet i områden efter hur de funktionellt är 

avgränsade och hur marknaden fungerar i verkligheten. I och med införandet av det fria 

skolvalet så har kommuner upphört att vara administrativa gränser för ungdomar som söker 

till gymnasiet, innan reformerna bestämde länsskolenämnderna vilket utbud som skulle finnas 

inom sitt område. Nu styrs utbudet mer av marknadsmekanismer, därför behövs nya 

geografiska indelningar för att visa hur situationen ser ut. Skolverket definierar hur 

indelningen kan förstås och användas.  

 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 utveckling26 

Lokala marknader är ofta integrerade med varandra och kan vara svåra att särskilja. Dessa 

skapar då tillsammans regionala marknader vilket den här studien kommer använda för 

analysera olika kommuners utveckling.  

Metod för att identifiera lokala och regionala skolmarknader 

Nedan presenteras kriterierna för hur skolmarknaderna identifierats med exempel från 

analysen. Utifrån ett antal kriterier delas kommunerna in i pendlingskommuner eller 

centrumkommuner som sedan knyts till varandra med pendling. Eftersom den här studien har 

den regionala nivån som utgångspunkt kommer det även finnas kommuner som kategoriseras 

som in- och utpendlingskommuner. Dessa agerar som mindre utbildningscentrum i en lokal 

marknad men är knuten till ett större centrum i den regionala marknaden. Figur 2 visar ett 

exempel på hur tre kommuner i studien delas in utifrån pendlingsstatistik. 

 

 

 

 

                                                 
25 SCB (2010) Lokala arbetsmarknader – egenskaper, utveckling och funktion, s. 21 
26 Skolverket (2011) s. 13 
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Figur 2. Exempel från studien på indelning av skolmarknader  

 

Linje visar den utpendling som bestämmer marknadstillhörighet i modellen. Talen i linjer visar andel av 

kommunens elever som pendlar den sträckan. Talen under respektive kommunnamn anger andelen av 

kommunens elever som inte pendlar.  

I första steget identifieras Falun som centrumkommun, eftersom endast 10 % av eleverna i 

kommunen pendlar ut från kommunen och den största pendlingsströmmen är mindre än 7,5 

%. Borlänge knyts till Falun eftersom över 20 % av eleverna pendlar och den största 

pendlingsströmmen är på 18 %. Eftersom den största pendlingsströmmen är riktad mot Falun 

knyts Borlänge dit. Säter kopplas därefter till Borlänge eftersom endast 6 % av eleverna går 

på en skola i hemkommunen och den största pendlingsströmmen på 48 % är riktad mot 

Borlänge. Det gör att Säter knyts till Borlänge och de två kommunerna frikopplas från Falun 

och bildar en egen lokal skolmarknad. tillsammans med Falun bildas en Regional 

skolmarknad. 

Författarna till Skolverkets rapport är tydliga med att det finns en del problem med 

indelningarna då statistiken ibland är missvisande. I vissa fall så fungerar inte indelningarna 

om man bara utgår från statistiken, till exempel på grund av geografiskt osammanhängande 

områden.27 Ett undantag görs också från den vanliga indelningen, när kopplingen mellan 

Centrumkommunen och en utpendlingskommun sker i tre steg. Då bildas en lokal 

skolmarknad med två in-och utpendlingskommuner istället för en. Detta sker i den här studien 

i Mora/Älvdalen lokala skolmarknad som är en del av Faluns regionala skolmarknad. 

                                                 
27 Skolverket (2011) s. 64 
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Tidigare forskning på lokala och regionala skolmarknader 

I följande del presenteras resultat från tidigare forskning, främst de studier som använt sig av 

indelningen av skolmarknader i sin analys. Resultaten delas in i två delar 1. Geografisk 

variation: Där tidigare forskningsresultat om de stora skillnaderna mellan olika delar av landet 

presenteras. 2. Strukturella förutsättningar: Där förklaringar till utbud och pendling 

presenteras. 

Geografisk variation  

Skolverket släppte en rapport 2013 där de gjorde fyra fallstudier på olika skolmarknader för 

att belysa vilken betydelse marknaden hade på ungdomars gymnasieval. Förutsättningarna för 

skolvalet visade sig variera beroende på vilken typ av skolmarknad ungdomar bor i. Med 

intervjuer av elever visade man på hur elever inom olika typer av skolmarknader tänker inför 

sitt gymnasieval. Detta beror främst på att utbudet varierar kraftigt beroende på var man bor. 

Vissa elever har helt enkelt inte några möjligheter att välja sin favoritutbildning inom den 

marknad man befinner sig på. I så geografiskt utspridda marknader som Piteås spelar det 

också stor roll om eleven bor i marknadens centrum eller i utpendlingskommun. Elever i 

Arjeplog, 125 kilometer från Piteå har mer begränsade val än eleverna i Piteå. Till olika hög 

grad gäller detta inom alla marknader men relationen centrum – periferi inom marknaden blir 

tydligare vid längre avstånd. Även skolorna påverkas av detta, i perifera 

utpendlingskommuner är det svårt att behålla ett varierat utbud. Dessutom framkommer det 

att marknadsmekanismer spelar in på skolvalet vilket är en intressant faktor för den här 

studien. Skolornas rykte påverkar nämligen elever i stor utsträckning, vilket ökat pressen på 

skolorna att marknadsföra sin utbildning. 28  

Doktoranden Anna-Maria Fjellman från Göteborgs Universitet har skrivit en artikel på ämnet 

skolmarknader tidigare i år. Med en fallstudie på Karlstads regionala skolmarknad kartlade 

hon förutsättningarna inom en glest befolkad regional marknad. Framförallt lyfter hon fram 

problematiken på lokal nivå. Där mindre lokala marknader blir upptagna i expanderande 

regionala marknader, vilket missgynnar eleverna i utpendlingskommunerna.29 När en regional 

marknad etableras i ett glest befolkat område så leder det till marknadskoncentration i perifera 

kommuner. 

 

                                                 
28 Skolverket (2013) Det svåra valet, s. 114-118 
29 Fjellman (2017) s. 108 
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Elevunderlaget är för litet för att det ska bli värt att driva skolor, därför koncentreras skolor 

till regionens centrum. Det får dels en effekt genom att skolor lägger ner på landsbygden och 

dels genom att nyetablering främst sker i regionens centrumkommun. Dessutom pekar 

resultaten på att glest befolkade områden har svårare att upprätthålla ett varierat utbud när det 

sker en minskning av elevunderlaget.30 Detta kritiseras utifrån att det leder till minskad 

likvärdighet inom skolan och att geografisk hemvist spelar allt större roll för vilka 

förutsättningar elever får vid sitt gymnasieval. Fjellman problematiserar att skolvalet i många 

fall förutsätter pendling. Eftersom alla inte har samma ekonomiska eller fysiska 

förutsättningar att pendla så anses detta vara ett hot mot likvärdigheten inom svensk skola. 

Detta är främst en risk i glest befolkade områden vilket också Fjellman visar på i sin studie.31  

De tidigare studier som använt lokala skolmarknader marknader som ett verktyg i sin analys 

har kommit fram till att de växer och blir färre. Allt fler lokala skolmarknader växer ihop och 

flera regionala marknader bildas.32  

Strukturella förutsättningar för pendling och utbud 

Skolverket har framförallt lyft att strukturella förutsättningar avgör hur utbudet, pendlingen 

och förutsättningarna på olika marknader ser ut. Regionens befolkningsmängd, infrastruktur 

och kommuners gymnasiesamverkan har lyfts fram som strukturella nyckelfaktorer.33  

Kommuner kan ingå samverkansavtal med varandra för att tillsammans skapa ett varierat 

utbud av gymnasieprogram. Elever inom samverkansområdet söker då på samma villkor till 

alla program inom området. Till kommunala skolor har annars kommunens elever förtur. 

Eftersom kommuner enligt skollagen är skyldiga att skapa ett varierat utbud så är 

samverkansavtal ett sätt för mindre kommuner att erbjuda det. Vilka kommuner som ingår i 

ett samverkansområde anses ha påverkan på pendling och utbud, eftersom det inom 

samverkansområden råder fri sökning till olika program för elever inom hela området. 

Pendlingen anses därför öka inom samverkansområdet som till viss del agerar gränser för 

pendling. Utbudet bör dock bli mer varierat inom ett samverkansområde eftersom det är den 

främsta anledningen till att samarbeta med andra kommuner.34  

 

 

                                                 
30 Fjellman (2017) s. 125 
31 Fjellman (2017) s. 124 
32 Fjellman (2017) s. 111 
33 Skolverket (2011) s. 13 
34 Skolverket (2011) s. 13 
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Andra aspekter som påverkar pendling och utbud är elevunderlag och infrastruktur. Eftersom 

elevunderlag och infrastruktur till stor del samvarierar så förväntas befolkningstäta områden 

ha högre andel pendling än glest befolkade, där finns fler resmöjligheter och kortare avstånd. 

