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Sammanfattning 

Denna uppsats ämnar undersöka och synliggöra samband mellan bakgrundsegenskaper och 
elevmobilisering inom ramen för samverkansavtalet Fritt Sök i Skåne och västra Blekinge. Fritt 
Sök innebär att elever inom samverkansområdet har möjlighet att söka sig till gymnasiala 
utbildningar inom samtliga kommuner som ingår i avtalet, och samtidigt prioriteras i första 
hand oberoende av var de befinner sig innanför samverkansområdets gränser. Enligt Skånes 
Kommuner syftar avtalet till att möjliggöra för elever att i särdeles stor utsträckning få sitt 
gymnasieval tillgodosett och därmed bidra till en effektiviserad och kvalitativ process för 
gymnasievalet. 

Baserat på tre årskohorter, 1998, 1992 respektive 1987, synliggörs förflyttningen i samband 
med gymnasievalet utifrån urvalets geografiska rörelsemönster baserat på elevernas 
bakgrundsegenskaper och bakgrundskaraktäristik. Detta genomförs genom att digitalt kartlägga 
förflyttningen hos urvalen från de respektive kohorterna i samband med gymnasievalet, samt 
genom en regressionsanalys för att utvärdera vilka samband de olika bakgrundsvariablerna kan 
antas ha med elevmobiliteten. 

Resultatet av denna analys indikerar att förflyttningen innan och efter implementeringen av 
Fritt Sök är kraftigt centrerad kring de större kommunerna Malmö, Helsingborg och Lund. 
Detta återspeglas både av elevupptaget från de kommuner som befinner sig i nära anslutning till 
dessa, och med att elever förflyttar sig över långa avstånd i syfte att påbörja sin 
gymnasieutbildning i anslutning till dessa kommuner. Vidare indikerar resultaten att 
elevmobiliseringen, efter implementeringen av Fritt Sök, tenderar att vara mer tilltagande hos 
elever födda i Sverige. För perioden innan Fritt Sök uppvisas detta samband igen, men även att 
skolprestationer i form av ett högre meritvärde leder till en ökad tendens att flytta mellan 
skolkommuner i samband med gymnasievalet. 

Slutligen indikerar denna uppsats att det finns en vidare anledning att studera de faktiska 
effekterna av Fritt Sök utifrån elevernas möjlighet till mobilisering och baserat på hur rörelserna 
till och från olika kommuner inom samverkansområdet realiseras i praktiken. 
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Inledning 
När det svenska utbildningssystemet är uppe för diskussion inom den politiska 
världen och forskningsdebatten beträffande den svenska skolan lyfts gång på 
gång ämnen relaterade till skolreformerna, friskolor och jämlikhet fram (se 
exempelvis Fjellman, 2019a; Fjellman 2019b; Ambrose, 2017). Gemensamt för 
dessa diskussioner är att strukturen av det svenska utbildningssystemet 
analyseras, utvärderas och argumenteras kring utifrån konsekvenserna för olika 
aktörer, elever och prestationer, vilket återses från den lokala nivån i 
småsamhällena hela vägen upp till riksnivå samt i ljuset av internationella 
kunskapsmätningar. Många kritiserar den moderna strukturen och menar att 
det svenska utbildningssystemet numera utger sig för att vara en 
marknadspräglad arena i vilken konkurrens, ekonomiska vinster och 
effektivisering placeras i fokus, vilket som en följd har förändrat hur de olika 
aktörerna inom skolans värld handlar och prioriterar (se exempelvis Forsberg, 
2015). 
 På den lokala nivån återfinns en situation som har återkommit i debatten 
flertalet gånger under den senaste tiden, nämligen förekomsten av 
samverkansavtal som ämnar förändra möjligheterna för elever att söka sig till 
utbildningar över kommungränserna och därigenom förändra den lokala samt 
regionala strukturen ytterligare. I Skåne samt de västliga delarna av Blekinge 
län återfinns ett sådant samverkansavtal sedan 2010, vilket vanligtvis refereras 
till som samverkansavtalet Fritt Sök (Skånes kommuner, 2022). Innebörden av 
Fritt Sök har varit att elever som söker sig till gymnasieskolor inom 
samverkansområdet numera kunnat utöka sina sökmöjligheter till program och 
skolor över hela samverkansområdet. I fallet då en elev söker sig till ett sådant 
program kan denne alltså, från den fullskaliga implementeringen 2010, 
konkurrera med likvärdiga förutsättningar oavsett var hen befinner sig inom 
samverkansområdet (Skånes kommuner, 2022). 

Fritt Sök har varit återkommande inom den politiska diskussionen hos 
flertalet av kommunerna som ingår i avtalet, där argumenten pendlat mellan att 
prisa Fritt Sök som en möjliggörare för ungas frihet (Sandberg, Eriksson & 
Åkesson, 2020-11-30) och att fördöma det som en källa till ökad press och 
orättvisa förhållanden (Svahn, 2018-06-24). Forskaren Sten-Bertil Olsson 
(2016, s. 226) menar i sin avhandling Marknadsreglering och dess effekter på 
regionala och lokala gymnasiemarknaders funktion att Fritt Sök “[...] anses 
vara det mest omfattande lokalpolitiska marknadsskapande beslut som fattats” 
och att det fått stora konsekvenser för de skolmarknader som återfinns inom det 
geografiska området för avtalet. 
 Denna studie ämnar undersöka de rumsliga sambanden som synliggörs 
inom kontexten av Fritt Sök, då avseende elevernas möjligheter till att 
mobiliseras givet de förändrade förutsättningarna och den omstöpta strukturen 
av den regionala skolmarknaden. Detta genomförs medelst en kartläggning av 
elevmobiliteten över kommungränserna inom det geografiska området och 
genom att analysera elevernas bakgrundsvariabler och bakgrundskaraktäristik i 
relation till benägenheten att mobiliseras inom kontexten. Studiens 
huvudfrågeställning kan således sägas vara följande: Vilka konsekvenser har 
Fritt Sök haft för elevmobilitet sedan denna implementerades 2010? 
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Bakgrund 

Efterföljande sektioner ämnar skapa en tematisk överblick över den 
bakgrundsinformation som anses nödvändig för att förmedla kontexten av den 
stundande litteraturöversikten och uppsatsens bidrag till diskussionen 
beträffande samverkansavtalet Fritt Sök. Inledningsvis behandlas den svenska 
gymnasieskolans aktuella struktur och situation, vilket sedan mynnar ut i en 
redogörelse för den rådande uppfattningen om skolmarknader i den svenska 
kontexten. Avslutningsvis presenteras även Fritt Sök i sin helhet för att skapa en 
nödvändig förståelse kring betydelsen, funktionen och det kommunpolitiska 
läget som råder i skrivande stund. 

Gymnasieskolan idag 

Den svenska skolan har, främst sedan 1900-talet, genomgått ett antal reformer 
för de olika stegen inom utbildningstrappan. Av dessa har det under den senaste 
tiden, närmare bestämt 1990-talet, infallit ett antal reformer som har varit 
återkommande i den samhälleliga debatten om skolans värld och som är högst 
relevanta att åtminstone summera i denna uppsats. Detta då dessa reformer, 
Lpf94, Lpo94, friskolereformen, valfrihetsreformen och kommunaliseringen, 
kan anses ha varit bidragande till den diskussion som nu förs beträffande 
förekomsten av skolmarknader och en ökad frihet inför valet av skolenhet, samt 
även den senare förekomsten av samverkansavtal. 
 Sedan 1970-talet har den svenska gymnasieskolan kommit att bli alltmer av 
en institution för den breda massan, då ett kraftigt ökande antal elever började 
att söka sig till gymnasial utbildning som ett alternativ till den hårda 
arbetsmarknaden och ungdomsarbetslösheten (Larsson & Prytz, 2019, s. 174). 
Idag söker sig uppemot 99% av de elever som avslutar grundskolans årskurs 9 
sig till gymnasiet, vilket resulterar i att omkring 98% påbörjar dessa studier 
(Skolverket, 2021a). Av dessa läser en övervägande majoritet nationella 
utbildningsprogram, cirka 90%, och dessa är i sin tur fördelade på 
yrkesprogram och högskoleförberedande program (Skolverket, 2021b, s. 1). 
Sedan 1990-talets reformer står både kommunerna och fristående aktörer för 
majoriteten utav detta utbud, där eleverna idag (2021) är fördelade på cirka 71% 
respektive 29% mellan de båda (Skolverket, 2021b, s. 7). 
 Reformerna under 1990-talet kom, i och med den nya möjligheten för 
enskilda huvudmän att öppna upp och driva gymnasieskolor, att öka valfriheten 
för eleverna då dessa sökte sig till gymnasieskolan (Larsson & Prytz, 2019, s. 
175). Enskilda huvudmän har möjligheten att i större utsträckning än de 
kommunala skapa sin egen särart av utbildning och bidrar därmed till ett 
bredare utbildningsutbud (Ibid.). Gymnasiereformen på 1990-talet innebar 
även att skillnaderna mellan yrkesprogrammen och de högskoleförberedande 
programmen minskade, till följd av att samtliga program omformades till att bli 
treåriga utbildningar men en generell grundläggande behörighet till vidare 
studier. Situationen idag är således präglad av en, till synes, mer homogen 
gymnasieskola än tidigare då samtliga utbildningar kan sägas ge behörighet till 
vidare studier i någon mån. 
 Gymnasieskolan idag innefattar därmed både fristående och kommunala 
aktörer som idag står för ett programutbud huvudsakligen präglat av de 
nationella gymnasieprogrammen, vilka kommer behandlas mer senare, där 
samtliga utbildningar ger behörighet till vidare studier. 
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Skolmarknader 

Ett återkommande begrepp i denna uppsats är förklaringen av det avgränsade 
området där flertalet skolor konkurrerar om elevupptaget som återfinns inom 
detta upptagningsområde, refererat till som skolmarknader. En skolmarknad 
beskrivs som det lokala området där en skolmarknad uppstått till följd av den 
valfrihet som återfinns hos eleverna som söker sig till utbildningsaktörerna, 
vilket ses som ett resultat av den kommunala styrningen av skolorna som 
återfinns på denna marknad och införandet av det fria skolvalet som även förde 
med sig de fristående skolorna (Ambrose, 2017, s. 14). Denna studie använder 
sig utav begreppet både i kontexten av de mer centrerade och mindre 
skolmarknaderna, såsom Malmö och Lund med dessas närliggande 
upptagningsområden, men också som en beskrivning av det område som 
omfattas av samverkansavtalet Fritt Sök och därmed omsluter en stor del av 
Sveriges sydligaste delar. 
 Ambrose (2017, s. 15) menar att skolmarknader kan ge upphov till 
marknadsasymmetrier, vilket beskrivs som avvikande och växlande 
förutsättningar beträffande de val och det utbud som återfinns inom 
skolmarknaden. Exempelvis kan detta realiseras då fördelningen av fristående 
skolor är ojämn över skolmarknadens överspännande område, vilket därmed 
bidrar till att ojämlika villkor uppstår mellan olika grupperingar som befinner 
sig på marknaden (Ibid., s. 15, 32). 

Samverkansavtal - Fritt Sök 

Som redan behandlat innefattar samverkansavtalet Fritt Sök samtliga 
kommuner i Skåne samt de västra delarna av Blekinge, vilket innebär att avtalet 
idag inkluderar följande kommuner: Bjuv, Bromölla, Burlöv, Båstad, Eslöv, 
Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, 
Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Osby, Perstorp, Simrishamn, 
Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, 
Ystad, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge (Skåne), samt 
Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborg (Blekinge). Avtalet förvaltas av 
Skånes Kommuner vilka därmed svarar för att hantera antagningen och den 
ekonomiska situationen beträffande skolpengen som uppstår då elever söker sig 
utanför den egna hemkommunen (Skånes Kommuner, 2022). Det direkta syftet 
med införandet av Fritt Sök anges av Skånes Kommuner (2022; 2010, s. 2) som 
“att åstadkomma effektiv gymnasieskola med hög kvalitet”. Vidare ska avtalet 
skapa en möjlighet för elever som söker sig till första året på gymnasieskolan att 
“få sitt förstahandsval av program och skola tillgodosett” samt att dessa “fritt får 
välja mellan de program som erbjuds inom samverkansområdet och blir 
mottagna i första hand enligt gällande lagstiftningar”. Avtalet riktar sig till de 
program som är av nationell karaktär, har särskilda varianter av nationella 
program utan riksrekrytering, nationellt godkända idrottsutbildningar, specifika 
introduktionsprogram samt fjärde året av Teknikprogrammet (Skånes 
Kommuner, 2010, s. 2). Skånegy.se (2022), som utgör den främsta 
informationssidan för ansökan till gymnasieskolor inom samverkansavtalets 
verksamhetsområde, beskriver att Fritt Sök möjliggör ökade valmöjligheter för 
elever som söker utbildning inom området och därmed ökar chanserna att “hitta 
ett program som du är intresserad av och trivs på” (Ibid.). 
 Sammanfattningsvis öppnar Fritt Sök således upp för nya möjligheter att 
söka program och inriktningar i kommuner utanför den egna hemkommunen 
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på likvärdiga villkor oavsett var eleven och utbildningen befinner sig, förutsatt 
att det återfinns inom det geografiska verksamhetsområdet. Avtalet riktar sig 
dock endast till utbildningar av specifik karaktär men kan sägas inkludera en 
stor del av de utbildningar som ges inom den aktuella gymnasieskolan i det 
svenska utbildningssystemet. Främst är det essentiellt att poängtera att de 
nationella programmen innefattar de program som på en nationell nivå 
innefattar samma typ av innehåll oavsett vilken skola som ger programmet 
(Skolverket, 2022), och att det därmed inte finns något vidare utrymme för 
variationer mellan separata skolenheter. De nationella programmen innefattas 
av följande (Ibid.): Barn- och fritidsprogrammet, Bygg- och 
anläggningsprogrammet, Ekonomiprogrammet, El- och energiprogrammet, 
Estetiska programmet, Fordons- och transportprogrammet, Försäljnings- och 
serviceprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, 
Hantverksprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Humanistiska 
programmet, Industritekniska programmet, Naturbruksprogrammet, 
Naturvetenskapsprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 
Samhällsvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet, VVS- och 
fastighetsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet. Fritt Sök kan 
därmed sägas inkludera, och vidare påverka, stora delar av den regionala 
skolmarknaden genom att förändra förutsättningarna för ansökan och 
konkurrens över kommunernas gränser. 
 Området som innefattas av Fritt Sök skiljer sig även markant när det 
kommer till de ingående kommunernas tillgängliga utbud av gymnasieskolor 
och program, där ett fåtal kommuner helt saknar ett eget utbud (Lunds 
kommun, 2020, s. 116–117). Enligt statistik från 2020 saknar kommunerna 
Lomma, Tomelilla och Perstorp helt ett eget utbud av kommunala 
gymnasieprogram, samt att hela 23 av de 37 kommuner som ingår i Fritt Sök 
står utan fristående gymnasieskolor (Ibid.). Störst utbud återfinns, inte helt 
oväntat, i samverkansområdets största kommuner sett till populationen, 
nämligen Kristianstad, Helsingborg, Lund och Malmö (Ibid.). 
 Som tidigare angivet har Fritt Sök mötts av både positiva och negativa 
kommentarer sedan dess implementering, där en av de större diskussionerna i 
den närmaste tiden har kretsat kring Lunds kommuns förhållande till avtalet 
och ett potentiellt uteslutande. Lunds kommun genomförde under 2020 en 
omfattande utredning kring sitt eget deltagande i Fritt Sök och huruvida detta 
hade en positiv eller negativ effekt på den aktuella situationen beträffande 
gymnasieskolan i kommunen (Lunds kommun, 2020). Utredningen innefattar 
fyra olika rapporter som gemensamt ämnar skapa en överblick över 
kommunens situation i förhållande till avtalet och de elever som befinner sig 
inom kommunen (Ibid., s. 2). Resultaten av utredningen poängterar den frihet 
som Fritt Sök tycks bringa till Lundaungdomarnas gymnasieval, men 
understryker samtidigt att detta val i stor utsträckning styrs av programval och 
skolval där elever med högre meritvärden tenderar att söka sig till skolor med 
högre antagningspoäng och därmed högre konkurrens (Ibid., s. 3). Vidare 
uppvisar även resultaten att elever som är boende i Lund tenderar att i lägre 
utsträckning än samtliga bli antagna till sitt förstahandsval för gymnasiet, med 
en utmärkande mindre frekvens för de elever som haft mellan 251 och 299 i 
meritvärde (Ibid., s. 71–72). Generellt sätt uppvisas en nedåtgående trend i 
tendensen att bli antagen till sitt förstahandsval i de skolmarknader som 
innefattas i samverkansområdet likväl som i riket över lag (Ibid., s. 114). 
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 Utredningen från Lunds kommun uppvisar även att området som 
innefattas av samverkansavtalet omfattas av fyra framträdande (gymnasie-) 
skolmarknader som centreras kring de större städerna i Skåne, vilket utges vara 
Lund, Helsingborg, Kristianstad och Malmö. Förekomsten av dessa fyra större 
skolmarknader bidrar till en övergripande komplexitet för samverkansområdet, 
där dessa fyra marknader även har ett framträdande utbyte av elever 
sinsemellan och där både privata och fristående gymnasieskolor förekommer i 
blandad utsträckning (Lunds kommun, 2020, s. 96). I Lund utgörs en klar 
majoritet av gymnasieutbudet av kommunala gymnasieskolor, medan både 
Helsingborg och Malmö utgörs av en ungefärlig fördelning av hälften 
kommunala och hälften fristående gymnasieskolor (Ibid.). Sedan 2008 har 
fördelning för kommunala respektive fristående gymnasieskolor utvecklats från 
80%/11% till 72%/17% för Lund, 73%/22% till 50%/41% för Malmö, 78%/11% 
till 71%/21& för Kristianstad och 79%/16% till 44/49% för Helsingborg, med 
resterande elevandelar utpendlande från den egna kommunen (Ibid., 108–109). 
Under inverkan av Fritt Sök kan därmed de fristående gymnasieskolorna sägas 
ha tagit en allt större andel av skolmarknaden i de större kommunerna, vilka 
som tidigare behandlat utgör de största polerna i samverkansområdet. 