Tidigare forskning har noterat att det vid arbetspendling finns en kritisk gräns vid 45 minuter 

då antalet pendlare minskar kraftigt. Detta verkar också stämma när det gäller pendling till 

skolan.35 Områden med stort elevunderlag har också ett mer varierat utbud. Fler elever ger 

större efterfrågan vilket också ger större utbud.36  

Teoretiska utgångspunkter 

Den här studien har tagit avstamp i en del av de frågor som tidigare forskning har identifierat. 

Man är överens om att den svenska skolan är en av världens mest marknadsanpassade. Detta 

har lett fram till att en kvasimarknad har etablerats och geografiskt avgränsade skolmarknader 

kan identifieras. När reformerna infördes på 1990-talet var förhoppningarna att det skulle leda 

till ökad effektivisering, lyhörda producenter och ökad pedagogisk variation.37 Forskning om 

kvasimarknader har visat att om marknaden inte lever upp till en rad krav så kommer inte 

marknadiseringen leda till de positiva effekter som förväntas av den. När det kommer till 

utbildning är kravet på god marknadsstruktur med varierat utbud viktigt och dessutom går det 

att mäta och jämföra över tid och rum.  

Just varierat utbud är intressant inom skolmarknaden då det både är en förväntad effekt av att 

en marknad införs och ett krav på marknaden för att andra positiva effekter ska uppnås. 

Marknadskoncentration är ett begrepp som beskriver en negativ utveckling av utbud på 

marknaden. Forskningen har lyft fram att utvecklingen av utbud framförallt skiljer sig mellan 

olika delar av landet och att det främst är i glest befolkade områden som utbudet minskar. 

Flera studier har pekat på att pendling till viss del beror på marknadsmekanismer.38  

 

 

 

                                                 
35 Skolverket (2013) s. 22 
36 Skolverket (2011) s. 15 
37 Vlachos (2011) s. 66 
38 Skolverket (2011) s. 17, Fjellman (2017) s. 108 
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Begreppssammanfattning 

Lokal skolmarknad – ett mindre geografiskt område inom vilket det finns ett pendlingsutbyte 

mellan kommuner. Består av flera kommuner. Flera lokala skolmarknader bildar en regional 

marknad.  

Marknadsanpassning – Den utveckling som skett under de senaste 30 åren inom svensk skola. 

Marknadsinriktade reformer har etablerat en marknad inom svensk skola med konkurrens. 

Hög andel friskolor och pendling är exempel på hög marknadsanpassning.  

Marknadskoncentration – Minskat utbud inom en marknad.  

Marknadsstruktur – Fördelningen av utbud inom en marknad. Ska finnas konkurrens för en 

god marknadsstruktur. 

Regional skolmarknad – ett större geografiskt område inom vilket det finns ett 

pendlingsutbyte mellan kommuner. Består av flera lokala delmarknader.  

Metod 

Metoddelen inleds med en redogörelse hur utbud och pendling har definierats och mätts. 

Därefter beskrivs hur de två marknaderna har valts ut utifrån method of agreement. Till sist 

presenteras hur data har samlats in och hur det redovisas.  

Operationalisering 

Med utgångspunkt i teorin om kvasimarknadens framgångskriterier har den här studien valt 

att studera utvecklingen av utbudet inom två skolmarknader. En bra marknadsstruktur anses 

vara en nyckelfaktor för att utbildningsmarknaden ska vara lyckad. Marknadsstruktur 

definieras som konkurrens mellan producenter, alltså ett varierat utbud.39 

Utbudet i den här studien definieras som antalet program som finns inom en kommun. För att 

komma åt eventuell marknadskoncentration behövs mer precis data än utbudet av skolor. En 

kommun kan tappa många elever innan en skola stänger ner helt, innan det sker kommer 

skolan med största sannolikhet lägga ner program som ingen söker sig till. 

 

 

                                                 
39 Bartlett & Le Grand (2013) s. 137 



15 

 

De program som räknas i analysen är de som erbjuds för elever i årskurs 1 på gymnasiet. Dels 

för att det var det faktiska utbudet för elever som sökte till gymnasiet under nedslagsåret och 

dels för att statistik för 2011 endast finns för årskurs 1. Detta är också till stor del den 

operationalisering av utbud som används av Skolverket i deras fallstudie på fyra 

skolmarknader från 2013.40 

Skillnaden är att totalt antal program som erbjuds inom en kommun redovisas, eftersom ett 

program som finns vid flera skolor erbjuder ökad variation och ökat utbud. En kommun som 

till exempel har naturvetarprogrammet vid flera skolor kommer då också räknas ha större 

utbud än en kommun som bara har ett naturvetarprogram. Detta gör att utvecklingen i större 

kommuner också kan kartläggas. I Skolverkets tidigare rapporter har också resultat om att 

elevers valstrategier påverkas om ett program finns på flera skolor inom en kommun eller en 

marknad.41  

Som exempel kan Borlänge kommun användas som mellan 2011 och 2016 ökat sitt utbud från 

20 till 24 program. De elever som bor i kommunen kunde alltså inför 2016 års 

gymnasieantagning välja mellan 24 olika alternativ. De program som räknas med är de 18 

nationella program som finns i Sverige. Även Individuella program42 räknas med i analysen 

men inte olika typer av inriktningar eller International Baccalaureate.43 Eftersom ett par 

kommuner i studien enbart har Individuella program inom kommunen så skulle en del 

förändring inte fångas upp om programmet inte räknades med.  

Definitionen av pendling kommer vara densamma som används av Skolverket i indelningen 

av skolmarknader. Går en elev i en skola utanför kommunen som den är skriven i räknas det 

som pendling. Pendling uppstår alltså när elevens hemkommun och skolkommun är olika. För 

att få en bild av hur regionens pendling förändras så kommer begreppet regionförstärkning att 

användas. Regionsförstärkning mäter andelen elever folkbokförda inom en region som 

pendlar till regionens centrumkommun. I en regionsförstärkning exkluderas de elever som bor 

i regionens centrumkommun. Om andelen av elever skrivna i regionen som pendlar till 

regionens centrumkommun ökar så har det skett en regionförstärkning.44  

                                                 
40 Skolverket (2013) s. 2 
41 Skolverket (2011) s 13 
42 Individuella program vänder sig till de som inte har behörighet till de nationella programmen. Antalet elever 

som läser programmet vid varje skola är ofta mycket små.  
43 International Baccalaureate är ett internationellt program som går att läsa vid svenskt gymnasium. Det erbjöds 

endast i en av kommunerna för undersökningen och det är mycket få elever som läser det. 
44 SCB (2010) s. 68 
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Val av regionala marknader  

En statistisk jämförande analys har genomförts mellan två regionala skolmarknader. För att 

belysa utvecklingen så kommer pendlingsmönster och utbud av gymnasieprogram inom olika 

kommuner att kartläggas vid två nedslag, 2011 och 2016.45  

Valet av regioner har varit strategiskt och utgått från method of agreement. Metoden beskrivs 

i boken att Att fråga och att svara, ”Tanken är att det som förenar två i övrigt helt olika fall 

måste vara det som förklarar de faktum att båda uppvisar samma utfall”.46 Eftersom syftet 

med uppsatsen är att kartlägga hur konkurrensen utvecklas inom regionala marknader har så 

olika marknader som möjligt valts ut. Boken tar upp en del problem med metoden, främst 

faktumet att närstudier lämpar sig bäst till att fastslå mekanismer och tidsordning snarare än 

isolering. Eftersom studiens syfte är att kartlägga konkurrensen utvecklas inom regionala 

skolmarknader så ansågs metoden vara den som passade syftet bäst. Studiens beskrivande del 

där regionala marknaderna har identifierats har varit tidskrävande men nödvändig. Därför har 

det inte gjorts en extensiv studie på flera regionala marknader. Ett annat alternativ hade varit 

att välja en del av landet som inte bestod av en regional marknad och en som blivit 

regionaliserad, en form av method of difference.47 Eftersom det ansågs betydligt svårare att 

hitta två så lika områden som möjligt som ändå skilde sig åt vad gäller regionalisering så 

valdes två så olika marknader som möjligt.   

Marknaderna är olika på de faktorer som tidigare forskning pekat ut som viktiga för skillnader 

i pendling, infrastruktur, elevunderlag och förekomsten av samverkansavtal. Eftersom två så 

olika marknader har valts ut har studien som anspråk att isolera den regionala marknaden som 

en bidragande faktor till utvecklingen. Av de 20 regionala marknader som Skolverket 

identifierade 2011 har Falun och Malmö regionala skolmarknader valts ut.  

 

 

 

 

                                                 
45 Fjellman (2017) s. 112 
46 Svensson & Teorell (2007) Att fråga och att svara s. 228 
47 Svensson & Teorell (2007) s. 227-228 
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Skåne har ett gemensamt samverkansområde för utbildningar medan Dalarna är uppdelad i 

flera samverkansområden.48 Skåne bör enligt tidigare forskning ha en hög andel pendling och 

kommunerna vara starkare knutet till regioncentrum.49 Skolverket har också pekat på att 

utbudet påverkas av samverkansområdet. Det blir viktigare att behålla ett varierat utbud inom 

sitt samverkansområde eftersom kommunerna är bundna till detta i Skollagen. När då hela 

Malmös regionala skolmarknad ingår i ett samverkansområde så finns det inget som binder 

mindre kommuner till att erbjuda varierat utbud av gymnasieprogram. Faluns regionala 

marknad är uppdelad i två samverkansområden och där bör incitamenten att behålla ett 

varierat utbud vara starkare. 

Elevunderlag och infrastruktur är också två punkter som Skolverket har lyft fram. Även på 

dessa punkter skiljer sig de två regionerna åt, Faluns regionala skolmarknad är en av de mest 

glesbefolkade och Malmös regionala marknad är en av de mest tätbefolkade 

skolmarknadsregionerna i Sverige.50 Tätbefolkade områden med stort elevunderlag har bättre 

förutsättningar att leverera en större variation av gymnasieprogram. Dessutom är 

infrastrukturen ofta mer utbyggd i sådana områden, vilket gör det enklare att pendla, 45 

minuter anses vara en gräns där pendling minskar kraftigt. 

Det som förenar de två marknaderna är att de klassas som regionala skolmarknader enligt 

Skolverkets indelning av skolmarknader. För att svara på frågeställningen om hur kommuner 

påverkas av den regionala marknaden har därför likheter i regionernas utveckling kartlagts.  

Tabell 1. Strukturella förutsättningar vid de regionala marknaderna 

Förutsättning Malmö 

regionala 

skolmarknad 

Faluns 

regionala 

skolmarknad 

Elevunderlag 𝑆𝑡𝑜𝑟𝑡 𝐿𝑖𝑡𝑒𝑡 

Infrastruktur 

präglas av 

Korta avstånd 𝐿å𝑛𝑔𝑎 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 

Samverkansområde 𝐸𝑡𝑡 𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑚𝑡 𝑈𝑝𝑝𝑑𝑒𝑙𝑎𝑑 𝑖 𝑡𝑣å 
Regional marknad 𝐽𝑎 𝐽𝑎 
Utveckling av 

utbudet 
? ? 

 

 

                                                 
48 Falun-Borlänge regionen (2014) Elva kommuner samarbetar för att skapa möjlighetens skola, Mora 

Gymnasium Samverkan mellan skolorna i Mora, Orsa och Älvdalen, SkåneGy, Samverkansavtal 
49 Skolverket (2013) s. 20 
50 Skolverket (2011) s. 74 
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Uppsatsen har också en beskrivande ansats då pendlingsmönstret vid 2011 och 2016 har 

kartlagts. För att fånga upp utvecklingen inom regionerna kommer förändringsstrategin 

användas. Pendlingen och utbudet för de två åren kommer jämföras för att beskriva 

regionerna och kommunernas utveckling.51  Tidigare forskning har visat på att pendlingen 

ökar bland gymnasieelever och att det sker i högt tempo jämfört med arbetspendlingen. För att 

använda regionerna måste också deras pendlingsströmmar kartläggas. Eftersom lokala 

skolmarknader förstoras och förändras relativt ofta kan inte tidigare uppdelningar av 

skolmarknader användas.52 

Datainsamling 

För att analysera de två regionerna har data från skolverkets statistikdatabaser använts. 

Statistik över pendling ligger till grund för regionernas indelning och är hämtad från 

databasen SIRIS53 som har siffror på kommunnivå över antal in och utpendlande elever. 

Dessa siffror redovisas i modeller som visar indelningen i skolmarknader, det är samma 

modeller som Skolverket använt i sina rapporter. Modellerna kommer enbart redovisa 

indelningen 2016. Därefter har statistik om program per kommun och skola hämtats från 

samma databas.54 Antalet program per kommun har sedan sammanställs i tabeller där antalet 

program redovisas samt om ett program ges vid en eller flera skolor i kommunen. Både 

pendlingsstatistik och utbudsstatistik har hämtats både från 2011 och 2016. I tabeller och 

figurer redovisas enbart siffrorna för 2016 samt hur förändringen sett ut från 2011. Siffrorna 

för 2011 redovisas i bilaga.  

 

 

 

 

 

                                                 
51 Esaiasson m.fl (2017) Metodpraktikan s. 147 
52 Skolverket (2011) s. 23 
53 SIRIS(A) 
54 SIRIS(B) 
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Analys 

Analysen inleds med två separata genomgångar av situationen i Falun och Malmös regionala 

skolmarknader. Först presenteras den geografiska indelningen av marknader utifrån 2016 års 

pendlingsstatistik mellan kommuner. Därefter presenteras de centrala strukturella 

förutsättningarna som av tidigare forskning pekats ut som viktiga för karaktären på den 

regionala marknaden. Sist i genomgången av det två regionala marknaderna kommer 

utvecklingen av utbudet att presenteras. I slutet av analysen kommer de två marknaderna att 

jämföras med varandra, situationen för de olika kommuntyperna (centrumkommun, 

utpendlingskommun samt in – och utpendlingskommun) och de olika lokala delmarknaderna 

kommer särskilt belysas. 

Faluns regionala skolmarknad  

Faluns regionala skolmarknad består av 12 kommuner, alla kommuner ligger i Dalarnas län.55 

Den regionala skolmarknaden är uppdelad mellan två samverkansområden, Orsa, Mora och 

Älvdalen bildar tillsammans ett gemensamt samverkansområde medans resten av 

kommunerna bildar samverkansområdet GySam.56 

Pendlingsstatistik 

Figur 3. Pendlingsstatistik och indelning av Faluns regionala skolmarknad med 

delmarknader 2016  

 

Linje visar den utpendling som bestämmer marknadstillhörighet i modellen. Talen i linjerna visar hur stor andel 

av kommunens elever som pendlar sträckan. Talen under respektive kommunnamn anger andelen av 

kommunens elever som inte pendlar samt antal elever skrivna i kommunen. Svart markering =pendlingen ut från 

kommunen har minskat med mer än 5 % 2011-2016. Grå markering = pendlingen ut från kommunen har ökat 

med mer än 5 % 2011-2016. 

                                                 
55 De tre kommuner som inte ingår i skolmarknaden är Avesta, Smedjebacken och Ludvika. 
56 Falun-Borlänge regionen (2014), Mora Gymnasium 
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Figur 4. Restider på Faluns regionala skolmarknad med delmarknader 2016 

 

Avgränsning av regional marknad samt delmarknader. Tiden visar ungefärlig restid på sträckan för kommunens 

största pendlingsström.  

2011 beskrevs regionen av Skolverket som en löst sammansatt regional marknad där 

indelningen i de lokala skolmarknaderna var svår att avgöra.57 På grund av att många 

kommuner hade hög utpendling som var utspridd mellan Borlänge och Falun. En tydlig 

utveckling till 2016 är att Falun tydligare växt till regionens centrum. Trots långa avstånd 

pendlar en stor del av eleverna boendes i Leksand och Vansbro till Falun. Detsamma gäller 

in- och utpendlingskommunen Mora vars elever i en högre utsträckning pendlar till Falun. 

Malung-Sälen bildade 2011 en egen lokal marknad tillsammans med Vansbro. De två 

kommunernas förändrade pendling gör att de splittras och de var 2016 utpendlingskommuner 

på varsin lokal delmarknad. En intressant faktor med denna utveckling är att 

samverkansområdena som finns inte överensstämmer med de lokala delmarknadernas 

indelning. I och med den ökade pendlingen till Älvdalen knyts Malung-Sälen dit istället för att 

höra samman med sitt samverkansområde.  