Slutligen poängterar utredningen från Lunds kommun även att de 
samverkansparter som ingår i samverkansavtalet, vilket utgörs av samtliga 
kommuner ingående avtalet, har i uppgift att årligen utvärdera Fritt Söks 
förmåga att uppfylla dess syfte genom att utvärdera elevströmningarna och 
”graden av tillgodosedda förstahandsval” (Lunds kommun, 2020, s. 97). Enligt 
utredningen verkar det som att detta inte genomförs enligt avtalet, vilket 
poängteras och upplevs vara en framträdande brist i hur samverkansavtalet 
fungerar. 

Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

Summeringen av den tidigare forskningen med relevans för studien tar avstamp 
i förhållandet till, samt definitionen av, skolmarknader och 
utbildningsstrategier i den svenska kontexten, varpå detta relateras till den 
sociospatiala och geografiska aspekten för att förstå elevmobiliteten givet 
specifika förutsättningar. 

Skolmarknader 

Inledningsvis behöver den svenska kontexten definieras utifrån det aktuella 
forskningsläget beträffande skolmarknader, som båda är återkommande 
begrepp i den diskussion som pågått sedan reformerna och decentraliseringen 
av den svenska utbildningssektorn under slutet av 1900-talet. 
 För att initialt definiera vad som utgör en skolmarknad, utgår denna 
uppsats från att använda den grundläggande definition som återges av Forsberg 
(2015, s. 13), vars direkta beskrivning är hämtad från Skolverket, samt den 
definition som används av Fjellman (2019a, s. 43) i kontexten av 
skolmarknaden som rum. Forsberg (2015, s. 13) menar att Skolverkets 
beskrivning av vad som utgör en skolmarknad bygger på förekomsten av tre 
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kriterium: “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.”. Tillsammans verkar dessa för att 
frambringa en marknadsliknande situation präglad av konkurrens mellan olika 
aktörer, uppdelade mellan konsumtion och produktion. Fjellman (2019a, s. 43) 
tar detta vidare genom att rumsligt avgränsa skolmarknaden som “den 
materiella konstruktion i vilken elevers handlingar och val (inom ramen för 
marknaden) konceptualiseras som den sociala produktionen av detta rum” 
(egen översättning). Skolmarknaden kan således sägas vara den arena i vilken 
elever, skolor och andra aktörer agerar som spelare inom en marknadsstruktur, 
där val och handlingar bidrar till konkurrens mellan dessa. Den rent rumsliga 
definitionen kommer att behandlas vidare i uppsatsens teoretiska 
utgångspunkter. 

Skolval och utbildningsstrategier 

För det svenska utbildningssystemet har utvecklingen mot en skolmarknad 
inneburit att skolvalet och skollandskapet kommit att präglas av en ny form av 
konkurrens, vilken gav upphov till en situation där vissa förutsättningar 
premieras före andra. Med avstamp i de valfrihetsreformer som implementerats 
inom den svenska skolsektorn har en framträdande mängd forskning bidragit 
till förståelsen av vad denna konkurrens, och de övriga förändrade 
förutsättningarna, haft för effekt på de personer och de aktörer som agerar i 
denna miljö. 

Ett exempel på hur navigeringen över den svenska skolmarknaden kan 
förstås gestaltas av Ambrose (2017), genom studien Att navigera på en 
skolmarknad: en studie av valfrihetens geografi i tre skolor. Hon påvisar att 
det går att urskilja flertalet olika strategier för navigeringen över 
utbildningsfältet till följd av de aktuella förutsättningarna kring skolvalet. 
Ambrose (2017, s. 15) lyfter i sin studie fram tre framträdande strategier på den 
skolmarknad i Stockholm som karaktäriseras av tre olika typer av skolor, 
bortvalsskolan, tillvalsskolan och den marknadsförande skolan. Brukarna av 
de tre strategierna benämns av Ambrose som stannare, bytare och kämpare, 
vilka således hänvisar till ställningstagandet till den aktuella situationen och det 
vidare förhållningssättet till detta (Ibid., s. 231). Förhållandet till dessa val 
motiveras i relation till elevens skolsituation, men även till hur elevens 
medhavda kapitaltillgångar leder till ett aktivt handlande i situationen. Med 
kapitaltillgångar syftar Ambrose till det av Bourdieu definierade kapitalbegrepp, 
vilket sammanfattar personens materiella och symboliska resurser och 
tillgångar såsom kulturell bekantskap och kunskap om utbildningssystemets 
funktion (Ibid., s. 58–59). Ambrose menar att fördelningen av dessa kapital som 
återfinns i den sociala och samhälleliga kontexten påverkar skolvalet i den mån 
att skolorna återspeglar fördelningen i samhället, vilket således omstrukturerar 
landskapet efter detta (Ibid., s. 233). 

I kontrast till Ambroses analys av navigeringen på skolmarknaden återfinns 
även ingången i Lunds (2006) avhandling Marknad och medborgare – elevers 
valhandlingar i gymnasieutbildningens integrations- och 
differentieringsprocess. Genom denna studie framgår resultatet att elevernas 
handlande kan kategoriseras utifrån förhållandet till yrke, karriär, konsumtion, 
grupptillhörighet, intressen och traditioner, där kombinationen av dessa 
påverkar elevernas utbildningsval (Ibid., s. 205). Specifikt pekar Lund mot att 
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de tre inledande inriktningarna, yrke, karriär och konsumtion, står för 
merparten av influenserna på den marknadspräglade skolmarknaden och 
således uppmuntrar till ett agerande utifrån maximeringen av yrkes- och 
karriärmöjligheter i relation till utbildningsvalen (Ibid., s. 207–208). Lund 
lyfter dock att de tre efterföljande inriktningarna självfallet också har en 
påverkan på utbildningsvalen och att det inte endast går att beskåda utifrån en 
marknadsinriktad diskurs, men påpekar samtidigt även att “de yrkesinriktade, 
karriärinriktade och gruppinriktade valhandlingarna finns representerade inom 
samtliga av de studerade pedagogiska praktikerna” (Ibid., s. 207). 

Resultatet av Lund (2006, s. 215) påvisar även en vidare aspekt av att den 
lokala kontexten har en stor inverkan på elevernas utbildningsval, då den bidrar 
till uppfattningen av vilka möjligheter som finns tillgängliga i relation till de 
tidigare diskuterade inriktningarna, särskilt beträffande yrke, karriär och 
konsumtion. Aspekten av den lokala kontexten och dennes betydelse för val och 
strategi understryks vidare av Lidström, Holm och Lundström (2014, s. 15–16), 
vilka menar att geografiska faktorer och förekomsten av konkurrens samt 
urbanisering har en direkt inverkan på utbudet av elevernas upplevda 
valmöjligheter. Studien påvisar att eleverna i stor utsträckning navigerar sig 
mot utbildningsval som karaktäriseras av grupperingar liknande den egna 
individen, avseende kön, klass och andra former av samhälleliga uppdelningar, 
vilket realiseras i relation till de valfrihetsreformer som sätter ramen för detta 
sökande (Ibid., s. 16). 
 Kallstenius (2010, s. 209) presenterar i sin analys av Stockholms 
skolmarknad hur de mångkulturella innerstadsskolorna tvingats anpassa sig 
till en konkurrenspräglad marknad med ett ökande antal friskolor och 
motsvariga kommunala sådana i en annan del av staden. Valfrihetens tillåtande 
av en ökad mobilitet förändrade elevsammansättning på ett sådant sätt att 
skolorna behöver anpassa sig på en organisatorisk nivå för att tillgodose dessa 
förändringar, vilket Kallstenius menar har bidragit till ett nytt förhållande till 
marknadsföring. Skolor som tidigare positionerats och karaktäriserats utifrån 
den geografiskt närliggande statusen, och det symboliska kapitalet, utsätts nu 
för ett inflöde från mer utsatta områden samtidigt som de förlorar elever som 
väljer att söka sig vidare mot innerstadens mer prestigefulla skolor med högre 
status (Ibid., 210).1 Kallstenius menar att sådana elevflöden kan “tolkas som 
uttryck för utbildningsstrategier som utvecklats av olika föräldragrupper i 
förhållande till rådande segregation, skolvalfrihetens möjligheter och 
utbildningsfältets interna spänningar mellan olika aktörer och symboliska 
värden” (Ibid., 210). Detta resonemang understryks även av Bunar och Ambrose 
(2018, s. 183), som menar att den urbana, och mångkulturella, skolan utsätts för 
en påfrestning och polarisering till följd av påtryckningarna av den 
konkurrenspräglade förändringen, där strukturerar, samt struktureras av, dessa 
förhållanden. Ytterligare en konsekvens av detta framhålls som förstärkningen 
av skolsegregationen i och med de geografiska rörelsemönster som framkallas 
av den ökade valfriheten, vilket kommer behandlas senare i detta avsnitt. 

 
 
1 Kapitalbegreppet, här symboliskt kapital, är hämtat från den franske sociologen Bourdieus teoretiska 
ramverk och ämnar förklara erhållna samt medhavda tillgångar och resurser som tilldelas värde i den 
aktuella kontexten, såsom kännedom av finkultur, utbildningssystemet och monetära tillgångar. Se 
Broady, 1998, s. 6. 
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Den geografiska aspekten av skolmarknader och skolval 

Med vetskapen att det finns en rad aspekter och förhållanden som bidrar till 
utvecklandet av utbildningsstrategier, samt specifika sätt att handla och agera 
för aktörer inom skolkontexten, går det att belysa den geografiska aspekten av 
utbildning.  

Andersson, Malmberg och Östh (2012, s. 35) menar att “Val av skola kan 
vara en fråga om preferens för vissa typer av skolor, men viktigast av allt kan det 
också vara en fråga om tids- och platsbegräsningar för familjer med färre 
resurser [...]” (egen översättning). Deras studie visar att sträckan en individ 
färdas till skolan är kraftigt korrelerande med individens sociala tillhörighet och 
kontext, där utsatta etniciteter och sociala grupper generellt sett åker kortare 
sträckor än sina motparter och därmed har en mindre mobilitet (Ibid., s. 42). 
Denna begränsade mobilitet förknippas i sin tur med den ökade boende- och 
skolsegregationen. 
 Exempel på detta presenteras av Lundahl (2002, s. 694–696), som menar 
att den geografiska aspekten av utbildning, med avseende skolsegregation och 
skolvalet, återspeglas i form av en ökad uppdelning och starkare skillnader 
mellan olika kommuner och skolor. Detta framhävs som ett resultat av den 
tidigare diskuterade decentraliseringen och reformationen av det svenska 
utbildningssystemet, vilket enligt Lundahl (Ibid., s. 693–695) bidragit till, bland 
annat, en ökad andel elever som lämnar grundskolan utan fullständiga betyg 
och framför allt en ökad press på kommunerna i form av nya perspektiv på 
resursfördelningen till skolorna. Resonemanget beträffande de ofullständiga 
grundskolebetygen urskiljs, av Lundahl (Ibid., s. 695–696), som förknippat med 
en överrepresentation hos elevgrupper med utländsk bakgrund vilket 
sammanfogat med Andersson, Malmberg och Ösths (2012) tidigare omnämnda 
artikel understryker problematiken given boendesegregationen och samhällets 
kontext. 
 Ett vidare regionalt perspektiv på gymnasieskolans fält som en 
skolmarknad och arena för konkurrens presenteras av Nordqvist och Langerth 
Zetterman (2004), vars rapport belyser länet Gävleborgs situation. Nordqvist 
och Langerth Zetterman (Ibid., s. 33) påvisar att skolmarknaden, på den 
regionala nivån av ett helt län, utgörs av flertalet kategorier avseende vilka typer 
av elever och sociala grupperingar som de olika skolorna tillgodoser. 
Exempelvis menar Nordqvist och Langerth Zetterman (Ibid., s. 34) att det 
naturvetenskapliga programmet framträder som ett karaktäristiskt val för elever 
med “hög social bakgrund och goda betyg” oavsett placering, medan de 
yrkesförberedande programmen tillgodoser mer lokala behov baserat på den 
omkringliggande befolkningsstrukturen. Av rapporten framträder det även att 
länet utgörs av tre huvudsakliga områden vars elevupptagning inom dessa utgör 
det största utbytet av elever mellan kommuner, medan utbytet mellan dessa 
områden är diminutivt (Ibid., s. 25–26). 
 Olsson (2016, s. 232, 251) som både analyserar Malmö och Lunds 
respektive regionala gymnasiemarknader menar att den ökade influensen av 
valfrihet har bidragit till en ökad förekomst av elevpendling, som i flertalet fall 
sträcker sig över kommunens gränser, vilket vidare bidrar till utsuddningen av 
dessa. Generellt sett har detta inneburit en starkare dragningskraft mot de 
större städerna som är placerade i de båda skolmarknaderna, som även har sett 
en ökad tillförsel av elever sedan implementeringen av samverkansavtalen 
mellan kommunerna i de båda marknaderna (Ibid., s. 251). Ett vidare resultat 
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av denna centrering kring de större stadsområdena har visat sig vara en “kraftig 
överetablering” av utbud och inriktningar av de gymnasieprogram som 
konkurrerar på denna plattform, där särskilt kampen mellan de fristående och 
de kommunala skolorna framstår som uppstegat gentemot de mindre 
kommunerna och områdena (Ibid., s. 223–224). Olssons (2016, s. 223–224) 
studie av Malmö och Lunds regionala skolmarknader ser således en ökad 
konkurrens och elevinströmning sett till de båda städerna vilket har resulterat i 
fallande elevantal vid gymnasieskolor som är placerade i anslutning till dessa, 
såsom Eslöv och Simrishamn. Området som analyseras innefattas av 
samverkansavtalet Fritt Sök, vilket Olsson menar “anses vara det mest 
omfattande lokalpolitiska marknadsskapande beslut som fattats.” (Ibid., s. 226). 
Detta då det anses ha bidragit till anmärkningsvärda förändringar inom 
samtliga berörda marknader för området, vilket Olssons studie påvisar. 
 Även Fjellman (2019a, s. 93) påvisar hur det svenska landskapet formas 
utefter principen att utbildning i högre grad centreras kring urbana områden 
och därmed förflyttar sig bort från landsbygden genom att den huvudsakliga 
gymnasieskolverksamheten ansamlas på en och samma plats. Konkret får detta 
en direkt betydelse för utvecklingen av de rumsliga rörelsemönster som 
återfinns inom skolmarknaden, där Fjellman menar att uppkomsten av en 
regional skolmarknad bidrar till längre pendlingssträckor och förflyttning över 
kommungränser (Ibid., s. 93). Särskilt utpekas Karlstads regionala skolmarknad 
som en plats där denna trend framträder i tilltagande styrka, där den 
omspännande elevrörelsen har centrerats kring de största urbana områdena och 
riktats in från hela länet. 
 Forsberg (2015, s. 259) menar att den svenska skolmarknaden avseende 
gymnasieskolan har underkastat sig de bakomliggande krafterna som 
strukturerar denna, vilket utgörs av fördelningen av tillgångar och resurser som 
aktörerna innehar. I fallet av Stockholm, som utgör Forsbergs huvudsakliga 
studieobjekt, framträder fördelningen på skolmarknaden som ett resultat av hur 
olika sociala grupperingar nyttjar systemet, vilket i sin tur ger upphov till skilda 
strategier från både skolor, elever och familjer avseende hur dessa handlar och 
navigerar sig på marknaden (Ibid., s. 256). Dessa slutsatser anses konstant 
oförändrade och förekommande, samt härleds till de valfrihetsreformer som 
under slutet av 1900-talet skapade ramen för de förutsättningar som skulle 
komma att prägla den fortsatta utvecklingen av det svenska utbildningssystemet 
(Ibid., s. 241, 244). Direkt menar Forsberg att skolvalet på denna typ av 
skolmarknad blir ett medel för den sociala reproduktionen för familjer och 
sociala grupper i samhället, vilket då även bidrar till konstruktionen av denna 
marknads fortsatta struktur som kan anses präglas av segregation och en 
framträdande konkurrens (Ibid., s. 241–242). Likt Fjellmans resultat 
beträffande Karlstads skolmarknad pekar Forsberg på en liknande betydelse för 
den rumsliga förändringen av Stockholmsregionen (Ibid., s. 106). Allt eftersom 
begränsningarna avseende mobiliteten inom denna marknad upphävdes kom 
Stockholms stad att bli centrum för gymnasieskolans utveckling där allt fler 
elever valde att pendla från regionens mer avlägsna delar (Ibid., 107–108). 

Jämlikhet och lika möjligheter i den svenska skolan 

Flertalet exempel påvisar att den aktuella situationen beträffande skolvalet, 
frambringat av de tidigare valfrihetsreformerna, bidragit till en ökad grad av 
segregation, ojämlikhet och orättvisa i det svenska utbildningssystemet. 
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Ambrose (2017, s. 234), vars avhandling har behandlats tidigare, påpekar att det 
går att urskilja en rad utbildningsstrategier som uppkommer till följd av de 
förändrade förutsättningarna på den lokala skolmarknaden, vilka alla ämnar 
hantera de förekommande orättvisorna och segregationen. Holmlund (2016, s. 
20, 22–23) menar, genom rapporten Education and equality of opportunity: 
what have we learned from educational reforms? att reformerna har bidragit 
till en ökad segregation och ett ökat inflytande av boendesituation samt 
familjebakgrund över utbildningsvalen för elever. Vidare påvisar även 
Söderström och Uusitalo (2005, s. 18, 20) att ökade valmöjligheter, som en 
faktor till ökad studentmobilitet, har bidragit till att landskapet beträffande 
skolmarknaden har förändrats markant avseende elevdistributionen. 
Fördelningen av elever över olika skolor har, på grund av valfrihetsreformerna, 
bidragit till en tilltagande segregation både med avseende familjebakgrund och 
mellan elever med respektive utan invandrarbakgrund (Ibid.). 
 Flertalet studier påvisar även att det finns ett betydande samband mellan 
den regionala aspekten av minoritetsgrupper och skolsegregation, där klyftorna 
beträffande skolorna ökar i samband med den regionala förekomsten och 
synligheten av minoritetsgrupper (Andersson, Östh & Malmberg, 2010, s. 2684; 
Andersson, Malmberg & Östh, 2012, s. 42; Holmlund, 2016, s. 20). Inom 
Sverige innebär detta att den högsta graden av skolsegregation återfinns inom 
de områden där en betydande del av elevpopulationen utgörs av en blandning 
av olika minoritetsgrupperingar, vilket påträffas i storstäder såsom Malmö, 
Stockholm och Göteborg (Andersson, Östh & Malmberg, 2010, s. 2677, 2684). 

Adderat till detta går det även att beskåda forskning såsom Böhlmark och 
Holmlund (2012, s. 36) samt Holmlund, Sjögren och Öckert (2020, s. 241), vilka 
vidare understryker att klyftorna mellan olika skolor har ökat markant under 
den senaste tiden (1988–2010). I exemplet av Holmlund, Sjögren och Öckert 
(2020, s. 241) framgår det att den växande skillnaden av elevprestationer 
mellan gymnasieskolor kan förklaras med hjälp av den betydande 
elevsorteringen som kommit till följd av valfrihetsreformerna. I detta exempel 
förklaras den specifika gymnasieskolan som bidragande till drygt 30% av 
variationerna för betyg i ämnet svenska. 
 I kontexten då det fria skolvalet observeras utifrån skilda kommuners 
förutsättningar till val, genom förekomsten eller avsaknaden av privata aktörer, 
framgår det att en ökad nivå av konkurrens och därmed valmöjligheter för 
eleverna resulterar i en direkt ökning av skolsegregation. Böhlmark, Holmlund 
och Lindahl (2015, s. 13) påvisar att expansionen av friskolor får den direkta 
konsekvensen att skolsegregationen mellan elever med utländsk respektive 
svensk bakgrund ökade markant under perioden 1993–2009. Böhlmark m.fl. 
(Ibid., s. 15–16) menar att detta kan vara ett resultat av skilda förutsättningar 
att genomföra “aktiva och välinformerade val” (Ibid., s. 16) samt att 
målsättningarna och förväntningarna på utbildningen kan skilja mellan olika 
samhällsgrupper. Den ökade skolsegregationen kan även ses som ett resultat av 
en växande andel elever med utländsk bakgrund, samt som en effekt av 
samhällets boendesegregation (Ibid., s. 16). 
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Elevmobilitet 

Givet situationen med skolval och utbildningsstrategier på den svenska 
skolmarknaden, betraktad med avseende på jämlikhet och lika möjligheter, är 
det möjligt att ställa följande fråga: Går det att urskilja mönster i hur olika 
grupper av elever mobiliseras i olika kontexter? Eftersom skolsegregation tycks 
vara ett framträdande fenomen, och att det finns anledning att antyda olika 
elevers skilda möjligheter till utbildningsval baserat på dessas medhavda 
tillgångar, resurser, kunskap och kapital, går det att rumsligt tala om olika 
kontexter och elevers skilda möjligheter till mobilitet givet de aktuella 
förutsättningarna. 

Med avstamp i Fjellman (2019a), vars arbete utgör en betydande 
inspirationskälla till denna uppsats, påvisas en framträdande mobilisering av 
elever med skilda bakgrundsegenskaper givet de olika kontexterna som dessa 
navigerar sig inom. Fjellman (Ibid., s. 102) menar att ökad elevmobilisering i 
relation till urbaniserade områden är ett existerande faktum givet dagens 
situation beträffande förekomsten av skolmarknader. Hon lyfter även fram att 
elevernas bakgrundsegenskaper såsom härkomst och tidigare betyg, samt 
målskolornas huvudmannaskap, är betydande variabler som influerar denna 
mobilitet (Ibid., 103–104). 

En sådan elevmobilisering har, baserat på resultat av Fjellman (2019a, s. 
93) samt även av Kučerová, Bláha, och Kučera (2015, s. 40), visat sig mynna ut i 
en reducering av skolor i mindre landsbygdsområden och en starkare befästning 
av större urbana områden som då kommit att bli centrum för själva 
mobiliseringen. I kontexten av denna uppsats geografiska avgränsningsområde 
har detta, som tidigare nämnts enligt Olsson (2016, s. 223–224), gestaltats som 
ett liknande resultat där mobiliseringen utgått från Malmö och Lunds 
övergripande skolmarknader. Utifrån detta perspektiv går det således att 
resonera kring de fortsatta effekterna av en ökade möjligheter till mobilisering, 
såsom vid implementationen av samverkansavtal över kommungränser och vid 
andra former av avtal över längre geografiska avstånd. 

Samverkansavtal - Uppsatsens fortsatta ingång 

Denna uppsats ämnar bygga vidare på mycket av denna forskning genom att ta 
steget vidare från valfrihetsreformerna under 90-talet, och i stället belysa ett 
exempel på den mer sentida utvecklingen av samverkansavtal över 
kommungränserna. Dessa har, som redan behandlats, inneburit en vidare 
förändring av de områdesspecifika förutsättningarna för elevmobilitet vilket 
därmedelst bidragit till en omstrukturering av lokala och regionala 
skolmarknader. Som Böhlmark, Holmlund och Lindahl (2015, s. 16) 
poängterade kan realiseringen av valfrihetsreformerna påvisas ha en inverkan 
på skolsegregationen på en kommunal nivå till följd av olika sociala gruppers 
kunskap om, samt förväntningar av, utbildningssystemet vilket leder till direkta 
konsekvenser av ökade valmöjligheter. Då detta resonemang förflyttas till 
situationen med den aktuella förekomsten av samverkansavtal såsom Fritt Sök i 
Skåne, går det därmed att problematisera situationen beträffande en mer 
utbredd skolmarknad med ett markant ökat antal av valmöjligheter. Konkret 
kan det således finnas anledning att anta en vidare effekt av 
kunskapsfördelningen mellan olika grupper, då dessa kan sägas navigera över 
en alltmer komplex och omfattande skolmarknad. 
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 Olsson (2016, s. 48), som refererats till tidigare, menar att samverkansavtal 
på en kommunal nivå agerar som ett verktyg för den politiska styrningen. Detta 
ses som en bidragande orsak till utformningen av den lokala skolmarknaden, då 
kommunerna som ingår i avtalet utsetts för en konkurrens mot varandra samt 
de privata aktörerna som återfinns inom marknaden när dessa reglerar 
prissättningen av de utbildningar som presenteras. Det kallas av Olsson för 
prissättningsansvaret och innebär således att förändringar genomförda inom 
en specifik kommun i högre grad påverkar konkurrensen inom ett större 
geografiskt område, och således leder till en förändrad skolmarknad (Ibid., s. 
48). Förekomsten av ett samverkansavtal såsom Fritt Sök kan därmed sägas 
förändra förutsättningarna för konkurrens mellan skolorna som befinner sig 
inom området, och genererar således ett förändrat klimat beträffande 
relationerna över kommungränserna. Olsson menar att, i och med förekomsten 
av samverkansavtal, kan det kommunala politiska läget få större effekt än 
tidigare då beslut avseende specifika skolors existens respektive programutbud 
även förändrar förhållandet mellan kommunerna (Ibid., s. 49). Skolverket 
(refererad i Olsson, s. 50) lyfter fram att detta leder till en problematik då 
kommunerna både står som producenter för den egna utbildningen och som 
aktörer på den övergripande skolmarknaden som spänner över 
kommungränserna. Specifikt Fritt Sök i Skåne presenteras av Olsson som ett 
område vilket kräver fortsatta empiriska studier då det utgör det 
kommunmässigt största samverkansavtalet i Sverige, och anses extra intressant 
då det geografiska området innefattar flertalet olika former av geografiska 
områden samt situationer (Ibid., s. 70). Som tidigare behandlat innefattas Fritt 
Sök av fyra olika framträdande skolmarknader som utgör centrum för det utbud 
av gymnasieskolor som återfinns inom samverkansområdet, där respektive 
område karaktäriseras av en skolmarknad som i stor utsträckning utgår från det 
närliggande upptagningsområdet av kranskommuner (Lunds kommun, 2022, s. 
96). 

Teoretiska utgångspunkter 

Denna uppsats grundas i ett sociospatialt perspektiv, vilket utgör den 
huvudsakliga teoretiska utgångspunkten för studien. Följande avsnitt ämnar 
skapa en överblick över hur detta perspektiv används för att förstå den 
geografiska aspekten av det svenska gymnasievalet, samt hur detta kan tänkas 
relatera till de föränderliga förutsättningarna som utgörs av samverkansavtalet 
Fritt Sök, vilket är studiens forskningsobjekt. Då uppsatsen tar inspiration från 
Fjellmans (2019a) avhandling School choice, space and the geography of 
marketization - analyses of educational restructuring in upper secondary 
education in Sweden kommer de teoretiska utgångspunkterna, likt Fjellman, att 
till övervägande del vila på Doreen Masseys resonemang och teorier. Detta 
kompletteras även med en vidare förklaring av Edward W. Sojas teorier om 
spatial och rumslig rättvisa, vilket används för att kontextualisera Masseys 
utgångspunkter. 

Definitionen av rummet (space) 

Det sociala rummet har länge definierats som en kombination av absolut, relativ 
och relationell. Harvey (2004, s. 5–6) beskriver rummet som ständigt 
föränderligt som ett resultat av hur människan använder det och förflyttar sig 
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inom det i relation till varandra och även till själva rummet. Exemplet för detta 
kan beskrivas som att ett objekt kan ha en given position i rummet, som i sin 
natur är absolut och ständigt, men den kan samtidigt befinna sig i relation till de 
omkringliggande objekten och de människor som förflyttar sig i relation till 
detta (Ibid.). För att kontextualisera detta inom uppsatsens uppsatta 
frågeställningar, kan en gymnasieskola sägas ha en absolut och ständig position 
i en kommun, men denna befinner sig relativt till andra skolor i dess närhet 
samt till de skolor som innefattas av samverkansavtalet Fritt Sök. Elever 
navigerar sig inom det rum som avgränsas av gymnasievalet i kontexten av Fritt 
Sök, och förflyttar sig till de skolor som befinner sig inom detta rum i relation 
till varandra och den konkurrens som uppstår då de söker sig till skolor med ett 
begränsat antal platser och möjligheter till antagning. 

Inledningsvis är det högst lämpligt att definiera det ramverk som utgör 
förståelsen för vad rumslighet och rummet innebär för kontexten av denna 
uppsats, återgivet av Massey som spaciality och space. Anledningen till att 
Massey agerar teoretisk utgångspunkt för detta arbete är för att Massey, till 
skillnad från den tidigare behandlade Harvey, lägger en större tonvikt andra 
sociala grupperingar utöver kapitelfördelningen. Beskrivningen av vad som 
utgör rummet baseras på följande utläggning av Massey (1999a, s. 306): 

I. space is a product of interrelations. It is constituted through interactions, from the 
immensity of the global to the intimately tiny. [...]; 

II. space is the sphere of the possibility of the existence of multiplicity: it is the sphere 
in which distinct trajectories coexist; it is the sphere of the possibility of the 
existence of more than one voice. Without space, no multiplicity: without 
multiplicity, no space. If space is indeed the product of interrelations, then it must 
be predicated upon the existence of plurality. Multiplicity and space are co-
constitutive; 

III. finally, and precisely because space is the product of relation-between, relations 
which are necessarily embedded material practices which have to be carried out, it 
is always in a process of becoming; it is always being made. It is never finished; 
never closed. (Massey, 1999a, s. 306) 

Rummet ses således som ett resultat av de relationer som återfinns inom 
rummet själv, där dessa relationer bidrar till hela dess utformning och den 
mångfald som förekommer inom dess gränser. I kontexten av denna uppsats ses 
rummet som ett resultat av de förhållanden och relationer som förekommer 
mellan människor, grupperingar och geografiska platser inom ramen för Fritt 
Sök, och där det sistnämnda således även utgörs vara ett resultat av de 
föregående. Massey förklarar de förhållanden och relationer som förekommer 
inom rummet som ständigt föränderliga, vilket bidrar till att rörelser mellan 
platser och fördelningen av resurser inom rummet ständigt utvecklas och 
anpassas efter dessa (Ibid.). 

Rum, maktförhållanden och betydelsen för utbildning 

Som påvisat av flertalet av de redan behandlade studierna (exempelvis 
Andersson, Malmberg & Östh, 2010; 2012; Olsson, 2016; Fjellman 2019a; 2017) 
existerar en sociospatial och rumslig aspekt av skolvalsfrågan i den svenska 
kontexten. Att det existerar en framträdande ojämlikhet och geografisk orättvisa 
råder det lite tvivel om, vilket bidrar till möjligheten att analysera och försöka 
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förklara denna situation utifrån vad rumslighet innebär för utbildningsfrågan. 
Fjellman (2019a, s. 41) menar att det sociospatiala perspektivet kan hjälpa oss 
att adressera problematiken beträffande den rumsliga strukturen av samhället 
på ett sätt som tillför en vidare förståelse och kunskap kring huruvida 
marknadiseringen av utbildningen påverkar utfallen och processerna inom 
själva utbildningssystemet och samhällets struktur i stort. Samhället och 
utbildningssystemet är relaterade till varandra, och de relationer som 
förekommer mellan grupperingar inom utbildningen kan därmed ses som en 
spegling av det samhälle som denna utbildning befinner sig inom och utformas 
av. 

Massey (2005, s. 71) menar att rumslighet framträder genom samhällets 
sociala produktion som således skapar en arena för nya strukturer och narrativ. 
Rummet (space) blir därmed ett redskap för förmedlingen av makt, vilken på 
olika sätt använder, organiserar och arbetar genom detta redskap i syfte att 
forma samhällets strukturer (Ibid., s. 56, 71). Massey beskriver, bland flertalet 
andra definitioner, rummet som den sociala dimensionen i bemärkelsen att den 
utgör en plattform för känslan av engagemang inom den mänskliga kontexten; 
“Det är arenan för den kontinuerliga produktionen och omkonfigureringen av 
heterogenitet i alla dess former - mångfald, underordning och konflikterande 
intressen.” (Ibid., s. 61, egen översättning). Genom denna definition menar 
Massey att det går att tolka, förstå och undersöka skillnader såsom kapital, kön 
och etnicitet utifrån det rumsliga och relationella perspektivet. 
 I kontexten av det svenska utbildningssystemet och dess lokala samt 
regionala skolmarknader går det därmed att tala om relationella 
differentieringar som en produkt av skolvalet. Skolmarknaden, rummet i denna 
kontext, blir således genom sina förutsättningar för skilda utbildningsstrategier 
ett redskap och en arena för maktförhållanden och social produktion. Fjellman 
(2019, s. 43), som utgår från Massey, menar att då detta perspektiv appliceras 
på skolmarknaden framträder dessa processer kontinuerligt genom 
kontextualiseringen av utbildningsutbudets utveckling samt genom den sociala 
rörligheten karaktäriserad av elevmobiliteten. 

Om skolvalets rumslighet omformar och omstrukturerar utbildningsmarknadens 
maktgeometri (de sociala formationerna), blir det viktigt att fråga; vem är det som 
mobiliseras? (egen översättning, Fjellman, 2019a, s. 43) 

Givet Masseys utgångspunkt att rummet blir ett redskap för samhällelig makt 
(Massey, 2005, s. 56, 71), vilket i sin tur omkonfigurerar det, finns det anledning 
att vilja undersöka de möjliga vinnarna och förlorarna som gagnas respektive 
missgynnas i denna kontext. Med denna uppsats valda problemområde, går det 
således att ställa frågan huruvida samverkansavtalet Fritt Sök resulterar i en 
sådan maktutövning vilken bidrar till en underlättad mobilisering för specifika 
elevgrupperingar och därmed begränsningen av andra. 

Differentieringsprocesser 

Massey (2005, s. 61, 71; 1999b, s. 264) menar att rummet är en dynamisk 
process vars konstanta förändringar avspeglar den sociala och politiska 
produktionen som tar plats inom det, och således hur förhållanden och 
relationer tar form som ett resultat av detta. Avseende en specifik plats och den 
maktgeometri som verkar i ett specifikt rum menar Massey (1993, s. 151) att 
olika sociala grupper och individer intar skilda roller och positioner i relation till 
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den övergripande strukturen och effekterna av dessa maktförhållanden; “Olika 
sociala grupper har distinkta relationer till denna, i alla fall differentierade, 
rörlighet: vissa är mer ansvariga för den än andra; vissa initierar flöden och 
rörelse, andra gör det inte; vissa är mer mottagliga än andra; vissa är direkt 
fängslade av det.” (Ibid., s. 151, egen översättning). Beroende på personens 
position och hur situationen ser ut kan det således finnas begränsningar sett till 
mobilitet och möjligheter inom rummet. Detta kan ses utifrån aspekten av 
migration och en allt större tillgång till globala och internationella relationer i 
det moderna samhället, men i relation till utbildningsfältet och skolval påvisas 
detta i form av olika elevers möjligheter till mobilisering inom skolmarknadens 
kontext. 
 Olika sociala grupperingar kan därmed sägas ha egna relationer till rummet 
som de agerar inom, något som Massey (1995, s. 249–250) väljer att kalla social 
rumslighet (social spatiality). Relationen till rummet yttras i former av rumslig 
flexibilitet, där möjligheten till att mobiliseras blir en framkommande 
differentiering mellan de olika grupperingarna (Ibid., s. 253). 