Inte heller den kritiska gränsen på 45 minuter spelar någon stor roll i Faluns regionala 

skolmarknad. Eleverna i Leksand och Vansbro har betydligt kortare resväg till Borlänge och 

Mora än vad de har till Falun. Trots de långa avstånden väljer över 20 % att pendla till Falun i 

båda kommunerna. Detta kan vara tecken på vad både Fjellman och Skolverket utgått från, att 

pendlingen som uppstår har med marknadsmekanismer att göra. Skolornas rykte och profil är 

viktigare än avstånd.58  

                                                 
57 Skolverket (2011) s.66 
58 Skolverket (2011) s. 17, Fjellman (2017) s. 108 
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Strukturella förutsättningar 

Tabell 2 Basfakta Faluns regionala skolmarknad 

 

 

 

 

 

 

Precis som övriga landet så minskar antalet elever kraftigt mellan 2011 och 2016, i regionen 

minskar antalet med 17 %. När antalet skolor inte minskar nämnvärt så innebär det att 

skolorna slåss om allt färre elever, vilket ökar konkurrensen. Det syns också med en högre 

andel friskolor samt att en högre andel av eleverna söker sig till friskolor. Det har också skett 

en regionsförstärkning i regionen. Pendlingen till Falun har procentuellt ökat i alla kommuner 

förutom Malung-Sälen, totalt har andelen ökat med 6 %. Falun växer alltså i betydelse för 

hela regionen och de olika delarna knyts närmare varandra genom pendling. Övriga 

kommuners skolor konkurrerar i högre grad även med skolor som ligger i Falun. Tidigare 

forskning har också pekat på att skolor i utpendlingskommuner främst konkurrerar med andra 

kommuners skolor om eleverna.59 Den ökade pendlingen och en högre andel friskolor inom 

regionen tyder på ökad marknadsanpassning. Det som är intressant inom Faluns regionala 

skolmarknad är att de strukturella förutsättningarna för pendling anses ogynnsamma. På grund 

av långa avstånd och regionens uppdelning i två samverkansområden så är förutsättningarna 

för regionförstärkning och marknadsanpassning begränsade.60 Även om inte pendlingen ökar 

så är det tydligt att de andra siffrorna pekar på att regionens skolor är utsatt för en ökad 

konkurrens. Pendlingen är också högre än riksgenomsnittet då 36 % av eleverna pendlar till 

en annan kommun. Sett till statistik för hela landet pendlar 32 % av eleverna.61 

 

                                                 
59 Skolverket (2013) s. 28 
60 Skolverket (2011) s. 13  
61 SIRIS (2016) Gymnasieelevers pendling mellan hem och skolkommun 

      2011       2016 

Elever      8850      7340 

Andel pendlare      35 %      36 % 

Andel som 

pendlar till 

regioncentrum 

    10 %      16 % 

Antal skolor        26        24 

Andel friskolor      27 %       33 % 

Andel elever i 

friskolor 

     15 %       23 % 
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Utbudsstatistik  

Tabell 3. Statistik över gymnasieprogram inom Faluns regionala skolmarknad 2016 per 

kommun samt de tre lokala delmarknaderna. Centrumkommun samt in – och 

utpendlingskommuner markerade.  

Kommun 

H
ed

em
o

ra
 

B
A

 

E
E

 

F
T

 

H
A

 

H
V

 

H
T

 

L
N

 

N
B

 

R
L

 

V
F

 

V
O

 

IM
 

E
K

 

E
S

 

H
U

 

N
A

 

S
A

 

T
E

 

T
o
ta

lt
 

Falun x X X X x X x x x x x X X X X X X X X 49 

Hedemora x x - x x - - x - - - - x x - - x x x 10 

Leksand x x - - x x - - - x x x x x x - x x x 12 

Rättvik x x x x - - - - x - - x x x - - x x - 10 

Vansbro x - - x - - - x - - - x x - - - x x x 8 

FLS62 X X X X X X x X X X X X X X X X X X X 89 

Borlänge x x X x x - - x - x - x X X x x X x X 23 

Gagnef - - - - - - - - - - - - x - - - - - - 1 

Säter - - - - - - - - - - - - x - - - - - - 1 

BLS63 x x X x x - - x - x - x X X - x X x X 25 

Mora x x x x - - x - - x - x x x x - x x x 13 

Älvdalen - x - x - - - x x - - - x - - - - - - 5 

Orsa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Malung-S - x x - x - x - - x - - x x - - x x x 10 

MÄLS64 x X X X x - X x x X - x X X x - X X X 28 

Totalt X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 143 
Individuella programmet markerat som avgränsning mellan yrkes och studieförberedande program X=flera 

skolor i kommunen/marknaden erbjuder programmet. x=Programmet erbjuds vid en skola i 

kommunen/marknaden. – = programmet erbjuds inte i kommunen/marknaden Svart markering =utbudet av 

programmet i kommunen/marknaden har minskat 2011-2016. Grå markering = utbudet av programmet i 

kommunen/marknaden har ökat 2011-2016. BF=Barn och fritid BA=Bygg och anläggning EE=El och energi 

FT=Fordon och transport HA=Handels och administration HV = Hantverk HT=Hotell och turism 

IN=Industritekniska NB=Naturbruk RL=Restaurang och livsmedel VF=VVS och fastighet VO=Vård och 

omsorg IM=Individuella EK=Ekonomi ES=Estetiska HU=Humanistiska NA=Naturvetenskapliga 

SA=Samhällsvetenskapliga TE=Tekniska Totalt=Totalt antal program inom kommunen/marknaden 

 

 

 

 

                                                 
62 Falun lokala skolmarknad 
63 Borlänge lokala skolmarknad 
64 Mora/Älvdalen lokala skolmarknad 
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Falun har det största och mest varierade utbudet av utbildningar. Alla nationella program 

erbjuds inom kommunen och majoriteten på flera olika skolor. Detta skapar stor valmöjlighet 

för ungdomar att välja gymnasieprogram och det finns en konkurrens mellan skolor inom 

kommunen. Trenden är dessutom positiv då antalet program inom kommunen ökade 2011-

2016. Framförallt är utbudet varierat vad gäller de studieförberedande programmen. Det råder 

en konkurrenssituation i kommunen bland alla studieförberedande program. Faluns lokala 

delmarknad har överlag en positiv utveckling då både Rättvik och Leksand har en positiv 

utveckling vad gäller antal gymnasieprogram inom kommunerna. Främst vad gäller 

yrkesförberedande program vilket skapat variation och konkurrensen. Marknadsstrukturen 

inom Faluns lokala delmarknad präglas av konkurrens mellan program, det är endast 

Hantverksprogrammet som inte erbjuds vid mer än en skola.  

 I resten av regionen så är dock tendensen den motsatta. Ingen av de andra två lokala 

skolmarknaderna kan erbjuda alla nationella program och det har skett en 

marknadskoncentration på båda delmarknaderna. Framförallt skolorna som ingår i Mora 

skolmarknad har minskat sitt utbud av program. Dock står sig in- och utpendlingskommunen 

Mora relativt stark då antalet program har varit oförändrat mellan 2011 och 2016. Också inom 

Borlänge skolmarknad så har det skett en marknadskoncentration. Detta trots att Borlänge fått 

ett ökat utbud. En del program går alltså inte att söka inom Borlänge och Mora lokala 

skolmarknader. Tre kommuner saknar helt nationella program inom kommunen, Säter, Orsa 

och Gagnef.  

De kommuner som har haft störst marknadskoncentration är Säter, Hedemora och Malung-

Sälen. De två förstnämnda har nära till ett utbildningscentrum och båda har också haft en 

kraftigt ökande pendling mot dessa kommuner. Tre program har lagt ner 2011-2016 i både 

Säter och Hedemora. Elever i kommunerna som vill kunna välja av ett varierat utbud måste 

pendla till Falun eller Borlänge. Malung-Sälen är istället isolerad i regionens västra del. 

Kommunen är mycket glest befolkad och det tar lång tid till närmaste större ort. Pendlingen 

har under perioden minskat kraftigt men utbudet har ändå begränsats. Detta gäller 

studieförberedande linjer där endast två av de 6 nationella programmen fanns att söka.  
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Sammanfattning av situationen på Faluns regionala skolmarknad 

Tabell 4. Sammanfattning av kommunernas utveckling av utbud i Faluns regionala 

skolmarknad 2011-2016 

Kommuntyp Marknadskoncentration Oförändrat Ökat utbud 

Centrum-

kommun 

0 0 1 

In – och 

utpendlings-

kommun 

1 1 1 

Utpendlings-

kommun 

4 2 2 

Siffrorna visar antalet kommuner som haft den aktuella utvecklingen.  

Bilden av marknadskoncentration i glest befolkade marknaders ytterkanter stärks av 

utvecklingen inom Faluns regionala skolmarknad. Eleverna i dessa kommuner får allt färre 

utbildningsalternativ att välja på och monopol kan uppstå på stora områden. Det är också den 

utveckling som skett på Faluns regionala skolmarknad.65  

Framförallt är utvecklingen inom Mora lokala skolmarknad intressant. Den delen av regionen 

präglas av långa avstånd och ett minskat utbud. Allt fler elever pendlar från Mora, Älvdalen 

och Orsa mot Falun och antalet gymnasieprogram inom de tre kommunerna har minskat. 

Framförallt inom de studieförberedande programmen råder de mycket begränsad konkurrens 

inom marknaden. Det är bara Malung-Sälen och Mora som erbjuder de programmen och 

pendlingen in till Malung-Sälen är mycket begränsad. Marknadsstrukturen är därmed relativt 

de andra lokala marknaderna dålig, och de positiva effekterna av marknadsanpassningen 

riskerar att utebli. 

De tendenser som går att se i den glest befolkade regionala skolmarknaden vad gäller utbud är 

väntad. I de kommuner som definieras som utpendlingskommuner har utbudet minskat. 