Rättvisa och möjlighet till mobilisering 

Avseende mobilitet inom samhället, samt den kontroll som utövas över 
möjligheten till mobilitet, menar Massey (1993, s. 152; 1999b, s. 264) att den 
samhälleliga makten förstärks och förmedlas på ett sätt som resulterar i 
ojämlika fördelningar inom samhället: “Vissa har mer kontroll än andra.” 
(egen översättning). Genom att kontrollera mobiliteten och möjligheten till 
mobilitet går det att minska inflytandet och kontroll hos specifika sociala 
grupper som således försvagas i kontexten. Massey menar att denna företeelse 
är förekommande inom relationen mellan kapital och arbete, där förfogandet av 
kapital bidrar till kontroll och begränsning av andra (Ibid., s. 152). 
 Soja (2010, s. 71), som ämnar förklara den spatiala teorin om rättvisa, 
menar att i grund och botten förekommer all form av kunskapsproduktion, 
analys och praktiska applikationer som ett resultat av sociala, historiska och 
rumsliga aspekter som verkar interaktivt. Följaktligen, eftersom människan kan 
beskrivas som en rumsligt producerad och förekommande entitet, formar hon 
det utrymme som hon befinner sig i, samtidigt som det formar henne: “Vi är 
alltså ofrånkomligt inbäddade i geografierna omkring oss på ungefär samma 
sätt som vi är integrerade aktörer i sociala sammanhang och alltid, på ett eller 
annat sätt, involverade i skapandet av våra individuella biografier och kollektiva 
historier.” (Ibid., s. 71, egen översättning). Soja menar att då den sociala 
påverkan på den rumsliga geografin aldrig kan förekomma som en jämn och 
uniform rörelse, produceras orättvisor i rummet som ett resultat av de 
individuella handlingarna inom detta: “Den (sociala) ingjutningen av orättvisa i 
våra geografier (och historier) uppstår på ett mycket grundläggande sätt från de 
ojämlikheter som skapas av de ojämna geografiska effekterna av varje enskild 
handling” (Ibid., s. 71, egen översättning). Resultatet av denna tolkning kring 
relationen mellan de sociala kontexterna och den rumsliga geografin blir att 
ojämlikheter, i form av olika nivåer av gynnsamma respektive ogynnsamma 
förekomster, framträder som ett resultat av den mänskliga aktiviteten inom 
rummet. Genom detta reproduceras och produceras således orättvisa inom 
sociala kontexter över tid. Soja menar att förekomsten av ojämna förhållanden 
över det geografiska rummet måste förekomma och att det aldrig kan 
förekomma en perfekt fördelning i kontexten av sociala processer mellan 
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människor, men att då rummet centreras kring en given punkt kan orättvisa 
fördelar och nackdelar förekomma (Ibid., s. 71–72). Förenat med Masseys 
(2005, s. 56, 71) förståelse av rummet som redskap för förmedlingen av makt för 
att forma samhällets sociala struktur kan således förekomsten av orättvisa 
förstås som ett resultat av sociala grupperingars maktutövande. 
 Vidare, då rummet ses som en produkt av den makt som utövas, menar Soja 
(2010, s. 32–33) att varje geografiskt område innehåller en mängd 
makrospatiala strukturer vilka härleds från såväl globala som lokala 
maktutövningar. Vare sig detta syftar till föreskrifter som förändrar 
förutsättningar utifrån en given boendesituation, eller möjligheterna till 
förflyttning i form av kollektiva förbindelser av transportmedel, menar Soja att 
detta verkar för att ge uttryck för, samt definiera, geografisk rättvisa respektive 
orättvisa (Ibid., s. 33). 

Uppsatsens kontext 

Med dessa teoretiska utgångspunkter i åtanke undersöker och synliggör denna 
studie sambanden hos samverkansavtalet Fritt Sök sett till huruvida de 
förändrade förutsättningarna resulterar i en direkt förändring av elevmobilitet 
och det geografiska landskapet som utgörs av den utvidgade skolmarknaden. 
Leder införandet av ett sådant avtal till att specifika elevgrupperingar gynnas 
respektive missgynnas ytterligare av systemet, och hur förändras 
rörelsemönster mellan kommungränserna? I vilken utsträckning är dessa 
förändringar anmärkningsvärda till den grad att de rörelsemönster som 
förekommer speglar orättvisor mellan olika samhällsgrupperingar i dessas olika 
förutsättningar att mobiliseras? 

Eftersom Massey utgår från att det geografiska rummet och relationerna 
inom detta är ett resultat av samhällets sociala produktion går det således att 
problematisera införandet av ett nytt ramverk för skolvalsprocessen genom att 
beskåda detta utifrån påverkan på den sociospatiala fördelningen av rättvisa och 
makt inom skolsystemet. 

Syfte och frågeställningar 
Studien ämnar undersöka och analysera rumsliga samband i relation till 
samverkansavtalet Fritt Sök berörande Skåne och västra Blekinges (Sölvesborg, 
Karlshamn, Olofström och Ronneby) gymnasieskolor i ljuset av det 
marknadsanpassade utbildningssystemet, genom att kartlägga 
studentmobiliteten i relation till implementeringen av det omfattande avtalet 
2010. Detta genomförs i relation till följande frågeställningar: 

• Hur ser de geografiska rörelsemönster, med avseende riktning, 
omfattning och personernas tillgångar ut inom det område och skolval 
som idag omfattas av Fritt Sök? 

• Vilka elever, avseende dessas bakgrundsvariabler och 
bakgrundskaraktäristik, är det som mobiliseras i kontexten av Fritt Sök 
och därmed använder sig av valfriheten i störst utsträckning? 
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Metod 
Metoden i denna uppsats utgår från att besvara frågeställningarna och uppnå 
syftet med hjälp av dels en kartografisk process utförd i programmet QGIS, dels 
en statistisk analys och översikt utförd med hjälp av programmen Jamovi samt 
PSPP. Detta för att skapa en överblick över det urval som finns att tillgå i 
datasetet tillhandahållet av Utvärdering Genom Uppföljning (UGU) samt för att 
kunna analysera betydelsen av Fritt Sök ur ett bredare perspektiv. Detta 
genomförs både beträffande den geografiska dimensionen och beträffande hur 
olika bakgrundsvariabler samt former av bakgrundskaraktäristik kan tänkas 
påverka tendensen att bedriva gymnasiestudier i en kommun frånskild den 
skolkommun som varit aktuell under årskurs 9 av grundskolan. Genom att 
analysera ett liknande urval vid flertalet olika tidpunkter kan dessa sedan ställas 
emot varandra för att ligga till grund för antaganden om vilka samband inom 
ramen av samverkansavtalet Fritt Sök som blir framträdande, om några sådana 
går att urskilja. Målet är att genom detta tillvägagångssätt kunna lyfta urvalet 
till en generell representation av den totala populationen som befinner sig inom 
studiens berörda område, och därmed analysera elevmobiliteten ur ett bredare 
perspektiv och i relation till samverkansavtalets existens. 

Metod för datainsamling 

Den databas vilken samtlig inhämtad data som brukas i denna uppsats härrör 
från är Utvärdering Genom Uppföljning, förkortat UGU, som administreras via 
Göteborgs Universitet. UGU, som anses vara en av Sveriges större databaser för 
forskning om utbildning, utgörs huvudsakligen av ett kohortuppdelat 
stickprovsurval på riksnivå (Göteborgs Universitet, 2022; Härnqvist, 2000, s. 
3). I detta återfinns en longitudinellt designad uppföljning av elevernas väg 
genom utbildningssystemets olika delar, i form av återkommande frågeformulär 
och som skoladministrativ grunddata samt bakgrundsdata (Ibid.). Användandet 
av databasen lämpar sig därmed för att jämföra elever mellan de olika 
kohorterna i syfte att belysa förändringar inom samhället eller 
utbildningssystemet som har skett över tid, vilket exempelvis kan innebära 
analyser av de skolreformer som genomförts inom olika delar av 
utbildningssektorn. 
 Ansökan till UGU genomfördes i enlighet med de instruktioner som återges 
på deras domän (Göteborgs Universitet, 2022), med ett uppföljande möte i syfte 
att precisera ansökans syfte och önskemål i frågan om hur den data som fanns 
tillgänglig skulle användas. Den tillgodosedda förfrågan på data innehöll 
emellertid ett större urval än det som efterfrågades, men denna uppsats bygger 
endast på det urval som befinner sig inom studiens geografiska område, 
definierat av samverkansavtalet Fritt Sök. 

Avgränsningar och urval 

För att kunna analysera och utvärdera effekterna av Fritt Sök i Skåne och de 
västra delarna av Blekinge utifrån dels elevernas geografiska rörelsemönster, 
samt dels en närmare analys om vilka elever det är som mobiliseras i kontexten, 
har valet fallit på att använda ett urval som innehåller dessa variabler till störst 
omfattning och bredd i syfte att kunna skapa en tillförlitlig representation av 
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den större kontexten. Genom användandet av data hämtad från UGU är det 
möjligt att följa ett antal elevers skolgång och analysera detta i kombination 
med dessa individers bakgrundsegenskaper, vilket utgörs av administrativa 
bakgrundsdata och grunddata om individens familj, levnadssituation och 
skolprestationer. 
 Det urval som blivit tillhandahållet av UGU utgörs av individer från tre 
kohorter, 1998, 1992 respektive 1987. Till följd av studiens valda 
avgränsningsområde, vilket omfattas av det geografiska området för Fritt Sök, 
har förfrågan till UGU varit att få tillgång till data beträffande de kommuner 
som idag ingår i samverkansavtalet, vilket då innefattar samtliga kommuner i 
Skåne samt kommunerna Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborg i 
västra Blekinge. Då UGU endast innehåller ett blandat urval av individerna 
födda det år som respektive kohort är namngiven efter (Härnqvist, 2000, s. 4), 
och då själva insamlingen av data genomförs på en kommunbaserad och 
varierande basis (B. Nielsen, databasansvarig UGU, personlig kommunikation, 
2022-11-07), har det tillhandahållna urvalet inte innehållit något underlag från 
kommunerna i västra Blekinge och är därför begränsat till Skånes geografiska 
område. Då Skåne utgör merparten av det studieområde som ingår i analysen, 
och även representerar ett godtyckligt urval av kommuner med skilda 
förutsättningar och egenskaper, antas det tillgängliga underlaget vara 
funktionellt för att uppfylla studiens önskade syfte att analysera de rumsliga 
sambanden som uppstår i relation till Fritt Sök. 
 De tre kohorterna, 1998, 1992 respektive 1987, innehåller sammantaget 
976, 751 och 1109 individer som befunnit sig i någon av Skånes kommuner 
under årskurs 9, med andra ord inom samverkansområdet för Fritt Sök vid 
tidpunkten för gymnasievalet. Av dessa har 44,6%, 45,8% respektive 36,2% 
förflyttat sig bort från den aktuella skolkommunen för årskurs 9 i grundskolan 
(Tabell 1). 

Tabell 1. Skolgång i olika kommuner (Årskurs 9 - Gymnasiet) - 
Samtliga kohorter. 

 
Flytt mellan kommun 

1998 1992 1987 

Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent 

Nej 540 55,3 406 54,1 706 63,7 

Ja 435 44,6 344 45,8 402 36,2 

Okänd 1 ,1 1 ,1 1 ,1 

Total 976 100,0 751 100,0 1109 100,0 

 
De tre kohorterna utgör således ett urval av två grupper som befinner sig inom 
studieområdet och genomgår gymnasievalet före implementeringen (2010) av 
Fritt Sök; kohort 1987 som generellt sökte sig till gymnasiestudier 2003, och 
kohort 1992 som generellt sökte sig till gymnasiestudier 2008. Kohort 1998 
sökte sig till gymnasiestudier efter implementeringen av Fritt Sök, omkring år 
2014, och utgör den senaste gruppen i urvalet från UGU som innehåller ett 
komplett dataset vilket kan användas i denna studie. Det bör även poängteras 
att Fritt Sök delvis började att träda i kraft redan innan 2010, men innefattade 
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endast en andel av den totala mängden kommuner som nu ingår i avtalet 
(Skånes kommuner, 2022). 
 Urvalet utgörs av en rad olika variabler beträffande elevernas 
skoladministrativa data, bakgrundsvariabler, bakgrundskaraktäristik och svar 
på enkätbaserad informationsinsamling om elevernas skolsituation, totalt cirka 
120 olika för respektive kohort. Av dessa utgör endast ett fåtal underlag för 
uppsatsens analys, vilket presenteras under avsnittet Databearbetning och 
analysmetod. 

Representativitet 

Konkret innebär detta underlag av det empiriska materialet som återfinns i 
datasetet tillhandahållet av UGU att analysen i denna uppsats bygger på ett 
stickprov av de individer som befinner sig inom det geografiska området för, 
samt påverkas av, Fritt Sök. Uppsatsens initiala målsättning var att analysera de 
geografiska rörelsemönster som förekommer inom studieområdet i relation till 
bakgrundsvariablernas påverkan på elevmobilitet i en större omfattning för att 
kunna uppvisa ett resultat av större tyngd, men på grund av begränsningar i 
tillgängligheten till omfattande dataset är uppsatsen därmed begränsad i sin 
omfattning. Följden av detta, vilket bör nämnas, är att de resultat som uppvisas 
endast är representativa för studiens frågeställningar i den mån att det är ett 
begränsat urval som agerar representation för den totala populationen, och att 
de slutsatser som dras således bör betraktas i denna kontext. 

Material 

QGIS 

För uppsatsens kartografiska delar och visualiseringen av det datamaterial som 
ingår i uppsatsens metodik används programmet QGIS, vilket är ett geografiskt 
informationssystem med öppen källkod som licenseras under GNU Public 
License (QGIS, 2022). Programmet tillåter en till synes olimiterad hantering av 
geografiska data genom användandet och utvecklingen av specialiserade plugin-
program vilket möjliggör såväl visualisering som bearbetning av data i form av 
beräkningar och omfattande analyser (Ibid.). Inom ramen för denna uppsats 
används QGIS för att direkt visualisera det urval som utgår från datamaterialet 
tillhandahållet av UGU, genom att skissera de ingående elevernas 
rörelsemönster mellan kommuner i samband med gymnasievalet för de tre 
kohorterna. 

Jamovi 

För uppsatsens statistiska segment används programmet Jamovi, vilket är ett 
statistiskt datahanteringsprogram med öppen källkod som utgår från 
programspråket R (Jamovi, 2022). Programmet utvecklas, likt QGIS, av sina 
användare och bygger på användandet av specialiserade verktygspaket för att 
hantera och analysera statistiska data i form av kalkylblad (Ibid.). Inom ramen 
för denna uppsats används Jamovi som ett alternativ till PSPP och SPSS, då 
programmet tillåter användaren att kunna utföra linjära regressionsanalyser 
och blandade regressionsmodeller utan de begränsningar och kostnader som är 
förknippade med de båda andra programmen. 
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PSPP 

Vid hanteringen av frekvenstabeller och för att skapa statistiska översikter över 
den data som används inom metoden används programmet PSPP, vilket är ett 
begränsat gratisalternativ till det statistiska analysprogrammet SPSS (GNU 
Project, 2022). För uppsatsen används PSPP för att konstruera beskrivande 
statistik och för att bearbeta de SAV-filer som utgör det dataset vilket analysen 
bygger på. I de fall då variabler från det ursprungliga datasetet filtrerats, 
transformerats och omformaterats har detta genomförts med hjälp av PSPP. 

Databearbetning och analysmetod 

Identifiering av variabler 

Databearbetningen utgår initialt från att identifiera de för studien relevanta 
variablerna utifrån det dataset som är tillhandahållet av UGU. Med avstamp i 
uppsatsens tidigare litteraturöversikt och teoretiska utgångspunkter, främst 
baserat på den tidigare forskningen kring den geografiska aspekten av 
utbildningssystemet, är det möjligt att urskilja en rad bakgrundsegenskaper 
som kan tänkas ha influens över elevmobiliteten och därmed vara relevanta att 
studera i kontexten av samverkansavtalet Fritt Sök.  
 Inledningsvis går det att betrakta studien av Lidström, Holm och 
Lundström (2014, s. 15–16), som pekar mot att elever i stor utsträckning 
mobiliseras av, och navigerar sig mot, utbildningsval som utmärks av en 
population liknande eleven själv i fråga om kön, klass och andra former av 
samhälleliga uppdelningar. Lidström et al. (Ibid.) pekar mot att de geografiska 
faktorerna i elevens aktuella kontext har en direkt påverkan på elevernas 
upplevda valmöjligheter, vilket då kan antas även gälla för Fritt Sök och de 
förändrade möjligheterna till förflyttning över kommungränserna i 
studieområdet. Förenligt med detta går det även att betrakta resonemanget från 
Andersson, Malmberg och Östh (2012, s. 35), vilket indikerar att valet av skola 
kan vara ett resultat av olika begränsningar som gestaltas i form av elevens 
resurser. Mer utsatta grupper och individer som redan är utsatta för andra typer 
av segregation, såsom exempelvis boendesegregation, påvisar därmed en 
minskad mobilitet jämfört med sina mer konkurrenskraftiga och välbärgade 
motparter. Baserat på denna bakgrund blir det därmed intressant att undersöka 
elevmobilitet i relation till bakgrundsegenskaper såsom olika former av social 
tillhörighet och samhällelig uppdelning. 

Adderat till detta går det även att betrakta Nordqvist och Langerth 
Zetterman (2004, s. 34), vilka lyfter att valet av utbildning i fråga om program 
skiljer sig mellan elever med olika tidigare skolprestationer och sociala 
bakgrunder. Exempelvis menar Nordqvist och Langerth Zetterman (Ibid.) att 
yrkesförberedande program, i kontexten av deras studie, ofta tillgodoser lokala 
behov hos den omkringliggande befolkningsstrukturen, till skillnad från 
exempelvis det naturvetenskapliga programmet som i stället tenderar att samla 
elever med högre social bakgrund. 

Vidare påvisar även den tidigare forskningen (se exempelvis Holmlund, 
Sjögren & Öckert, 2020; Böhlmark, Holmlund & Lindahl, 2015) att 
skolsegregation och klyftorna mellan olika gymnasieskolor har ökat under den 
senaste tiden, då särskilt i områden där elevpopulationen innehar en markant 
del minoritetsgrupper, som exempelvis Malmö. Särskilt Böhlmark, Holmlund 
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och Lindahl (2015, s. 13) påvisar att den ökade förekomsten av friskolor även 
bidrar till en kraftigt ökad grad av skolsegregationen mellan elever med olika 
migrationsbakgrunder under perioden 1993–2009. 

Grundat i detta använder sig denna studie av bakgrundsegenskaperna kön, 
familjens utbildningsbakgrund, meritvärde årskurs 9 och 
migrationsbakgrund för att analysera vilka elever det är som mobiliseras i 
kontexten av samverkansavtalet Fritt Sök. 

Beskrivande statistik 

De dataset som ingår i uppsatsen bearbetas först genom att skapa en överblick 
över de variabler som anses relevanta för studiens frågeställningar, vilket 
grundas på föregående resonemang. Detta genomförs med hjälp av PSPP, via 
verktyget Descriptive Statistics - Frequencies, i syfte att urskilja de olika 
typerna av data som utgör grunden för den kommande regressionsanalysen. 
Genom detta kan eventuella brister och problematik i datasetet urskiljas, vilket 
behöver adresseras inför den statistiska analysen. 

Variabelutformning 

Efter att respektive dataset har behandlats översiktligt behöver de för analysen 
essentiella variablerna bearbetas för att kunna genomgå den kartografiska 
visualiseringen och den statistiska regressionsanalysen. Detta innebär att 
dataseten utformas på ett sätt som gör det möjligt att hantera dem enligt det 
önskade kravet att kunna visualisera de geografiska rörelsemönster som 
återfinns inom respektive kohort, samt att strukturera samtliga variabler för att 
möjliggöra en regressionsanalys. Konkret innebär detta skapande av variabler 
som kan användas för att urskilja elevmobiliseringen och de bakgrundsvariabler 
samt den bakgrundskaraktäristik som urskilts som intressanta för studien. 

Kartografi 

Då studien ämnar använda sig av QGIS för att genomföra den kartografiska 
översikten över elevförflyttningen för de tre kohorterna kommer följande 
tillvägagångssätt och metoder att användas: 

• Open shapefile: Importera digitala gränser för samtliga kommuner i 
Sverige, hämtat från SCB:s öppna databas för digitala gränser (SCB, 
2022). 

• Extract Coordinates XY: Skapande av koordinater för respektive 
kommun. Detta genomföras genom att hämta koordinaterna för samtliga 
kommuner i Skåne från de geografiska gränserna i vektorlagret, vilket är 
hämtat från SCB:s digitala gränser. 

• Import Attribute Table: Importera samtliga elevers positioner i årskurs 9 
respektive första året på gymnasiet som en CSV-fil till QGIS. 

• Join Attribute Tables: Matcha elevernas startposition (kommun årskurs 
9) och slutdestination (kommun gymnasieskola) med koordinaterna för 
respektive kommun. 

• Vector from XY: Skapandet av ett nytt vektorlager innehållande 
sträckorna som samtliga elever förflyttat sig inom samverkansområdet. 

• Avslutningsvis anpassas det nya vektorlagret för att visuellt kunna 
representera den förflyttning mellan kommuner som återges av 
respektive kohort. 
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Generaliserad blandad linjär regressionsanalys 

Studien ämnar även att genomföra en generaliserad blandad linjär 
regressionsanalys (Generalized Mixed Model) med hjälp av Jamovis 
verktygspaktet GAMLj för att kunna adressera urvalet från perspektivet av den 
generella populationen. Metoden kan användas för att utföra analyser av 
multivariata logistiska regressioner, där den beroende variabeln utgörs av ett 
binominalt värde, i detta fall om en förflyttning mellan kommuner har 
genomförts eller ej (GAMLj, 2022). Detta möjliggör även att studera individer 
utifrån kluster, under förutsättningen att individerna som befinner sig i detta 
kluster har en tendens att bete sig på ett visst sätt givet klustrets förutsättningar 
(Ibid.). Till följd av att Skåne som region har en kommunuppdelning, där vissa 
kommuner har en mycket liten eller ibland helt frånvarande 
gymnasieverksamhet, blir detta nödvändigt att inkludera för att urskilja de fall 
då eleverna tvingas förflytta sig i samband med gymnasievalet. Detta kan annars 
influera analysen då ett specifikt urval blir överrepresenterade för 
elevmobilisering som beror på bakgrundsegenskaper, snarare än på en given 
kommuns förutsättningar för utbildning. 
 En generaliserad blandad linjär regressionsanalys anses vara en högst 
lämplig metod för att studera ett dataset som, till följd av den binära naturen av 
den beroende variabeln, har en icke-linjär fördelning på potentiella utfall och 
därmed en annorlunda fördelning av medelvärden, varianser samt ett avgränsat 
intervall på givna resultat (Berridge & Crouchley, 2011, s. 21–22). 
Verktygspaktet GAMLj specificerar inte den formel som används för att utföra 
en generaliserad blandad linjär regressionsanalys med beroende variabler i 
logistiskt format (GAMLj, 2022). Dock återfinns den generella formeln för 
generaliserade blandade analyser från exempelvis MathWorks (2022), vilka 
återger följande struktur för standardformeln:2 
 

𝑦𝑖|𝑏 ~ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟 (𝜇𝑖

𝜎2

𝑤𝑖
) 

 
𝑔(𝜇) = 𝑋𝛽 + 𝑍𝑏 +  𝛿 

Vidare går det även att hänvisa till en generell formel för regressionen då det 
handlar om en generell logistisk regressionsanalys, vilket är vad som ingår i 
verktygspaktet från GAMLj (2022). Enligt Berridge och Crouchley (2011, s. 24) 
kan denna typ av formel vanligtvis skrivas som följande: 
 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝜇𝑖𝑗) =  𝛾00 +  ∑ 𝛾𝑝0

𝜌

𝑝=1

𝑥𝑝𝑖𝑗 + 휀𝑖𝑗 

Detta grundas således på att de observerade resultaten är av binär natur, vilket i 
detta fall representeras av en förflyttning över kommungränserna eller 
avsaknaden av en förflyttning (ja/nej). Den binära variabeln y har således en 

 
 
2 Standardformeln för en generaliserad blandad linjär regressionsanalys förklaras i sin helhet av 
MathWorks, under rubriken Generalized Linear Mixed-Effects Models: https://se.mathworks.com (2023-
01-04) 
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sannolikhet av µ för att uppvisa ett observerat resultat av 1 (förflyttning mellan 
skolkommuner), baserat på de oberoende variablerna x givet de inkluderade 
klustervariabler som återfinns i datasetet, i/j (Berridge & Crouchley, 2011, s. 21–
24). I formeln representerar ε de störande variabler som kan tänkas påverka 
utfallet, och p syftar till antalet oberoende variabler som inkluderas i urvalet 
(Ibid.). 
 Avslutningsvis kommer det observerade resultatet från regressionsanalysen 
att observeras med hänvisning till den vanligt förekommande tolkningen av 
statistisk signifikans, där ett p-värde under 0,05 anses vara statistiskt 
signifikant för den givna variabeln. Detta motiveras med att den vanligaste 
förekommande statistiska signifikansen som anses tillförlitlig nog anges som p-
värde < 0,05 (Bryman, 2016, s. 424). Det finns dock utrymme att argumentera 
för att andra nivåer av statistisk signifikans skulle kunna vara rimliga i denna 
analys, men valet faller på användningen av p-värde < 0,05 som nivå för detta. 
Användningen av p-värdet motiveras mot bakgrunden att vilja generalisera och 
representera den totala populationen genom analysen av den tillgängliga data 
som erhålls av urvalet. 

Genomförande 

Inledningsvis hanteras de tre kohorterna, 1998, 1992 samt 1987, genom att 
isolera de variabler som anses relevanta för studiens frågeställningar och syfte. 
Enligt den tidigare redogörelsen, vilken bygger på studiens utgångspunkter, 
urskiljs en variabel som innehåller informationen beträffande elevernas 
bakgrundsegenskaper och rörelse i relation till gymnasievalet. Dessa återges i 
tabell 2 nedan. Vidare återfinns denna data sedermera i form av 
frekvenstabeller skapade i PSPP för de respektive kohorterna under bilaga A, 
vilket användes för att vidare bearbeta dessa inför den kommande kartografin 
och analysen. 

Tabell 2. Relevanta variabelförteckningar med förklaring, samtliga 
kohorter. 

Variabelförteckning Förklaring och innehåll 

RSSEX Kön (Man 1, Kvinna 2) 

RSMIGR4 Migrationsbakgrund, 4 grupperingar (Nationellt svensk, Andra generationens invandrare, Adoptivbarn 
annat land, Första generationens invandrare) 

RSRSUN6i Familjens högsta utbildningsbakgrund, 5 grupperingar (Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning 
2–3 år yrkesutbildning, Gymnasial utbildning 2–3 år studieförberedande/eftergymnasial < 2 år, Högre 
utbildning 2–3 år, Högre utbildning >=4 år) 

RS9MERIT Sammanräknat meritvärde årskurs 9 

RS11IUSCHU1, 
RS10SCHOOL1, M_Utb_Skom 

Skolkommun för påbörjad gymnasieskola 

RS11IUSHMAN1, RSAHSCH, 
M_Utb_HMan 

Huvudman för påbörjad gymnasieskola 

RS9MUN Skolkommun för grundskola årskurs 9 
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Då variablerna urskilts ur datasetet, kom dessa sedan att bearbetas enligt 
följande redogörelse. Från migrationsbakgrund uteslöts adoptivbarn som ett 
möjligt värde då detta inte ansågs befinna sig i relation till kategorierna i 
variabeln. Inkluderingen av adoptivbarn som en separat kategori ansågs kunna 
interferera med regressionsanalysen då det inkluderas som ett värde på en 
ordinalskala, vilket migrationsbakgrund anses vara i denna kontext. Följaktligen 
skapas en ny variabel med endast tre olika migrationsbakgrunder, mig_bak2. 

Meritvärde anpassades efter fem separata grupperingar, i stället för att 
struktureras som en kvotskala med värden mellan 0 och 320 (max meritvärde i 
datasetet). De nya grupperingarna baseras på ett snittvärde för elevens betyg, 
och grupperas efter följande A-B (+20–17,5), B-C (17,5–15), C-D (15–12,5), D-E 
(12,5–10) och E-F (<0). Genom denna anpassning blir det möjligt att tydligare 
urskilja skillnader mellan olika nivåer av skolprestationer, där eleverna 
representeras av grupperingar i stället för att varje enskilt meritpoäng ska 
värderas i regressionsanalysen. Den omformaterade variabeln återfinns som 
gradeavg_4_0. 

Då huvudmannaskap klassificerats i det ursprungliga datasetet 
representeras dessa av kommunal (1) respektive privat (5), vilket anpassas för 
att skilja på kommunala och fristående skolor enligt en binominalskala, där 
värdena 1 respektive 2 tilldelas de olika skolformerna. 

För resterande variabler i datasetet görs inga förändringar, då de bedöms 
funktionella för analysen. Det skapas dock ett antal ytterligare variabler för att 
vidare kunna bearbeta och analysera urvalet. Eftersom uppsatsen syftar till att 
undersöka betydelsen av samverkansavtalet Fritt Sök, blir det av intresse att 
klassificera vilka studenter som mobiliseras i kontexten av gymnasievalet för de 
respektive kohorterna, samt huruvida dessa elever befinner sig i olika delar av 
Skåne. Därmed införs variabler för att klassificera förflyttningen över 
kommungränserna (mun_yes_no), samt en variabel för att klassificera om 
eleven befinner sig i en av Skånes större kommuner vid sista året i grundskolan, 
Lund, Helsingborg eller Malmö (cap_city). Dessa variabler återfinns i form av 
fullständiga frekvenstabeller under bilaga A, för att illustrera fördelningen över 
urvalets respektive kohorter, samt som en förklarande variabelförteckning i 
tabell 3 nedan. 

Tabell 3. Nyskapade variabler med förklaringar, samtliga 
kohorter. 

Variabelförteckning Förklaring och innehåll 

mig_bak2 Migrationsbakgrund, tre grupperingar (Nationellt svensk, Andra generationens invandrare, Första generationens 
invandrare) 

gradeavg_4_0 Genomsnittligt meritvärde per ämne, fem grupperingar (A-B (+20–17,5), B-C (17,5–15), C-D (15–12,5), D-E 
(12,5–10) och E-F (<0)) 

mun_yes_no Bekräftad förflyttning till ny skolkommun för gymnasieskola, binominalskala (Ja = 1, Nej = 0) 

cap_city Eleven befinner sig i en av kommunens större städer i årskurs 9, Helsingborg, Lund eller Malmö, binominalskala 
(Ja = 1, Nej = 0) 

 
Vidare, i syfte att kunna skapa en geografisk överblick över samtliga kohorters 
rörelsemönster mellan kommunerna, skapades ett separat dataset för samtliga 
elever som uppfyllde kravet i variabel mun_yes_no. Detta nya dataset 
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kategoriserades sedan utefter kommunkoderna för elevernas skolkommuner 
under årskurs 9 respektive gymnasiet, vilket kom att bli elevernas start- och 
destinationspunkter. Med hjälp av QGIS (Extract Coordinates XY) extraherades 
sedan samtliga kommuners geografiska placering från Statistiska Centralbyråns 
koordinatfiler Digitala gränser (SCB, 2022). Dessa matchades sedan med 
elevernas start- respektive destinationspunkter för att kunna skapa ett 
vektorlager med elevernas rörelser över kommungränserna (Vector from XY), 
vilket ses under uppsatsens avsnitt Resultat. I syfte att vidare förklara urvalet i 
fråga om elevmobilisering, hämtades även respektive elevs destination i fråga 
om skolan är kommunal alternativt fristående. 

För genomförandets slutgiltiga segment, regressionsanalysen, användes en 
generaliserad linjär blandad regressionsanalys i programmet Jamovi med hjälp 
av verktygspaketet GAMLj. Regressionsanalysen utfördes genom att göra en 
logistisk analys där flytten mellan kommunerna (mun_yes_no) placerades som 
beroende variabel och kön, familjens utbildningsbakgrund, meritpoäng 
årskurs 9 samt migrationsbakgrund placerades som beroende variabler. Till 
följd av studieområdets tidigare behandlade karaktär av en kommunmässig 
uppdelning som direkt påverkas av det tillgängliga utbudet av gymnasieskolor, 
och närheten till de större städerna i samverkansområdet, grupperades 
analysen utefter dessa båda variabler i syfte att tydligare förklara 
bakgrundsegenskapernas influens. Regressionsanalysen utfördes initialt utan 
hänsyn till kommunplaceringen, men fick då ett Akaike Information Kriterium 
(AIC) respektive Bayesiskt Information Kriterium (BIC) långt högre än om 
hänsyn togs till kommunplaceringen av eleverna i årskurs 9. Detta innebär att 
den högsta uppmäta kvalitén på regressionsanalysen kunde urskiljas vid den 
valda metoden, och att alternativa tillvägagångssätt utvärderades men 
försakades till förmån för den generaliserade blandade linjära 
regressionsanalysen i verktygspaketet GAMLj (GAMLj, 2022).  

I Bilaga B, figur B1, återfinns en översikt för den regressionsanalys som 
utfördes för samtliga kohorter i urvalet. Följaktligen redovisas samtliga 
färdigställda tabeller och figurer under avsnittet Resultat, och de fullständiga 
generaliserade blandade linjära regressionsanalyserna återfinns även i fullhet 
som exporterade filer från Jamovi under Bilaga B. 

Etiska aspekter 

Till följd av den valda angreppsvinkeln av metoden och som en konsekvens av 
användandet baserat på ett urval med data härledd från databasen Utvärdering 
Genom Uppföljning (UGU) behandlar denna uppsats persondata i form av 
registerbaserade och anonymiserade variabeldata. Som tidigare behandlat 
innefattar UGU en kombination av administrativa data, då hämtade från 
Skolverket och Statistiska centralbyrån SCB, samt insamlade enkätuppgifter 
från flertalet tillfällen inom de berörda elevernas studiegång (Härnqvist, 2000, 
s. 2). Inom ramen för denna studies analyser och metod brukas dock endast den 
administrativa typen av data i form av bakgrundsegenskaper och 
skolinformation respektive -prestationer hos de elever som befinner sig studiens 
intresseområde. 
 Samtliga data är anonymiserad till följd av sammanställningen från UGU 
och har därmed endast kunnat hanteras i linje med detta under arbetet med, 
samt sammanställningen av, själva analysen. Den slutgiltiga inkluderingen i 
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uppsatsen är sedermera endast representerad i form av sammanfattande 
tabeller och figurer som gör det omöjligt för utomstående aktörer att inhämta 
specifika data berörande enstaka individer. Följden av detta, kombinerat med 
studiens valda metodik och naturen av UGU:s behandling av informationen, 
innebär att inga individer behöver tillfrågas avseende samtycke till studiens 
delar och vidare etiska aspekter beträffande individerna (Bryman, 2018, s. 170). 
 Vidare finns det även anledning till att lyfta fram hur användningen av 
UGU som dataset kan orsaka en bristande reliabilitet i denna studie. Till följd av 
att samtlig information som används utgörs av en sekundäranalys av den data 
som tillhandahålles av UGU går det inte att garantera kontinuiteten av 
processerna för datainsamling och dokumentation som bidragit till den totala 
datamängden. Eftersom datasetet i denna studie utgörs av tre separata kohorter 
med ett antal års differens mellan insamlingstillfällena kan detta ha orsakat 
framträdande variationer som kan påverka reliabiliteten. Dock, eftersom den 
data som använts i denna metod endast utgjorts av bakgrundsvariabler och 
administrativa data hämtad från myndigheter såsom Skolverket och Statistiska 
Centralbyrån SCB bör detta inte utgöra en betydande risk, vilket det inte heller 
funnit några indikationer på under arbetsprocessen. De variationer som dykt 
upp har i stället härletts till informationsinsamling på enkätnivå. 
 Slutligen bör även valet av program, verktyg samt förvaring av data 
behandlas utifrån de etiska aspekter som anses relevanta för denna typ av 
studie. Samtliga av dessa val har utförts med avsikt att bibehålla studiens höga 
grad av validitet, reliabilitet och kvalité, samt att de processer som ingått i 
studiens metodik endast har utförts på en lokal dator i de program som 
omnämnts i metodens tidigare segment. De processer som har utförts har 
följaktligen dokumenterats och genomförts med hjälp av beprövade metoder 
och tillvägagångssätt för att garantera att de tidigare behandlade punkterna 
beträffande arbetets etiska överväganden upprätthålls. 