Samtidigt har centrumkommunerna samt in- och utpendlingskommunerna i de lokala 

skolmarknaderna haft mer stabil utveckling, enbart Älvdalen har haft marknadskoncentration. 

Falun som regionalt centrum är den kommun som har fått den största ökningen av program, 

vilket stärker bilden av att konkurrensen sträcker sig över kommungränser och det är 

regionens centrumkommun som klarar av att upprätthålla ett varierat utbud. Även Faluns 

närmsta grannkommuner har haft en positiv utveckling vad gäller utbud.  

 

                                                 
65 Fjellman (2017) s. 125 
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Utvecklingen av pendling är utifrån tidigare forskning mer oväntad. Regionens elever pendlar 

i hög utsträckning och kommunerna knyts allt närmare varandra, trots att förutsättningarna för 

pendling inom regionen är begränsade.66 De långa avstånden och uppdelningen i två 

samverkansområden gör att regionförstärkningen och den höga pendlingen är något oväntad. 

Det som är väntat är att det framförallt är utpendlingskommunerna som ökar sin pendling.  

Sett till hela den regionala marknaden så har utbudet ökat trots att antalet elever har minskat. 

Med situationen innan det fria skolvalet hade detta inte hänt då prognoser utifrån elevantal 

avgjorde vilka gymnasieprogram som skulle finnas.67 På kommunnivå och delmarknadsnivå 

så är dock utvecklingen inte lika positiv. Inom Faluns regionala skolmarknad kan vi 

konstatera att marknadskoncentration skett i 2/3 av de lokala skolmarknaderna och att flera av 

kommunerna har minskat sitt utbud av gymnasieprogram.  

Den stora minskningen av antalet elever skrivna i regionen påverkar alltså inte alla 

kommuners utbud av gymnasieprogram. Falun och Borlänge kan trots minskande 

elevunderlag öka sitt utbud av gymnasieprogram tack vare ökad inpendling. Detta stärker 

också bilden av att kommunens positionering inom den regionala marknaden påverkar 

möjligheten att behålla ett varierat utbud.  

Malmös regionala skolmarknad 

Malmös regionala skolmarknad skiljer sig på många sätt från Falun. Den består av två lokala 

skolmarknader, Ystad och Malmö, som består av totalt nio kommuner. Dessa bildar 

tillsammans med resten av Skåne samverkansområdet SkåneGy. Detta skapar ett stort 

samverkansområde med tiotusentals elever och flera regionala marknader. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 Skolverket (2011) s. 13 
67 Skolverket (2011) s.10 
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Pendlingsstatistik 

Figur 5. Pendlingsstatistik och indelning av Malmös regionala skolmarknad med 

delmarknader 2016 

  

Linje visar den utpendling som bestämmer marknadstillhörighet i modellen. . Talen i linjerna visar hur stor andel 

av kommunens elever som pendlar sträckan. Talen under respektive kommunnamn anger andelen av 

kommunens elever som inte pendlar samt antal elever skrivna i kommunen. Svart markering =pendlingen ut från 

kommunen har minskat med mer än 5 % 2011-2016. Grå markering = pendlingen ut från kommunen har ökat 

med mer än 5 % 2011-2016. 

Figur 6. Restid inom Malmö regionala skolmarknad med delmarknader 2016 

 

 

Avgränsning av regional marknad samt delmarknader. Tiden visar ungefärlig restid på kommunens största 

pendlingsström.  
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Den regionala skolmarknaden är till skillnad från Falun mycket stabil, det är små procentuella 

skillnader vad gäller pendling. Restiderna inom regionen är relativt korta, en resa från 

Simrishamn i regionens östra delar till regioncentrum i Malmö tar 1h och 30min. Ingen av 

kommunernas största pendlingsström (förutom Ystads till Malmö) är på en sträcka som tar 

längre tid än 45 minuter.  

Trots de gynnsamma förutsättningarna ligger pendlingen på 30 % vilket är lägre än 

riksgenomsnittet på 32 %. Det beror mycket på att mer än 50 % av regionens elever bor i 

Malmö och mycket få av dem pendlar ut från kommunen. Bland de kommuner som 

kategoriseras som utpendlingskommuner är pendlingen betydligt mer utbredd. Både Ystad 

och Malmös dragningskraft är stark inom de lokala skolmarknaderna. Regionen är också 

stabil i den mån att ingen kommun har förändrat sin kategorisering som Malung-Sälen gjorde 

inom Faluns regionala skolmarknad.  

Strukturella förutsättningar 

Tabell 5 Basfakta Malmös regionala skolmarknad 

 

 

 

 

 

 

Den regionala marknaden har en hög andel friskolor och ännu högre andel elever som går i 

friskolor. En hög närvaro av friskolor tyder på att marknadsanpassningen inom regionen är 

hög.68 Regionala marknaders centrumkommuner har de senaste åren ökat sin betydelse inom 

regionerna vilket också skett i Malmö.69 Trots att andelen friskolor har minskat något så har 

fler elever sökt sig till friskolor. Detta samtidigt som denna region mellan 2011 och 2016 hade 

ett minskat antal elever, totalt sett med 10 %.  

Den höga andelen som pendlar till Malmö visar att centrumkommunen är viktig i regionen, 

var fjärde elev i regionen pendlade till Malmö och det skedde en liten regionförstärkning 

2011-2016. 

                                                 
68 Fjellman (2017) s. 108 
69 Skolverket (2011) s. 52 

      2011       2016 

Elever      17045      15275 

Andel pendlare      30 %     30 % 

Andel som 

pendlar till 

regioncentrum 

     24 %      25 % 

Skolor       51      55 

Andel friskolor      55 %          51 % 

Andel elever i 

friskolor 

     34 %       43 % 
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 Regionen har en hög grad av marknadsanpassning men det har inte skett så mycket inom 

regionen under undersökningsperioden. En stabil marknad har etablerats med en hög grad av 

pendling i utpendlingskommunerna, och mycket av den går mot regioncentrum. De 

gynnsamma strukturella förutsättningarna i regionen avspeglar sig också i siffrorna för 

regionen. En stark anknytning till regionens centrum var väntad, likaså en hög andel friskolor.  

Utbudsstatistik 

Tabell 6 Statistik över gymnasieprogram inom Malmös regionala skolmarknad 2016 per 

kommun samt de tre lokala delmarknaderna. Centrumkommun samt in – och 

utpendlingskommuner markerade.   

Kommun 

B
F
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Malmö X X X X X X X x X X X X X X X X X X X 130 

Svedala x - - - - - - - x - - - x - - - x x x 6 

Trelleborg x x x - x x - x - - - x x x x - x x x 13 

Vellinge - - - - - - - - - - - - x x x x x x x 6 

MLS70 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 155 

Ystad x X X x X X x - x X x X X X X - x X x 28 

Simrishamn x - x - x - - - - x - x X - x - x x - 10 

Sjöbo - x - x - x x - x - - - x - - - - - - 6 

Skurup - x - x - - - - x - - - x - - - - - - 4 

Tomelilla - - - - - - - - x - - - x - - - - - - 2 

YLS71 X X X X X X X - X X x X X X X - X X x 50 

Totalt72 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 206 

 

Individuella programmet markerat som avgränsning mellan yrkes och studieförberedande program X=flera 

skolor i kommunen/marknaden erbjuder programmet. x=Programmet erbjuds vid en skola i 

kommunen/marknaden. – = programmet erbjuds inte i kommunen/marknaden Svart markering =utbudet av 

programmet i kommunen/marknaden har minskat 2011-2016. Grå markering = utbudet av programmet i 

kommunen/marknaden har ökat 2011-2016. BF=Barn och fritid BA=Bygg och anläggning EE=El och energi 

FT=Fordon och transport HA=Handels och administration HV = Hantverk HT=Hotell och turism 

IN=Industritekniska NB=Naturbruk RL=Restaurang och livsmedel VF=VVS och fastighet VO=Vård och 

omsorg IM=Individuella EK=Ekonomi ES=Estetiska HU=Humanistiska NA=Naturvetenskapliga 

SA=Samhällsvetenskapliga TE=Tekniska Totalt=Totalt antal program inom kommunen/marknaden. 

 

                                                 
70 Malmös lokala skolmarknad 
71 Ystads lokala skolmarknad 
72 Malmös regionala skolmarknad 
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Alla kommuner erbjuder något nationellt program i sin kommun. Centrumkommunen Malmö 

erbjuder alla program förutom Industritekniska vid mer än en skola. Vi ser en stor skillnad 

mellan utbudet i de renodlade pendlingskommunerna och Ystad. Trots lägre invånarantal än 

Trelleborg och Vellinge så är Ystads utbud av gymnasieprogram mer varierat, endast 

industritekniska programmet saknas i kommunen och det finns flera skolor att välja på. 

Utvecklingen i Ystad är dock negativ då antalet program har minskat. 