Reflektion över metoden 

Reliabilitet 

De för studien använda dataset och tillvägagångssätt anses vara i en hög grad av 
reliabilitet, då själva informationsinsamlingen och bearbetningen genomförd av 
UGU har utförts på ett dokumenterat pålitligt och grundligt vis (Härnqvist, 
2000, s. 5–7). Den administrativa bakgrundsdata som ligger till grund för UGU 
är insamlad och administrerad av Göteborgs Universitet i samarbete med de 
svenska myndigheterna SCB och Skolverket (Ibid., s. 6; UGU, 2022). Detta 
medför att det underlag som bearbetats i denna uppsats har en tydlig och säker 
uppdelning beträffande de variabler som använts för att kategorisera eleverna i 
urvalet efter dessas bakgrundsegenskaper. 

Vidare har de verktyg och program som brukats inom ramen för denna 
uppsats varit etablerade, och den bearbetning av data som genomförts har 
endast genomförts för att tydliggöra uppdelningen av det urval som studerats. 
Regressionsanalysen finns att återse i sin helhet, både genom metodens 
genomförande och via bilaga B, vilket påvisar hur denna är genomförd för att 
uppnå det resultat som redovisas nedan. Förhoppningen är att denna 
transparens tydliggör processen till den grad att det inte finns möjlighet för 
några felaktiga tolkningar av den metod som applicerats. 
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Validitet 

När det kommer till uppsatsens validitet medför den tidigare diskuterade 
representativiteten en uppenbar brist i den data som ligger till underlag för 
studiens resultat. Det råder en tydlig variation mellan studiens tre kohorter 
avseende dessas fördelning över det studerade geografiska området, samt att 
det inte varit möjligt att inkludera kommunerna från de västra delarna av 
Blekinge, närmare bestämt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborg, i 
studien till följd av den tillgängliga data som hämtats från UGU. Detta bidrar till 
att den stundande analysen och diskussionen måste betraktas utifrån dessa 
brister, vilket direkt bidrar till att slutsatserna kring effekterna av Fritt Sök på 
en mer generell nivå även påverkas. 
 Det är även möjligt att diskutera huruvida det använda datasetet agerar ett 
tillräckligt underlag för att påvisa effekterna av samverkansavtalet Fritt Sök i en 
bredare kontext. Specifikt går det att ställa frågan huruvida kohort 1992, som 
endast innehåller knappt tre fjärdedelar av den totala mängden elever som de 
övriga kohorterna, är tillräckligt representativ för att kunna jämföras med 
dessa. Urvalets natur att sakna delar av data, både sett till representativitet och i 
frågan om totala mängden elever i urvalet, minskar således analysen och 
metodens övergripande validitet och bör därmed poängteras. 

Övriga tankar 

En reflektion över metoden som används, vilket kan agera som en direkt felkälla 
i analysen, är att det dataset som tillhandahållits av UGU inte inkluderar 
information beträffande elevens boendekommun. Följden av detta blir således 
att en potentiell förflyttning mellan skolkommuner i samband med 
gymnasiefallet har en risk att sammanfall med en förflyttning av boende då 
exempelvis elevens familj flyttar från en storstad ut till landsbygden eller vice 
versa. Detta har en potential att influera analysen, eftersom en sådan 
förflyttning inte skulle påverkas av samverkansavtalet Fritt Sök förutsatt att 
eleven i fråga väljer att söka sig till en skola i den nya hemkommunen. 
Magnituden av denna felkälla bör inte ha en signifikant influens över det 
resultat som uppvisas, men bör likväl adresseras. 

Resultat 
Själva resultatet av studien presenteras i figur- samt tabellform för respektive 
kohort. Ordningen utgår från att först gestalta situationen efter 
implementeringen av samverkansavtalet Fritt Sök, med kohort 1998, för att 
sedan blicka tillbaka mot de båda föregående kohorterna, 1992 respektive 1987. 
Detta inkluderar en överblick över elevmobiliteten inom studiens urval för 
respektive kohort, genom kartografi i QGIS och frekvenstabeller hämtade från 
PSPP. I respektive figur återfinns den sammanfattade elevförflyttningen för 
respektive kohort i form av riktade strömlinjer mellan kommunerna, vilket 
sedan redovisas i de efterföljande tabellerna på en kommunbaserad basis. 

Vidare uppvisas studiens resultat i form av en sammanfattad 
regressionsanalys av respektive kohort, genomfört i Jamovi med hjälp av 
modulpaketet GAMLj. Dessa uppvisar en sammanfattning av de fullständiga 
regressionsanalyserna som återfinns i bilaga B, och uppvisar därmed endast 
bestämningskoefficienten (R²), den statistiska uppskattningen (Est.), 
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oddskvoten (Est. (B)) samt den statistiska signifikansen (p-värde) för respektive 
oberoende variabel som ingått i analysen. Bestämningskoefficienten ämnar 
återspegla hur stor andel av urvalet som förklaras av den genomförda 
regressionsanalysen, medan den statistiska uppskattningen och oddskvoten 
indikerar hur stor influens den angivna oberoende variabeln har på den 
beroende variabeln i analysen för urvalet. Endast om p-värdet understiger 0,05 
anses, som tidigare adresserat, den oberoende variabeln vara statistiskt 
signifikant för analysen då denna lyfts för att representera den generaliserade 
populationen och kan därmed sägas ha en betydande påverkan i denna. 
Resultatet ämnas främst lyftas i analysen till den huvudsakliga generalisering av 
den totala populationen för att därmed kunna säga något om trenderna i en 
bredare kontext, medan urvalet fortfarande presenteras i sin helhet. 

Efterföljande samtliga figurer och tabeller återfinns en kortare summering 
av respektive resultat, vilket sedan sammanfattas i en överskridande 
summerande del för samtliga urval. Samtliga, obearbetade, regressionsanalyser 
och tabeller återfinns i bilaga A respektive bilaga B. Vidare återfinns den 
tillhörande analysen av detta resultat i nästa avsnitt, där resultaten tolkas 
utifrån uppsatsens teoretiska utgångspunkter och resterande föregående delar 
utifrån ett generaliserande perspektiv. 

Kohort 1998 

Figur 1. Kohort 1998 - Förflyttning mellan Skånes kommuner. 

 

Elevurvalets geografiska förflyttning mellan kommuner för hela urvalet, kohort 1998. Egen 
kartografi (2022). Data: UGU - Kommunplacering skola årskurs 9 respektive gymnasiet, 
Statistiska Centralbyrån - Kommunavgränsningar. Referenssystem: SWEREF99 TM.  
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Tabell 4. Kohort 1998 - Frekvenstabell, förflyttning mellan 
kommuner. 

Årskurs 9 Gymnasiet 

Kommunkod  Frekvens Kommunkod  Frekvens 

Svalöv-1214 20 Svalöv-1214 7 

Staffanstorp-1230 1 Vellinge-1233 1 

Burlöv-1231 1 Svedala-1263 6 

Vellinge-1233 13 Skurup-1264 2 

Bjuv-1260 62 Sjöbo-1265 5 

Lomma-1262 1 Höör-1267 1 

Svedala-1263 37 Tomelilla-1270 7 

Skurup-1264 1 Osby-1273 2 

Höörby-1266 24 Perstorp-1275 1 

Höör-1267 1 Klippan-1276 34 

Tomelilla-1270 15 Båstad-1278 1 

Bromölla-1272 36 Malmö-1280 82 

Osby-1273 3 Lund-1281 72 

Perstorp-1275 39 Helsingborg-1283 121 

Klippan-1276 2 Höganäs-1284 1 

Åstorp-1277 35 Eslöv-1285 8 

Malmö-1280 20 Ystad-1286 14 

Lund-1281 4 Trelleborg-1287 3 

Landskrona-1282 31 Kristianstad-1290 28 

Helsingborg-1283 11 Simrishamn-1291 2 

Höganäs-1284 2 Ängelholm-1292 4 

Eslöv-1285 15 Hässleholm-1293 6 

Ystad-1286 25 Utanför studieområdet 37 

Trelleborg-1287 3 Total 435 

Kristianstad-1290 3 

 

Simrishamn-1291 14 

Ängelholm-1292 10 

Hässleholm-1293 6 

Total 435 

 
  



Simon Ek: Elevmobilitet inom det geografiska området för Fritt Sök 

 

 

35 

 

Illustrerat av kartografin för figur 1, samt återgivet i tabell 4, är den samtliga 
elevförflyttningen inom uppsatsens studieområde för kohorten 1998. Resultatet 
uppvisar ett varierat urval av ursprungskommuner (skolkommunen i årskurs 9) 
samtidigt som destinationerna av förflyttningen centreras kring de större 
kommunerna i samverkansområdet: Malmö (1280), Lund (1281) och 
Helsingborg (1283). Sammantaget uppvisar resultatet en elevmobilitet riktad 
bort från de mindre kommunerna till de större, vilket kan förklaras som en 
urbanisering av urvalets resulterande gymnasiestudier. Generellt sker denna 
tendens i anslutning till de större kommunerna, där upptaget kommer från 
närliggande mindre kommuner, men resultatet påvisar även en tendens att 
studenter förflyttar sig över flera kommungränser för att bedriva sina 
gymnasiestudier. 

Tabell 5. Kohort 1998 - Huvudman för förflyttade elever, 
gymnasiet. 

Huvudman Frekvens Kumulativ Procent 

Kommunal  251  57,7 

Privat  184  42,3 

Total  435  100 

 
Tabell 5 uppvisar en fördelning av kommunala respektive privata huvudmän för 
destinationerna av elevförflyttningen återgiven i figur 1 och tabell 4 på 57,7% 
respektive 42,3%. Detta urval innefattar endast fördelningen av de elever som 
aktivt förflyttade sig mellan kommuner i samband med gymnasievalet, och 
utesluter därmed fördelningen av de elever som stannar i samma kommun 
under gymnasiet som för årskurs 9 i grundskolan. 

Tabell 6. Kohort 1998 - Generaliserad Linjär Blandad Regression, 
förflyttning mellan skolkommuner i samband med gymnasievalet. 

Oberoende variabel Statistisk uppskattning Oddskvot p-värde 

Betyg (5 grupper) -0,0490 0,952 0,582 

Utbildningsbakgrund (5 grupper) 0,0185 1,019 0,842 

Migrationsbakgrund (3 grupper) -0,4742 0,622 0,026 

Kön (Man, Kvinna) 0,3970 1,487 0,051 

Anmärkning: Marginellt R2 uppmätt till 0,00909, villkorligt R2 uppmätt till 0,68672. 

Resultatet av den generaliserade linjära blandade regressionsanalysen för 
kohorten 1998, summerad i tabell 6, uppvisar endast en statistiskt signifikant 
oberoende variabel, nämligen migrationsbakgrund vilken anges ha en oddskvot 
på 0,622 med ett p-värde på 0,026. Migrationsbakgrunden anses därmed ha en 
betydande negativ inverkan på tendensen att bedriva gymnasiestudier i en 
kommun skild från den skolkommun som eleven befann sig i under sista året av 
grundskolan. 
 Vidare anges även den oberoende variabeln kön ha ett lågt p-värde, 0,051 
med en oddskvot på 1,487, vilket trots det låga värdet inte befinner sig under 
gränsen för statistisk signifikans (p-värde < 0,05). De två kvarvarande 
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oberoende variablerna, betyg och utbildningsbakgrund, ansågs inte vara 
statistiskt signifikanta för att bedriva gymnasiestudier i en kommun frånskild 
den tidigare kommunplaceringen för grundskolan. Dessa båda variabler 
uppvisar även oddskvoter med en lägre påverkan i analysen för urvalet, vilket 
uppmäts till 0,952 för betyg respektive 1,019 för utbildningsbakgrund. 

Den generaliserade linjära blandade regressionsanalysen för kohorten 1987 
uppvisar ett marginellt R2 av 0,00909 och ett villkorligt R2 av 0,68672. Det 
villkorliga R2 påvisar en låg andel förklarad varians i analysen då de 
randomiserade grupperade variablerna utesluts, med andra ord 
kommunplacering, medan inkluderingen av dessa bidrar till en förklarade 
varians på nära 70%. 

Kohort 1992 

Figur 2. Kohort 1992 - Förflyttning mellan Skånes kommuner. 

 

Elevurvalets geografiska förflyttningen mellan kommuner för hela urvalet, kohort 1992. Egen 
kartografi (2022). Data: UGU - Kommunplacering skola årskurs 9 respektive gymnasiet, 
Statistiska Centralbyrån - Kommunavgränsningar. Referenssystem: SWEREF99 TM. 
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Tabell 7. Kohort 1992 - Frekvenstabell, förflyttning mellan 
kommuner. 

Årskurs 9 Gymnasiet 

Kommunkod  Frekvens Kommunkod  Frekvens 

Staffanstorp-1230 167 Svalöv-1214 3 

Burlöv-1231 2 Staffanstorp-1230 3 

Vellinge-1233 6 Burlöv-1231 8 

Östra Göinge-1256 2 Örkelljunga-1257 1 

Kävlinge-1261 3 Svedala-1263 1 

Lomma-1262 122 Sjöbo-1265 2 

Skurup-1264 2 Tomelilla-1270 1 

Sjöbo-1265 5 Bromölla-1278 1 

Höör-1267 1 Malmö-1280 65 

Tomelilla-1270 1 Lund-1281 227 

Klippan-1276 1 Helsingborg-1283 9 

Båstad-1278 1 Eslöv-1285 4 

Malmö-1280 13 Ystad-1286 5 

Lund-1281 9 Trelleborg-1287 2 

Höganäs-1284 1 Kristianstad-1290 1 

Eslöv-1285 4 Hässleholm-1293 1 

Ystad-1286 1 Utanför studieområdet 10 

Trelleborg-1287 1 Total 344 

Simrishamn-1291 1 

 Ängelholm-1292 1 

Total 344 

 
Illustrerat av kartografin för figur 2, samt återgivet i tabell 7, är den samtliga 
elevförflyttningen inom uppsatsens studieområde för kohorten 1992. Resultatet 
uppvisar en elevmobilitet centrerad kring Malmö (1280) och Lund (1281) där 
cirka 85% av de elever som mobiliseras förflyttar sig till dessa två kommuner. 
Likt kohorten 1998 uppvisas en tendens att förflytta sig från de mindre 
kommunerna och sedermera en urbanisering av den gymnasiala skolmarknaden 
för urvalet. 

Urvalet är, skilt från kohort 1998, inte helt optimalt för att representera det 
omfattande studieområdet då majoriteten av detta, 85%, utgår från Lomma 
(1262) och Staffanstorp (1230) som kommunplacering för årskurs 9. Således 
uppvisar resultatet inte en elevmobilitet som kan anses vara ett representativt 
urval för det övergripande studieområdet, utan i stället en mer centrerad 
representation för dessa båda kommunerna. 
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Tabell 8. Kohort 1992 - Huvudman för förflyttade elever, 
gymnasiet. 

Huvudman Frekvens Procent 

Kommunal 257 74,7 

Privat 87  25,3 

Total 344  100 

 
Tabell 8 uppvisar en fördelning av kommunala respektive privata huvudmän för 
destinationerna av elevförflyttningen återgiven i figur 2 och tabell 7 på 74,7% 
respektive 25,3%. Detta urval innefattar endast fördelningen av de elever som 
aktivt förflyttade sig mellan kommuner i samband med gymnasievalet, och 
utesluter därmed fördelningen av de elever som stannar i samma kommun 
under gymnasiet som för årskurs 9 i grundskolan. 

Tabell 9. Kohort 1992 - Generaliserad Linjär Blandad Regression, 
förflyttning mellan skolkommuner i samband med gymnasievalet. 

Oberoende variabel Statistisk 
uppskattning Oddskvot p-värde 

Betyg (5 grupper) 0,0330    1,034 0,834 

Utbildningsbakgrund (5 grupper) 0,0205 1,021 0,906 

Migrationsbakgrund (3 grupper) -0,2678 0,764 0,445 

Kön (Man, Kvinna) 0,2741 1,315 0,469 

Anmärkning: Marginellt R2 uppmätt till 0,00441, villkorligt R2 uppmätt till 0,70908 

Resultatet av den generaliserade linjära blandade regressionsanalysen för 
kohorten 1992 uppvisar inte någon oberoende variabel med ett statistiskt 
signifikant p-värde. Detta kan antas vara ett resultat av urvalets karaktär som 
hanterats ovan, figur 2 samt tabell 7, där majoriteten (85%) av det mobiliserade 
elevurvalet representeras av elever med ursprungskommunerna Lomma (1262) 
respektive Staffanstorp (1230) för årskurs 9. Dessa båda kommuner innehar ett 
mycket begränsat antal gymnasieskolor och det går därmed att göra antagandet 
att den mobilisering som återges av urvalet är representativ för samtliga elever 
som söker sig till gymnasiestudier efter grundskolan, där alternativen 
presenteras av de närliggande kommunerna såsom Malmö (1280) och Lund 
(1281). Det är dock värt att nämna att migrationsbakgrund och kön uppvisar 
oddskvoter, på 0,764 respektive 1,315, och innehar därmed en relativt starkare 
effekt än betyg och utbildningsbakgrund, som i stället uppvisar oddskvoter på 
1,034 respektive 1,021. Oddskvoterna liknar således resultatet återgivet av 
kohorten 1998, men uppvisar som behandlat ingen statistisk signifikans. 

Den generaliserade linjära blandade regressionsanalysen för kohorten 1987 
uppvisar ett marginellt R2 av 0,00441 och ett villkorligt R2 av 0,70908. Det 
villkorliga R2 påvisar en låg andel förklarad varians i analysen då de 
randomiserade grupperade variablerna utesluts, medan inkluderingen av dessa 
bidrar till en förklarade varians på drygt 70%. 
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Kohort 1987 

Figur 3. Kohort 1987 - Förflyttning mellan Skånes kommuner. 

 

Elevurvalets geografiska förflyttningen mellan kommuner för hela urvalet, kohort 1987. Egen 
kartografi (2022). Data: UGU - Kommunplacering skola årskurs 9 respektive gymnasiet, 
Statistiska Centralbyrån - Kommunavgränsningar. Referenssystem: SWEREF99 TM.  
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Tabell 10. Kohort 1987 - Frekvenstabell, förflyttning mellan 
kommuner. 

Årskurs 9 Gymnasiet 

Kommunkod  Frekvens Kommunkod  Frekvens 

Svalöv-1214 5 Svalöv-1214 13 

Staffanstorp-1230 1 Staffanstorp-1230 8 

Burlöv-1231 1 Vellinge-1233 1 

Vellinge-1233 1 Skurup-1264 2 

Bjuv-1260 1 Höör-1267 1 

Kävlinge-1261 7 Tomelilla-1270 3 

Lomma-1262 198 Klippan-1276 2 

Svedala-1263 2 Båstad-1278 3 

Skurup-1264 2 Malmö-1280 51 

Sjöbo-1265 2 Lund-1281 172 

Hörby-1266 2 Landskrona-1282 5 

Höör-1267 2 Helsingborg-1283 102 

Malmö-1280 27 Eslöv-1285 4 

Lund-1281 3 Ystad-1286 4 

Landskrona-1282 140 Trelleborg-1287 3 

Helsingborg-1283 3 Kristianstad-1290 3 

Ystad-1286 1 Simrishamn-1291 2 

Simrishamn-1291 2 Ängelholm-1292 4 

Ängelholm-1292 1 Hässleholm-1293 1 

Hässleholm-1293 1 Utanför studieområdet 18 

Total 402 Total 402 

 
Illustrerat av kartografin för figur 3, samt återgivet i tabell 10, är den samtliga 
elevförflyttningen inom uppsatsens studieområde för kohorten 1987. Resultatet 
uppvisar en elevmobilitet som, likt de båda senare kohorterna, centreras kring 
de större kommunerna i samverkansområdet; i detta fall Malmö (1280), Lund 
(1281) och Helsingborg (1283). Likt dessa kohorter uppvisas således en tendens 
av urbanisering och ett sökande till gymnasiestudier bortom de mindre 
kommunerna i studieområdet. 
 Urvalet är, skilt från kohort 1998 och likt kohort 1992, inte helt optimalt för 
att representera det övergripande studieområdet då majoriteten av detta (84%) 
utgår från Lomma (1262) och Landskrona (1282), samt delvis (7%) Malmö 
(1280), som kommunplacering för årskurs 9. Således uppvisar resultatet inte en 
elevmobilitet som kan anses vara ett representativt urval för det övergripande 
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studieområdet, utan i stället en mer centrerad representation av dessa båda 
kommunerna. 

Tabell 11. Kohort 1987 - Huvudman för förflyttade elever, 
gymnasiet. 

Huvudman Frekvens Procent 

Kommunal 280 69,7 

Privat 122 30,3 

Total 402 100 

 
Tabell 11 uppvisar en fördelning av kommunala respektive privata huvudmän 
för destinationerna av elevförflyttningen återgiven i figur 3 och tabell 10 på 
69,7% respektive 30,3%. Detta urval innefattar endast fördelningen av de elever 
som aktivt förflyttade sig mellan kommuner i samband med gymnasievalet, och 
utesluter därmed fördelningen av de elever som stannar i samma kommun 
under gymnasiet som för årskurs 9 i grundskolan. 

Tabell 12. Kohort 1987 - Generaliserad Linjär Blandad Regression, 
förflyttning mellan skolkommuner i samband med gymnasievalet. 

Oberoende variabel Statistisk uppskattning Oddskvot p-värde 

Betyg (5 grupper) 0,3976 1,488 < 0,001 

Utbildningsbakgrund (5 grupper) -0,0901 0,914 0,293 

Migrationsbakgrund (3 grupper) -0,7614 0,467 < 0,001 

Kön (Man, Kvinna) 0,1705 1,186 0,393 

Anmärkning: Marginellt R2 uppmätt till 0,0606, villkorligt R2 uppmätt till 0,6312. 

Resultatet av den generaliserade linjära blandade regressionsanalysen för 
kohorten 1987, återgiven i tabell 12, uppvisar två oberoende variabler med ett 
statistiskt signifikant p-värde. Både betyg, med en oddskvot på 1,488, samt 
migrationsbakgrund, med en oddskvot på 0,467, uppvisar p-värden under 
0,001 och anses därmed vara statistiskt signifikanta. Betyg kan således sägas ha 
en positiv influens på tendensen att bedriva gymnasiestudier i en kommun 
frånskild den kommunplacering som varit aktuell under sista tiden i 
grundskolan (årskurs 9), medan migrationsbakgrund antas ha en negativ 
inverkan på denna tendens. Resterande oberoende variabler uppvisar inte 
någon statistisk signifikans i modellen och uppvisar även en svagare oddskvot, 
där utbildningsbakgrund och kön uppmäts till 0,914 respektive 1,186. 

Vidare bör detta resultat betraktas i ljuset av den tidigare behandlade 
elevmobiliteten som återges i figur 3 samt tabell 10, där majoriteten (84%) av 
det mobiliserade elevurvalet representeras av elever med 
ursprungskommunerna Lomma (1262) respektive Landskrona (1282) för 
årskurs 9. Lomma har, som tidigare behandlat, en mycket begränsad 
gymnasieverksamhet och hänvisar i stället till de närliggande kommunerna. 
Även Landskrona hade också, vid tillfället för kohortens ansökningsperiod till 
gymnasiestudier, ett mycket begränsat antal gymnasieskolor att erbjuda. 
Urvalet anses därmed inte vara fullt representativt för studieområdet utan 
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uppvisar i stället en mer centrerad bild av kommunerna Lomma (1262) 
respektive Landskrona (1282). 

Den generaliserade linjära blandade regressionsanalysen för kohorten 1987 
uppvisar ett marginellt R2 av 0,0606 och ett villkorligt R2 av 0,6312. Det 
villkorliga R2 påvisar en låg andel förklarad varians i analysen då de 
randomiserade grupperade variablerna utesluts, medan inkluderingen av dessa 
bidrar till en förklarade varians på nästan 65%. 

Summering 

I samtliga kohorter återses en övervägande mobilitet riktad mot de större 
kommunerna i Skåne, närmare bestämt Malmö (1280), Lund (1281) och 
Helsingborg (1283). Sammantaget kan elevmobiliteten för de tre kohorterna 
beskrivas som förknippad med den urbanisering som återgivits av uppsatsens 
litteraturöversikt, där studierna på gymnasial nivå centreras kring de större 
skolmarknaderna och således distanseras från de mindre kranskommunerna 
samt kommunerna bortom de västliga delarna av studieområdet. Som påvisat 
av respektive kohort tycks inte denna slutsats variera mellan de olika åren, trots 
de olika kohorternas skilda urval avseende de ursprungliga kommunerna för 
eleverna. Det bör dock upprepas att då både kohort 1992 och kohort 1987 till 
större del utgörs av en elevförflyttning centrerad kring två kommuner är 
jämförelsen med kohort 1998 i detta avseende delvis bristfälligt. 
 De generaliserade linjära blandande regressionsanalyserna påvisar 
summerat en statistiskt signifikant influens av elevens migrationsbakgrund på 
tendensen att bedriva sina gymnasiestudier i en kommun frånskild 
skolkommunen för årskurs 9, där analysen för kohort 1998 respektive kohort 
1987 uppvisar oddskvoter på 0,622 och 0,467. I båda fallen har således den 
stegvisa klassificeringen från CSPS - Svensk Bakgrund till CSPI - Andra 
generationens invandrare samt CIPI - Första generationens invandrare ett 
påtagande negativt samband med elevmobiliteten avseende gymnasievalet. I 
fallet av kohorten 1987 uppvisas även grundskolebetyget som statistiskt 
signifikant för elevmobiliteten, där oddskvoten uppmäts till 1,488 vilket därmed 
tyder på att ett högre meritvärde leder till en ökad elevmobilitet. Den minsta 
kohorten, 1992, uppvisar ingen statistisk signifikans avseende 
regressionsanalysen men de beräknade oddskvoterna är liknande de från kohort 
1998. Gemensamt för samtliga kohorter är att de oberoende variablerna kön 
samt utbildningsbakgrund inte uppvisar någon statistisk signifikans för den 
regressionsanalys som genomförts.3 
 Vidare anger regressionsanalysen att betydelsen av den kommunala 
placeringen av eleverna som återfinns i urvalen är kraftigt bidragande till 
modellens förmåga att förklara den elevmobilisering som sker. I samtliga 
kohorter indikeras detta av ett villkorligt R2 långt högre än det marginella R2. 

 
 
3 Korrelationen mellan familjens utbildningsbakgrund och elevens skolprestationer är enligt tidigare 
forskning stark (se exempelvis Skolverket, 2018, s. 16), och sambandet mellan dessa båda kan därmed inte 
uteslutas för påverkan på elevmobiliteten. En genomförd korrelationsanalys mellan dessa båda indikerar 
att detta stämmer även för detta urval, samt att familjens utbildningsbakgrund således kan sägas ha en 
indirekt påverkan då betygsvariabeln är statistiskt signifikant. Kohort 1998: r = 0,426 (p <,001), Kohort 
1992: r = 0,455 (p <,001=, Kohort 1987: r = 0,364 (p <,001). 
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Analys 

Geografiska rörelsemönster 

Resultatet för samtliga kohorter indikerar, med endast ett fåtal utstickare, en 
generell tendens av elevmobiliseringen att ske utifrån kontexten av närheten 
och tillgången till utbildning i de större städerna som innefattas av studiens 
geografiska område. De rörelsemönster som urskiljs går i hög grad att tillskriva 
urbaniseringen då elever väljer att söka sig in till gymnasieskolor som befinner 
sig i de större städerna och där expansionen av utbildning tycks ske. I fallet av 
kohorten 1998, som även utgör det mest utspridda och således representativa 
urvalet i studien, ansamlas elever från samtliga delar av Skåne kring städerna 
Malmö, Helsingborg, Lund och till vis del även Kristianstad. Även om denna 
tendens mestadels anses vara präglad av en övergripande närhetsprincip till 
dessa kommuner, troligen som en följd av bekvämlighet och att samtliga av 
dessa städer kan tänkas uppfylla det utbildningsbehov som finns, urskiljs även 
en rörelse över flertalet kommungränser för att tillskriva sig utbildning i någon 
av dessa städer. Detta blir som tydligast då länets mer östliga kommuner 
betraktas, där flertalet förflyttningar sker till västkusten. Framträdande i denna 
kohort är även att flertalet elever tycks söka sig till fristående gymnasieskolor, 
vilket här representerar 42,3% av destinationerna för den elevförflyttning som 
sker i urvalet. 

Kohort 1998, som generellt genomförde gymnasievalet under 2014, utgör 
den enda kohort i denna studie som befinner sig i en kontext präglad av Fritt 
Söks fullskaliga effekt. Denna indikerar att det finns en betydande förekomst av 
långväga förflyttning av elever över kommungränserna. Urvalet indikerar att 
omfattningen av denna elevförflyttning sker utanför de större kommunerna, där 
det i stället finns en stark framträdande tendens att stanna, vilket skulle kunna 
förklaras i termer av att den egna kommunen då redan har en möjlighet att 
tillgodose det önskade behovet av gymnasiala studier. 

För kohorten 1992 som generellt sätt påbörjar sina gymnasiestudier under 
2008, två år innan implementeringen av Fritt Sök, uppvisar de geografiska 
rörelsemönstren en koncentrerad bild utav kontexten för de mindre kommuner 
som befinner sig i anslutning till de tidigare benämnda större kommunerna. Då 
eleverna i urvalet som genomgår en förflyttning mellan kommuner i samband 
med gymnasievalet främst representeras av elever som befunnit sig i 
kommunerna Lomma och Staffanstorp, uppmätt till cirka 85% av det totala 
förflyttade urvalet, måste resultatet tolkas utifrån denna kontext. Båda dessa 
kommuner befinner sig i nära anslutning till de större kommunerna Malmö 
respektive Lund, och uppvisar en kraftig förflyttning till just dessa kommuner 
för att bedriva sina gymnasiestudier. 

Denna kohort innefattar dock även ett större urval av elever som utgår från 
Malmö kommun i årskurs 9 (bilaga A), vilka i mycket liten utsträckning 
förflyttat sig över kommungränserna och i stället befinner sig i samma 
skolkommun även under gymnasiet. Generellt sätt indikerar kohort 1992 ett 
liknande rörelsemönster som kohort 1998, där urbaniseringen tycks vara ett 
framträdande faktum och att det finns tendenser att förflytta sig över, ibland 
flera, kommungränser för att bedriva sina gymnasiala studier. Urvalet är dock 
för koncentrerat kring ett fåtal kommuner för att kunna göra något vidare 
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antagande om den större kontexten i jämförelse med kohort 1998. Jämfört med 
kohorten 1998 uppvisar kohort 1992 en lägre andel sökande till fristående 
gymnasieskolor, här endast 30,3% av den totala förflyttningen. 

För urvalet i kohort 1987, vilka påbörjade sina gymnasiestudier omkring 
2003, uppvisas en liknande form av centrering kring studieområdets större 
kommuner. Urvalet av de förflyttade eleverna representeras främst, ungefär till 
84%, av elever som under grundskolan befunnit sig i kommunerna Lomma 
respektive Landskrona, där en klar majoritet förflyttar sig till de Malmö, Lund 
och Helsingborg för att påbörja sina gymnasiestudier. Likt kohort 1992 
återfinns även ett stort antal av eleverna i Malmö kommun under årskurs 9 
(bilaga A, tabell A3), men dessa tenderar inte att förflytta sig utanför 
kommunen i en större utsträckning. 

Samma slutsatser kring studieområdets geografiska rörelsemönster som de 
båda andra kohorterna går således att komma till beträffande kohorten 1987, att 
generellt indikerar urvalet att urbaniseringen av gymnasieutbildningen tycks 
vara ett framträdande faktum och att det finns tendenser att förflytta sig över 
flertalet kommungränser för att bedriva sina gymnasiala studier i en av de 
större städerna. Urvalet har dock, likt kohort 1992, en överrepresentation av två 
kommuner i frågan om den förekommande förflyttningen vilket gör det svårt att 
jämföra med ett mer övergripande urval från studieområdet. 

Elevmobilisering 

Kohort 1998, den kohort som de sökande eleverna befinner sig i en situation 
präglad av Fritt Söks existens (2014) framträder endast en bakgrundsegenskap 
som statistiskt signifikant, nämligen migrationsbakgrunden hos de sökande 
eleverna. Med en oddskvot på cirka 0,6 uppmäts en kraftigt minskande tendens 
att söka sig till utbildningar utanför den tidigare skolkommunen i samband med 
gymnasievalet då eleven inte har en helsvensk bakgrund utan i stället antingen 
kategoriseras som första eller andra generationens invandrare. För resterande 
bakgrundsegenskaper uppmäts ingen statistisk signifikans och de är således inte 
förutsägande för den större populationen, men det bör dock påpekas att 
influensen av kön uppvisar ett uppmätt p-värde på 0,051 vilket befinner sig 
precis utanför den vedertagna gränsen för statistisk signifikans i detta arbete (p-
värde < 0,05). I detta fall uppmäts en oddskvot på cirka 1,5 vilket påvisar att det 
finns en ökad tendens hos kvinnliga elever i urvalet att förflytta sig mellan olika 
skolkommuner i samband med gymnasievalet med avseende urvalet, men till 
följd av avsaknaden av den statistiska signifikansen är detta inte förutsägande 
för den större populationen. 

För kohort 1992 uppvisas inga bakgrundsvariabler som statistiskt 
signifikanta för tendensen att flytta mellan skolkommuner i samband med 
gymnasievalet, men detta kan ses som ett resultat av kohortens 
kommunfördelning. Som tidigare påpekat utgörs kohorten av ett elevunderlag 
som med kraftig majoritet befinner sig i kommunerna Malmö, Lomma 
respektive Staffanstorp. Specifikt utgör sig Malmö, en av Sveriges största städer, 
som en stad med en tillfredsställande mängd gymnasieskolor vilket i stor 
utsträckning kan antas fylla det behov och de förhoppningar som de elever som 
redan befinner sig inom kommunen kan antas ha, och det kan därmed antas 
inte finnas någon vidare anledning till att söka sig utanför kommunen i 
samband med gymnasievalet. För både Lomma och Staffanstorp, som knappt 
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erbjuder någon egen form av gymnasial undervisning blir det i stället en 
självklarhet att förflytta sig från kommunen till någon av de närliggande 
kommunerna där det finns kommunöverskridande samverkansavtal för 
gymnasial utbildning. Både Lomma och Staffanstorp befinner sig i nära relation 
till både Malmö och Lund, vilket därmed gör förflyttningen till dessa naturligt 
för de studenter som ska söka sig till gymnasiet. Då denna kohort även utges 
vara den minsta av de analyserade kohorterna, är det möjligt att detta vidare 
förklarar bristen på ett uppenbart samband mellan bakgrundsegenskaperna hos 
eleverna och den förflyttning som återses i urvalet. 