De kommuner som haft en marknadskoncentration förutom Ystad är också Simrishamn, 

Svedala, Tomelilla och Trelleborg. Det är framförallt utbudet av yrkesprogrammen som 

minskar, dessa program har ofta ett mindre antal elever än de studieförberedande vilket kan 

vara en förklaring till att dessa program lägger ner först när efterfrågan minskar.  

En utpendlingskommun som frångår trenden med marknadskoncentration eller oförändrat 

utbud är Sjöbo. Två nya yrkesprogram erbjuds på kommunens skola 2016 jämfört med 2011. 

De elever från kommunen som vill läsa ett studieförberedande program får dock söka sig till 

en annan kommun då de programmen saknas i kommunen. 

 På Ystads lokala skolmarknad har det också skett en marknadskoncentration. Framförallt är 

utbudet vad gäller studieförberedande program begränsat. Malmös lokala skolmarknad har 

dock sett en positiv utveckling i antal program som erbjuds. På grund av att 

centrumkommunen haft en så kraftig ökning av program så ger inte de andra kommunernas 

marknadskoncentration någon effekt på utvecklingen inom den lokala marknaden. Också 

totalt sett för hela regionen så har utbudet ökat trots ett minskat elevunderlag.  

Sammanfattning av situationen på Malmös regionala skolmarknad 

Tabell 7 Sammanfattning av kommunernas utveckling av utbud i Malmös regionala 

skolmarknad 2011-2016 

Kommuntyp Marknadskoncentration Oförändrat Ökat utbud 

Centrum-

kommun 

0 0 1 

In – och 

utpendlings-

kommun 

1 0 0 

Utpendlings-

kommun 

4 2 1 

Siffrorna visar antalet kommuner som haft den aktuella utvecklingen.  
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Malmös regionala marknad har präglats av stor pendling till regionens centrum och en stabil 

utveckling av pendlingsströmmar. Ingen kommun har ökat eller minskat sin pendling med 

mer än 4 % och en liten regionförstärkning har skett i och med att pendlingen till Malmö 

ökade med 1 %. Avstånden är korta och marknadsanpassningen hög, vilket också är väntat 

utifrån Skolverkets tidigare redogörelser om vad som påverkar regionala marknader.  

Utbudet har dock förändrats i flera kommuner och skillnaden mellan regionens centrum och 

utpendlingskommunerna är stora. Malmö erbjuder över hälften av alla gymnasieprogram i 

regionen och har också en positiv utveckling av utbud. Nästan alla utpendlingskommuner 

samt Ystad har istället oförändrat eller negativ utveckling av utbud, alltså 

marknadskoncentration. Sjöbo är undantaget från denna utveckling, som enda kommun 

förutom Malmö har utvecklingen av utbud varit positiv.  

Förutom de tydliga skillnaderna mellan centrumkommunen och de andra kommunerna så 

skiljer sig också de två lokala delmarknaderna åt. Den positiva utvecklingen inom Malmös 

lokala skolmarknad kontrasteras mot ett minska utbud inom Ystad lokala skolmarknad. Att 

Malmö präglas av mer konkurrens var inte oväntat, dock stärks skillnaderna även inom den 

tätbefolkade regionala marknaden. Utpendlingskommunerna präglas av 

marknadskoncentration och antalet program ökar i centrumkommunen. Sett till hela den 

regionala marknaden stärks utbudet tack vare utvecklingen i Malmö kommun. Trots en 

minskning av antalet elever med 10 % så ökar antalet program. Precis som på Faluns 

regionala marknad så ökar konkurrensen och marknadsstrukturen fortsätter präglas av stor 

konkurrens.  

 

 

 

 

 

 



31 

 

Jämförelse mellan de regionala marknaderna 

Pendling och strukturella förutsättningar 

Tabell 8 Basfakta för de två regionala skolmarknaderna 2016. Förändring från 2011 i 

parantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Utvecklingen inom Malmös regionala skolmarknad var mer stabil vad gäller pendling. 2011 

var Malmö ett tydligt centrum inom kommunen med en fjärdedel av eleverna som pendlade 

till regioncentrum och situationen var liknande 2016. Falun utvecklas mellan 2011 – 2016 

mot en liknande position i Faluns regionala skolmarknad. Tidigare studier har pekat på att 

regioner som Malmös tidigare har utvecklats till att vara tätt sammankopplade. Siffrorna från 

den här jämförelsen visar att även mer glesbefolkade regioner kan vara på väg i samma 

riktning. Totalt sett är den procentuella pendlingen högre i Faluns regionala skolmarknad.  

Pendling och andelen friskolor anses vara två indikatorer på marknadsanpassning och båda 

dessa ökar i Faluns regionala marknad. Vad gäller friskolor är situationen liksom med 

regionförstärkning att Faluns regionala marknad närmar sig siffrorna för Malmö, skillnaderna 

är dock stora. Det är framförallt utvecklingen inom Faluns regionala marknad som är 

intressant. Den mer glest befolkade marknaden blir allt mer lik Malmös mer tätbefolkade 

marknad. Utvecklingen på Faluns regionala marknad visar att även där de strukturella 

förutsättningarna inte är gynnsamma så sker en ökad marknadsanpassning.75 Konkurrensen 

mellan kommuner ökar när elever utnyttjar det fria skolvalet genom att välja skolor utanför 

hemkommunen.76  

                                                 
73 Malmös regionala skolmarknad 
74 Faluns regionala skolmarknad 
75 Skolverket (2011) s. 20 
76 Fjellman (2017) s. 108 

      MRS73        FRS74 

Elever      15275 (-10 %)      7340 (-17%) 

Andel pendlare       30 % (0%)      36 % (1%) 

Andel som 

pendlar till 

regioncentrum 

     25 % (+1%)      16 % (+6%) 

Antal skolor        55 (+4)        24 (-2) 

Andel friskolor      51 % (-4%)       33 % (+6%) 

Andel elever i 

friskolor 

     43 % (+9%)       23 % (+8%) 
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Utbud 

Utpendlingskommunerna 
Som det har konstaterats i de separata redovisningarna av skolmarknaderna så har flera av de 

kommuner som kategoriseras som utpendlingskommuner haft en marknadskoncentration. När 

vi plockar ut utpendlingskommunerna från de båda skolmarknaderna blir resultatet tydligare. 

Tabell 9 visar att 8 av 15 kommuner har minskat sitt utbud av gymnasieprogram. Det 

intressanta är att dessa också är jämnt spridda mellan de två marknaderna, fyra från Faluns 

regionala marknad och fyra från Malmö regionala marknad.  

Tabell 9 Statistik över gymnasieprogram per kommun 2016, enbart 

utpendlingskommuner 

Kommun 
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Gagnef - - - - - - - - - - - - x - - - - - - 1 

Hedemora x x - x x - - x - - - - x x - - x x x 10 

Leksand x x - - x x - - - x x x x x x - x x x 12 

Malung-S - x x - x - x - - x - - x x - - x x x 10 

Orsa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Rättvik x x x x - - - - x - - x x x - - x x - 10 

Simrishamn x - x - x - - - - x - x x - x - x x - 9 

Sjöbo - x - x - x x - x - - - x - - - - - - 6 

Skurup - x - x - - - - x - - - x - - - - - - 4 

Svedala x - - - - - - - x - - - x - - - x x x 6 

Säter - - - - - - - - - - - - x - - - - - - 1 

Tomelilla - - - - - - - - x - - - x - - - - - - 2 

Trelleborg x x x - x x - x - - - x x x x - x x x 13 

Vansbro x - - x - - - x - - - x x - - - x x x 8 

Vellinge - - - - - - - - - - - - x x x - x x x 6 
Individuella programmet markerat som avgränsning mellan yrkes och studieförberedande program X=flera 

skolor i kommunen/marknaden erbjuder programmet. Individuella programmet markerat som avgränsning 

mellan yrkes och studieförberedande program x=Programmet erbjuds vid en skola i kommunen/marknaden. – = 

programmet erbjuds inte i kommunen/marknaden Svart markering =utbudet av programmet i kommunen har 

minskat 2011-2016. Grå markering = utbudet av programmet i kommunen har ökat 2011-2016. BF=Barn och 

fritid BA=Bygg och anläggning EE=El och energi FT=Fordon och transport HA=Handels och administration 

HV = Hantverk HT=Hotell och turism IN=Industritekniska NB=Naturbruk RL=Restaurang och livsmedel 

VF=VVS och fastighet VO=Vård och omsorg IM=Individuella EK=Ekonomi ES=Estetiska HU=Humanistiska 

NA=Naturvetenskapliga SA=Samhällsvetenskapliga TE=Tekniska Totalt=Totalt antal program inom 

kommunen. 
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Tabell 10 Sammanfattning av utvecklingen av utbudet inom utpendlingskommunerna 

2011-2016 

Marknad Marknadskoncentration Oförändrat Ökat utbud 

FRS77 4 2 2 

MRS78 4 2 1 

Totalt 8 4 3 
Siffrorna visar antalet kommuner som haft den aktuella utvecklingen.  

Framförallt har det skett ett marknadsmisslyckande vad gäller utbudet av studieförberedande 

program. Ingen kommun har utökat sitt utbud av studieförberedande program och sex 

kommuner har minskat sitt utbud. Hälften av utpendlingskommunerna har inte något 

studieförberedande program att erbjuda inom kommunen.  

Tidigare forskning har främst pekat på de stora skillnaderna mellan olika marknader. Det som 

Skolverket pekat på i sina rapporter är att de strukturella förutsättningarna påverkar hur 

marknader utvecklas, främst samverkansområde, infrastruktur och elevunderlag.79 De två 

regionala marknaderna som jämförts i den är studien är olika på alla de punkterna. De likheter 

som vi ser bland utpendlingskommunerna kan därför anses bero på just deras karaktär som 

utpendlingskommun. Att utpendlingskommuner drabbas hårdare av minskande elevunderlag 

bekräftas av studien men det finns inte någon stor skillnad mellan glest befolkade områden 

och tätt befolkade områden. Trots att Malmös regionala marknad hade en mycket stabil 

utveckling vad gäller pendling så sker det stora förändringar vad gäller utbud. Ingen av 

utpendlingskommunerna ökade sin utpendling men flera minskar sitt utbud.  

Bland utpendlingskommunerna råder det inte någon konkurrens inom kommunerna. Dock 

utsätts skolorna inom utpendlingskommuner för konkurrens från andra kommuners skolor. 

Inom utpendlingskommunerna visar den insamlade statistiken att denna konkurrens leder till 

ett minskat utbud i dessa kommuner. Konkurrensen minskar lokalt men på regional nivå 

utsetts skolorna för ökande konkurrens.  

 

 

 

                                                 
77 Faluns regionala skolmarknad 
78 Malmö regionala skolmarknad 
79 Skolverket (2011) s.13 
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Marknadskoncentrationen inom dessa kommuner leder också till att fler måste pendla. När de 

kommuner som redan har hög utpendling minskar sitt utbud måste fler av de som tidigare valt 

att stanna inom kommunen pendla. Detta har också uppmärksammats av Skolverket.  

En konsekvens av att elevers utbildningsval i högre grad har kommit att riktas mot större 

utbildningscentra är att en del utpendlingskommuner avvecklat eller kraftigt minskat den 

egna gymnasieverksamheten för att istället hänvisa elever till andra kommuner. Det 

minskade utbildningsutbudet i en del kommuner kan också vara en direkt orsak till en ökad 

utpendling av elever, då de program som de har att välja mellan i sin hemkommun är 

begränsade.80 

Att det råder monopol inom kommunerna är dock inte oväntat, lokala monopol uppstår även 

inom väl fungerande marknader.81 Vilket utbud som finns inom en kommun bestäms mycket 

av elevunderlaget. Det som är anmärkningsvärt är att utvecklingen pekar på att färre och färre 

utpendlingskommuner kan erbjuda varierat programutbud.  

In– och utpendlingskommuner 

Tabell 11 Statistik över gymnasieprogram per kommun 2016, enbart in - och 

utpendlingskommuner 
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Borlänge x x X x x - - x - x x x X X x x X x X 23 

Mora x x x x - - x - - x - x x x x - x x x 13 

Ystad x X X x X X x - x X x X X X X - x X x 28 

Älvdalen - x - x - - - x x - - - x - - - - - - 5 
Individuella programmet markerat som avgränsning mellan yrkes och studieförberedande program X=flera 

skolor i kommunen erbjuder programmet. x=Programmet erbjuds vid en skola i kommunen. – = programmet 

erbjuds inte i kommunen Svart markering =utbudet av programmet i kommunen har minskat 2011-2016. Grå 

markering = utbudet av programmet i kommunen/marknaden har ökat 2011-2016. BF=Barn och fritid BA=Bygg 

och anläggning EE=El och energi FT=Fordon och transport HA=Handels och administration HV = Hantverk 

HT=Hotell och turism IN=Industritekniska NB=Naturbruk RL=Restaurang och livsmedel VF=VVS och 

fastighet VO=Vård och omsorg IM=Individuella EK=Ekonomi ES=Estetiska HU=Humanistiska 

NA=Naturvetenskapliga SA=Samhällsvetenskapliga TE=Tekniska Totalt=Totalt antal program inom 

kommunen. 

 

 

                                                 
80 Skolverket (2013) s. 118 
81 Bartlett & Le Grand (1993) s. 33 
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Det är inte någon stor skillnad mellan in -och utpendlingskommunerna och 

utpendlingskommunernas utveckling. En tydlig skillnad är dock att de studieförberedande 

programmen till en högre grad erbjuds i in-och utpendlingskommuner. Det är bara Älvdalen 

som inte har några studieförberedande program inom kommunen av in-och 

utpendlingskommunerna. Eftersom kommunen finns inom samma lokala marknad som Mora 

så finns de flesta studieförberedande programmen ändå inom den lokala marknaden. 

Att en kommun har hög inpendling har inte gjort att de här kommunerna har kunnat erbjuda 

ett mer varierat utbud under en period av minskande elevunderlag. Det är alltså inte enbart de 

mest perifera kommunerna som tappar i konkurrensen av centrumkommunernas skolor. Mora 

och Älvdalen bildar tillsammans med utpendlingskommunen Orsa ett gemensamt 

samverkansområde, detta ställer högre krav på kommunerna att erbjuda fler 

gymnasieprogram. Trots detta har utbudet minskat i Älvdalen och varit oförändrat i Mora.  

Centrumkommunerna 

Tabell 12 Statistik över gymnasieprogram per kommun 2016, enbart 

centrumkommuner.  
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Falun x X X X x X x x x x x X X X X X X X X 49 

Malmö X X X X X X X x X X X X X X X X X X X 130 
Individuella programmet markerat som avgränsning mellan yrkes och studieförberedande program. X=flera 

skolor i kommunen/marknaden erbjuder programmet. x=Programmet erbjuds vid en skola i 

kommunen/marknaden. – = programmet erbjuds inte i kommunen/marknaden Svart markering =utbudet av 

programmet i kommunen har minskat 2011-2016. Grå markering = utbudet av programmet i kommunen har ökat 

2011-2016. BF=Barn och fritid BA=Bygg och anläggning EE=El och energi FT=Fordon och transport 

HA=Handels och administration HV = Hantverk HT=Hotell och turism IN=Industritekniska NB=Naturbruk 

RL=Restaurang och livsmedel VF=VVS och fastighet VO=Vård och omsorg IM=Individuella EK=Ekonomi 

ES=Estetiska HU=Humanistiska NA=Naturvetenskapliga SA=Samhällsvetenskapliga TE=Tekniska 

Totalt=Totalt antal program inom kommunen 

Båda centrumkommunerna i undersökningen har haft en positiv utveckling med ökat utbud av 

gymnasieprogram. Trots att antalet elever folkbokförda i kommunerna har minskat. Falun har 

haft en kraftigt ökande inpendling från resten av regionen men pendlingen till Malmö är i stort 

sett oförändrat.  
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Den positiva utvecklingen är också jämnt fördelad mellan yrkesförberedande och 

studieförberedande program. Centrumkommunerna är de enda kommunerna där antalet 

studieförberedande program ökar. Elever boendes i Falun och Malmö får under en period av 

ständigt minskade elevunderlag ändå fler alternativ när de ska välja till gymnasiet. 

Konkurrensen finns inom kommunerna och eleverna behöver inte pendla för att ta del av ett 

varierat utbud.  

Marknadsstrukturen präglas av konkurrens och skolorna i centrumkommunerna har press på 

sig för att behålla sina elever. Enligt teorin om kvasimarknadens framgångskriterier kommer 

det också leda till att skolorna anpassar sig till kundernas önskemål, dessutom bör skolorna 

effektivisera sin verksamhet. Dessa skolor klarar då också av att utöka sitt utbud trots att 

skolorna slåss om allt färre elever.82  

Utvecklingen inom Centrumkommunerna förstärker bilden av utvecklingen på regionala 

marknader. När resten av kommunerna minskar sitt utbud så ökar variationen av 

gymnasieprogram i Falun och Malmö. Skillnaden är störst vad gäller studieförberedande 

program där Falun och Malmö erbjuder alla de programmen vid flera skolor samtidigt som 

hälften av utpendlingskommunerna helt saknar studieförberedande program.  

De lokala och regionala skolmarknaderna   

Tidigare forskning har främst pekat på att det är stora skillnader mellan olika typer av 

regionala marknader och att de strukturella förutsättningarna påverkar utvecklingen.83 Den här 

studien har visat att två mycket olika regionala marknader visar upp liknande utveckling. 

Centrumkommunerna växer i betydelse, både vad gäller ökad inpendling och större andel av 

regionernas utbud.  

Tabell 13 Sammanfattning av kommunernas utveckling av utbud 2016-2011  

Kommuntyp Marknadskoncentration Oförändrat Ökat utbud 

Utpendlings-

kommun 

8 4 3  

In – och 

utpendlings-

kommun 

2 1 1 

Centrum-

kommun 

0 0 2 

Totalt 10 5 6 
Siffrorna visar antalet kommuner som haft den aktuella utvecklingen.  

                                                 
82 Bartlett & Le Grand (2013) s. 137 
83 Skolverket (2011) s. 13 
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Tabell 14 Statistik över gymnasieprogram per skolmarknad 2016. Marknader med 

centrumkommun markerad 
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BLS x x X x x x - x - x x x X X x x X x X 25 

FLS X X X X X X x x X X X X X X X X X X X 90 

MLS X X X X X X X x X X X X X X X X X X X 155 

MÄLS x X X X x - x x x X - x X x x - X X X 28 

YLS X X X X X X X - X X x X X X X - X X X 50 

Regional  

marknad 

                    

FRS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 143 

MRS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 206 
Individuella programmet markerat som avgränsning mellan yrkesförberedande och studieförberedande program.  

X=flera skolor i kommunen/marknaden erbjuder programmet. x=Programmet erbjuds vid en skola i 

kommunen/marknaden. – = programmet erbjuds inte i kommunen/marknaden Svart markering =utbudet av 

programmet i marknaden har minskat 2011-2016. Grå markering = utbudet av programmet i marknaden har ökat 

2011-2016. BF=Barn och fritid BA=Bygg och anläggning EE=El och energi FT=Fordon och transport 

HA=Handels och administration HV=Hantverk HT=Hotell och turism IN=Industritekniska NB=Naturbruk 

RL=Restaurang och livsmedel VF=VVS och fastighet VO=Vård och omsorg IM=Individuella EK=Ekonomi 

ES=Estetiska HU=Humanistiska NA=Naturvetenskapliga SA=Samhällsvetenskapliga TE=Tekniska 

Totalt=Totalt antal program inom marknaden 

Strukturella förändringar har ökat konkurrensen om eleverna då elevkullarna har blivit allt 

mindre, elevantalet har minskat i alla undersökta kommuner mellan 2011 och 2016. Bland 

delmarknaderna är det bara Falun och Malmö som ökat sitt utbud. De marknaderna är också 

de som kan erbjuda alla nationella program inom marknaden. Alla de andra marknaderna har 

haft marknadskoncentration och saknar minst två nationella program. Borlänge och 

Mora/Älvdalens lokala delmarknader har en betydligt mindre grad av konkurrens, med 4 

respektive 8 program som erbjuds vid flera skolor.  

Skillnaden mellan de olika kommuntyperna förstärks när de lokala delmarknadernas 

utveckling jämförs med varandra. Det är centrumkommunernas lokala skolmarknader som 

kan fortsätta ha en positiv utveckling trots minskande elevkullar. Främst är det tack vare 

utvecklingen inom just centrumkommunerna.  
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Skolorna inom kommunerna konkurrerar med varandra om elever men det är främst utanför 

Falun och Malmö som förlorarna för konkurrensen finns. När konkurrensen ökar är det främst 

skolor utanför de större städerna som lägger ner sina gymnasieprogram. 

Gymnasieprogrammen blir fler i marknadernas centrum och de lägger ner i mer perifera 

områden. Detta leder till ett mer begränsat utbud för elever som inte kan eller vill pendla i 

dessa kommuner.  

Det går att argumentera för att marknadsmisslyckanden skett i delar av de regionala 

marknaderna. Vilken nivå som marknadsstrukturen analyseras på spelar dock stor roll. På 

kommunal nivå och bland de lokala delmarknaderna har det varit marknadskoncentration i 

flera kommuner och delmarknader. Detta förstärker bilden från tidigare forskning att 

strukturen inom marknader spelar roll, det är stor skillnad mellan centrum och periferi.84 

Störst är skillnaden när det gäller studieförberedande program. Där är utvecklingen positiv i 

Falun och Malmös lokala skolmarknader men de andra delmarknaderna visar upp en tydlig 

negativ utveckling.  

Samtidigt ser vi att båda regionala marknaderna ökar sitt utbud av gymnasieprogram trots att 

elevkullarna har minskat kraftigt. Sett till hela de regionala marknaderna har alltså marknaden 

skapat ett ökat utbud med mer konkurrens. Marknadsstrukturen skapar goda förutsättningar 

för att de positiva effekterna av en kvasimarknad ska uppstå.  

Resultaten i den här studien bekräftar det som Fjellman skriver i sin artikel från om 

utvecklingen på glest befolkade regionala marknader och till viss del appliceras resultatet på 

fler marknader än just glest befolkade. Skolverket har lyft de stora skillnaderna som redan 

finns mellan centrum och utpendlingskommuner, främst i glest befolkade områden.85 I den 

här studien ser vi att även en mer tätbefolkade marknad som Malmös regionala marknad visar 

upp marknadskoncentration i utpendlingskommuner och ökat utbud i centrumkommuner.  

 

 

 

                                                 
84 Skolverket (2013) s. 114 
85 Fjellman (2017) s. 124 
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Avslutning 

Pendlingen har blivit en viktig del av det fria skolvalet. För att marknadsanpassningen ska få 

en positiv effekt så krävs det att elever i kommuner utanför större städer utnyttjar skolvalet 

genom att pendla till andra kommuner. Precis som tidigare forskning pekat på sträcker sig 

konkurrensen mellan skolor över kommungränserna. Den här studien har visat att oavsett 

vilken typ av regional marknad som denna konkurrenssituation finns på så är det främst 

skolorna i utpendlingskommuner samt in-och utpendlingskommuner som blir förlorare i 

konkurrensen. Detta leder till marknadskoncentration i regionala marknaders periferi. 

Skolornas geografiska placering verkar därmed vara en del av konkurrensen på marknaden. 

Det är möjligt att periodens kraftigt minskade elevkullar har förstärkt skillnaderna, andelen 

elever som pendlar har dock ökat stadigt sedan det fria skolvalet infördes. 

Anna-Maria Fjellman argumenterar i sin artikel för att utvecklingen är ett 

marknadsmisslyckande i hennes fallstudie. Sett till de lokala delmarknaderna är det också vad 

som skett i båda de regionala marknaderna som den här studien har analyserat. Enligt teorin 

om kvasimarknadens framgångskriterier leder det till en dåligt fungerande marknad som inte 

levererar utbildning av hög kvalité till lågt pris eller ger elever och föräldrar möjlighet att 

påverka marknaden. Sett till den regionala nivån är dock utvecklingen positiv och man kan 

inte argumentera för marknadsmisslyckande.  

I regionerna i den här studien så pendlar 25 respektive 16 % av eleverna inom det två 

marknaderna in till regionernas centrum. Det är en relativt stor andel inom Faluns och 

Malmös regionala marknader som tar del av det stora och varierade utbud som finns inom i de 

två centrumkommunerna. Eftersom antalet gymnasieprogram inom de två regionerna har ökat 

så får många elever inom marknaden möjlighet att välja mellan fler program 2016 än 2011. 

Återigen så är pendling en förutsättning för att marknadsstrukturen inom marknaderna ska 

kunna betraktas som lyckad.  

Pendlingens centrala position för en positiv effekt kan och har också ifrågasatts. Både 

Skolverket och Fjellman problematiserar situationen utifrån kravet på utbildningens 

likvärdighet. Geografisk hemvist riskerar att bli en faktor för vilken utbildning en elev kan 

välja på. Med allt detta i bakhuvudet så ökade antalet gymnasieprogram i båda regionala 

marknaderna i den här studien trots att antalet elever minskade kraftigt. 

Marknadsanpassningen har utifrån ett regionalt perspektiv levt upp till kravet att erbjuda ökad 

pedagogisk variation men på lokal och kommunal nivå lett till marknadsmisslyckande för 

flera områden.  
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Bilaga 1 

Statistik för kommunerna 2011 

 Kommun Elever Andel som 

pendlar 

Antal 

program 

Borlänge 1980 24 % 21 

Falun 2360 13 % 44 

Gagnef 410 98 % 1 

Hedemora 650 34 % 12 

Leksand 630 38 % 11 

Malmö 9550 6 % 115 

Malung-S 390 54 % 12 

Mora 800 26 % 13 

Orsa 270 93 % 1 

Rättvik Chi 41 % 8 

Simrishamn 750 56 % 13 

Sjöbo 690 91 % 4 

Skurup 610 93 % 4 

Svedala 835 85 % 7 

Säter 450 82 % 4 

Tomelilla 470 96 % 2 

Trelleborg 1680 36 % 15 

Vansbro 280 46 % 8 

Vellinge 1470 58 % 6 

Ystad 990 24 % 33 

Älvdalen 240 67 % 6 