Det bör dock tilläggas att även om det inte återfinns någon statistiskt 
signifikans från variablerna i kohort 1992 uppvisar både migrationsbakgrund 
och kön oddskvoter som tyder på ett betydande samband i urvalet, på 0,764 
respektive 1,315. Detta framstår således ha en mer framträdande effekt jämfört 
med variablerna betyg och utbildningsbakgrund, som i stället uppvisar 
oddskvoter på 1,034 respektive 1,021 i urvalet, men då dessa inte är statistiskt 
signifikanta är de inte förutsägande för den generella populationen. 

Resultatet påvisar att det ter sig finnas ett framträdande samband inom 
urvalet innan implementeringen av samverkansavtalet Fritt Sök, för kohorten 
1987, mellan både elevens skolprestationer i form av meritvärde och för elevens 
migrationsbakgrund. Detta understryks även av det statistiskt signifikanta p-
värdet vilket indikerar att sambandet indikerar en tendens i den större 
populationen. För denna kohort uppvisas en markant förhöjd tendens till 
elevmobilisering i relation till ett högre meritvärde, där den uppmätta 
oddskvoten indikerar en ökning på nära 1,5 gånger per högre 
betygsgruppering.4 Då denna kohort påbörjar sina gymnasiestudier, i regel, 
under 2003 existerar inte det omfattande samverkansavtalet och det finns 
därmed anledning att anta att betydelsen av betyget framträder i kontexten utav 
sökandet till fristående gymnasieskolor där den tidigare kommunplacering inte 
påverkar konkurrensen mellan de sökande eleverna. Betyget blir därmed ett 
essentiellt redskap för att kunna konkurrera mot det bredare elevunderlaget för 
skolorna och möjliggör, eller förhindrar, därmed förflyttningen över 
kommungränserna. 
 Vidare påvisar kohorten 1987, som nämnt, att migrationsbakgrunden 
framträder som statistiskt signifikant för placeringen vid gymnasieskolor i nya 
skolkommuner. Här innebär förflyttningen från den bakgrundsmässigt svenska 
eleven till första samt andra generationens migrationsgrupper en betydande 
lägre tendens i sambandet med en uppmätt oddskvot på ungefär 0,5. Detta 
innebär att för varje steg som en elev befinner sig distanserad från 
utgångspunkten av CSPS – Svensk Bakgrund minskar tendensen med drygt 
50% att förflytta sig till en ny skolkommun. Ställt mot de två resterande 
variablerna, utbildningsbakgrund och kön med oddskvoter på 0,914 respektive 
1,186 anses därmed både migrationsbakgrund och betyg ha en större betydelse 
för tendensen att förflytta sig över kommungränserna i samband med 
gymnasievalet, åtminstone beträffande det specifika urvalet. 

 
 
4 Enligt tidigare kan således även familjens utbildningsbakgrund sägas ha en indirekt påverkan på 
elevmobiliteten. Detta då en genomförd korrelationsanalys påvisar ett statistiskt signifikant samband 
enligt följande: Kohort 1998: r = 0,426 (p <,001), Kohort 1992: r = 0,455 (p <,001=, Kohort 1987: r = 
0,364 (p <,001). 
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Betydelsen av Fritt Sök 

Med hjälp av Masseys sociospatiala perspektiv går det att beskriva Fritt Sök som 
tydligt framträdande konstruktion i det rum som omgriper gymnasievalet för de 
elever som befinner sig inom samverkansområdets kommuner. Genom denna 
studies bakgrundsavsnitt framgår det att Fritt Sök har uppstått som ett medel i 
vilket möjligheten att effektivisera, kvalitetssäkra, garantera och tillgodose 
gymnasieutbildning för Skåne och västra Blekinges elever utpekats som främsta 
syfte och målsättning. Resultaten av denna studie pekar mot att dessa elever 
nyttjar möjligheten att söka sig över kommungränserna, även över betydligt 
längre sträckor än till kranskommuner från hemkommunen. Denna 
elevmobilisering framträder som tydligt centrerad kring Skånes större 
kommuner, där det största utbudet och därmed valfriheten kan anses 
återfinnas. 
 I ljuset av denna centrering kring de större städerna och kommunerna 
framträder dock en orättvisa i form av att elever med olika 
bakgrundsegenskaper tenderar att mobiliseras olika mycket, och där det finns 
anledning till att se migrationsbakgrund, samt delvis kön, som påverkande av 
den enskilda individens tendens att förflytta sig i samband med gymnasievalet. 
Även om det är möjligt att urskilja effekter av olika bakgrundsegenskapers 
påverkan på denna tendens även innan Fritt Sök, framgår det att elever även 
tidigare har mobiliserats på ett liknande sätt med de större kommunerna som 
dikterande av de generella rörelsemönster som återges inom rummet. 
 Även om Fritt Sök öppnar upp för en större valfrihet och en ökad mobilitet 
för samtliga elever, upplevs situationen som att det finns en uppenbar 
begränsning i mobilitet för vissa grupperingar baserat på dessas 
bakgrundsegenskaper; “Vissa har mer kontroll än andra.” (egen översättning, 
Massey, 1993, s. 152). Genom att studera samverkansområdet för Fritt Sök som 
ett socialt och geografiskt rum i vilket det återfinns makrospatiala strukturer är 
det möjligt att diskutera om förutsättningarna för samtliga elever faktiskt är 
rättvisa och att alla har möjlighet att tillgodose sig den gymnasiala utbildning 
som de efterfrågar. Både boendesituation och tillgången till transportmedel, 
som vid in- och utpendlingen mellan kommuner, skulle kunna ses som 
företeelser vilka begränsar mobiliteten inom samverkansområdet och därmed 
bidrar till en minskad tendens att förflytta sig i samband med gymnasievalet. 

Diskussion 

Urbaniseringen av utbildning 

Expansionen av antalet gymnasieskolor och urbaniseringen av utbildning bidrar 
till att alternativen på landsbygden minskar, vilket får en påverkande effekt för 
hur gymnasieverksamheten i ett givet område utformas och utvecklas över tid. 
Som påvisat av Fjellman (2019a, s. 92–93), genom exemplet av Karlstads 
skolmarknad, har utformningen av skolmarknaden starkt präglats av den 
ojämna fördelningen av utbildningsmöjligheter mellan kommunerna och 
därmed centrerats kring Karlstad. Utvecklingen har även präglats av en ökande 
andel fristående gymnasieskolor som valt att etablera sig inom staden och lockat 
elever utifrån resterande delar av länet att förflytta sig in mot Karlstad för att 
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kunna tillgodoses med de utbildningsmöjligheter som de efterfrågar. Effekterna 
av detta har i fallet av Karlstads skolmarknad varit direkta, med nedläggningen 
av kommunala skolor i kranskommunerna som ett realiserat faktum till följd av 
det minskande elevunderlaget och den omöjliga konkurrensen med storstaden 
(Ibid.). Riktas blicken framåt blir det möjligt att upprepa detta i samråd med 
den liknande studien från Kučerová, Bláha, och Kučera (2015, s. 40), vilka 
påvisar att denna typ av urbanisering leder till den progressiva reduceringen av 
skolverksamheten på landsbygden och därmed forcerandet av förflyttningen till 
de urbana tillflyktsorterna. 
 Olsson (2016, s. 232, 251) som likt denna studie valt att rikta fokus mot 
Skåne indikerar att trenden av urbanisering även förekommer här, och att de 
gränser som tidigare funnits mellan kommunerna börjat att raderas i takt med 
att elevpendling blivit allt vanligare. Även här framkommer en tydlig dragning 
mot de större kommunerna, vilket denna studie även indikerar, där 
huvudpunkterna för den övergripande gymnasiemarknaden indikeras vara 
Lund och Malmö (Ibid.). I Skåne likväl som i Karlstad har denna trend även 
inneburit en överetablering av fristående gymnasieskolor som vidare 
understrukit att de geografiska rörelsemönstren riktats mot de större städerna 
till följd av ett ökat och varierat utbud av gymnasieprogram och skolor. Följden 
här är densamma, att mindre kommuner utkonkurreras och tenderar att få ett 
stadigt fallande elevantal (Ibid., s. 223–224). 
 Denna studie indikerar således en kraftig förflyttning riktad mot 
gymnasieskolor som befinner sig i kommuner med större städer, och att denna 
förflyttning starkt sammanfaller med ett sökande till fristående gymnasieskolor, 
där resultatet för kohort 1998 uppvisar att dessa står för hela 42,3 % av det 
förflyttade urvalet. Värt att tillägga till detta är att, även om det inte är 
inkluderat i analysen, representeras denna förflyttning främst av sökande till 
utbildningsprogram såsom samhällsvetenskap, ekonomi och naturvetenskap, 
vilket går att tolka ur aspekten lyft av Nordqvist och Langerth Zetterman (2004, 
s. 33–34). Dessa menar att programmen tillgodoser olika typer av grupperingar 
baserat på placeringen, där yrkesförberedande program i större utsträckning 
ämnar tillgodose lokala behov på utbildning (Ibid.). Baserat på detta går det att 
måla upp en situation, givet resultaten i denna uppsats, där vi ser en förflyttning 
av elever med svensk bakgrund i högre grad förflyttar sig till fristående 
gymnasieskolor som flera gånger erbjuder studieförberedande 
gymnasieprogram än elever med en annan migrationsbakgrund. Som tidigare 
behandlat indikerar även resultatet en ökad tendens i relation till kön (p-värde 
= 0,051), där flickor förflyttar sig mellan skolkommuner i en högre utsträckning 
än killar (oddskvot = 1,487). Urvalet är dessvärre för litet för att måla upp den 
övergripande situationen som sådan, men det går att argumentera kring vilka 
tendenser som anses förekomma genom att studera ett mindre urval och 
huruvida detta kan representera en vidare trend för samverkansområdet i stort. 
 Konsekvenserna av denna urbanisering är således utpekade som en följd av 
denna analys. Betydelsen av detta framgår både i hur de olika kommunerna och 
aktörerna kan positionerna sig i relation till denna förändring, samt i huruvida 
eleverna har möjlighet att söka sig till utbildningsalternativ som finns nära 
deras hemkommun eller om de tvingas att förflytta sig för att tillgodoses den 
utbildning de vill erhålla. Här är det ännu en gång lämpligt att citera Andersson, 
Malmberg och Östh (2012, s. 35) som beskriver valet av skola som ”en fråga om 
preferens för vissa typer av skolor, men viktigast av allt kan det också vara en 
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fråga om tids- och platsbegräsningar för familjer med färre resurser [...]” (egen 
översättning). Det kan således sägas finnas en uppenbar orättvisa som uppstår 
till följd av utbildningssystemets utveckling i det geografiska och sociala 
rummet, där tendensen att mobiliseras i kontexten kan anses förenlig med 
elevens resurser och inte endast av de förutsättningar som förutsätts av själva 
gymnasievalet. 

Bakgrundsegenskaper och elevgrupper 

Forskningsläget kring den aktuella förekomsten av valfrihet i samband med 
gymnasievalet, samt för grundskolor, indikerar att det finns en ökad tendens till 
segregation och ojämlikheter inom det svenska utbildningssystemet (se 
exempelvis Ambrose, 2017; Forsberg, 2015; Söderström & Uusitalo, 2005). En 
ökad valfrihet och ett bredare utbud av möjliga utbildningsvägar kan därmed 
anses bidra till en ökad segregation avseende olika familje- och 
migrationsbakgrunder (Söderström & Uusitalo, 2005, s. 20). Förekomsten av 
denna segregation och ojämlikheter avseende olika skolor tenderar även att öka 
i samband med den regionala andelen minoritetsgrupper som befinner sig på 
skolmarknaden i fråga (Andersson, Östh & Malmberg, 2010, s. 2684; 
Andersson, Malmberg & Östh, 2012, s. 42; Holmlund, 2016, s. 20). 
 Då skolsegregationen tolkas i kontexten av denna uppsats är det möjligt att 
resonera kring att detta förekommer som en effekt av en bristande 
elevmobilitet, där minoritetsgrupper antas ha en migrationsbakgrund som 
immigranter och därmed tenderar att förflytta sig i mindre utsträckning än sina 
bakgrundsmässigt svenska motparter. 

Även då fristående gymnasieskolor betraktas i denna situation, påvisar 
forskningen att skolsegregationen ökar i samband med denna förekomst och 
därmed bidrar till ökade klyftor mellan elevgrupper med olika typer av 
bakgrund (Böhlmark, Holmlund & Lindahl, 2015, s. 13). I ljuset av detta är det 
möjligt att förstå effekterna av Fritt Sök utifrån de skilda möjligheterna i 
mobilitet och som en produkt av den utveckling som skett under den senaste 
perioden beträffande förekomsten av fristående gymnasieskolor (Lunds 
kommun, 2020, s. 96). 

Fritt Sök som del av rummet 

För att en sista gång återkoppla till uppsatsen teoretiska utgångspunkter, vilka 
representeras av Masseys sociospatiala teorier och uppfattning om det sociala 
och geografiska rummet, bör samverkansavtalet Fritt Sök betraktas som ett 
resultat av de maktförhållanden som förekommer i samhället. Genom detta 
perspektiv betraktas den sociospatiala och rumsliga aspekten av skolvalsfrågan, 
för att som Fjellman (2019a, s. 41) uttrycker det hjälpa oss att adressera den 
rumsliga speglingen av samhällets övergripande struktur i utbildningssystemet. 
Massey (2005, s. 71) menar att rummet, i sin ständiga föränderlighet, är ett 
resultat av samhällets sociala produktion i den mån att strukturen av detta rum 
uppstår till följd av de maktförhållanden och relationer som återfinns mellan 
människorna inom det. Det är genom denna förståelse för rummet som 
samhällets förekommande skillnader beträffande makt i frågan om kön, 
utbildning, kapital och andra tillgångar realiseras och blir möjliga att studera. 
Skolvalet är således ett redskap för den sociala reproduktionen, och Fritt Sök 
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utgör en betydande del av denna kontext för det område som det återfinns 
inom. 
 Elever söker sig mot utbildningsval som karaktäriseras av grupperingar 
vilka i möjlig mån efterliknar den egna individen avseende dennes 
bakgrundsegenskaper och bakgrundskaraktäristik. Detta sökande realiseras i 
den kontext som regleras av förutsättningarna för gymnasievalet, där 
samverkansavtal såsom Fritt Sök blir en betydande del och markerar vilket 
utbud som finns tillgängligt för eleven. Som Lund (2016, s. 15) beskriver det, 
vilket har behandlats tidigare i denna uppsats, har den lokala kontexten och de 
förutsättningar som återfinns inom denna en signifikant inverkan på elevernas 
utbildningsval och möjligheter. I Masseys ord blir den lokala skolmarknaden en 
arena för maktförhållanden och social produktion, där mobiliseringen inom 
denna utmärks som ett resultat av den maktgeometri vilken präglar arenan. 

Fortsatt forskning 

Som tidigare behandlat har de framträdande begränsningarna i uppsatsens 
behandlade dataset och urval bidragit till en analys som, för det övergripande 
studieområdet och tidsperspektivet, varit bristande i sin representativitet. Den 
data som behandlats har endast kunnat hämtas från specifika kohorter 
inhämtade med ett antal års differens, där tiden efter implementeringen av 
samverkansavtalet Fritt Sök endast kunnat representeras av en kohort till följd 
av datainsamlingens frekvens. Följden av detta är dels att de fullskaliga 
effekterna av Fritt Sök möjligen kan ha uteblivit till följd av hur 
samverkansavtalet implementerats, dels för att urvalet endast representerar en 
situation i vilken samtliga aktörer möjligen inte deltog i samverkansavtalet. 
Vidare grundar sig denna analys endast på ett begränsat urval i fråga om vilka 
kommuner som återfinns i respektive kohort, samt att dessa kohorter endast 
representerar ett totalt urval av elever mellan 750 och 1100, vilket således bidrar 
till en ökad problematik beträffande representativiteten av den totala 
populationen. Viljan med denna uppsats har från början varit, och är 
fortfarande, att studera och förstå de omfattande konsekvenserna och 
betydelsen av Fritt Sök i bredaste möjliga mån, men att det då fortfarande 
kvarstår en större förfrågan på tillgänglig data och en mer komplett bild som 
kanske inte endast grundas i representationen av ett urval. För att upprepa det 
som sagts tidigare, upplevs det finnas mer förståelse kring Fritt Sök att hämta 
och detta skulle förslagsvis kunna utgöra grunden för vidare forskning. 
 Vidare finns det anledning att noggrannare studera hur situationen har 
utvecklats efter införandet av Fritt Sök, då denna studie endast tittat på ett urval 
från de elever som sökte sig till gymnasiala studier med början under hösten 
2014. Som påvisat av detta resultat uppvisas migrationsbakgrunden ha en 
betydande influens på elevmobiliseringen i denna kontext, men det finns även 
indikationer på att kön kan spela en betydande roll för huruvida en elev 
förflyttar sig eller inte, även om resultatet i denna studie inte anges vara 
statistiskt signifikant (p-värde < 0,05). Huruvida dessa samband, och 
resterande bakgrundsvariablers brist på samband, endast är en företeelse för 
denna kohort eller om detta förändras i takt med att Fritt Sök tar fäste i 
samverkansområdet bör vara av intresse att studera i vidare detalj, då det kan 
bidra till att förklara de faktiska effekterna och förhållandena som uppstår som 
konsekvens av avtalets implementering 2010. 
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 Slutligen finns det även anledning att vidare vilja utvärdera huruvida den 
ekonomiska situationen, baserat på boende och tillgänglighet till 
transportmedel, kan tänkas påverka elevmobiliteten och därmed begränsa 
möjligheterna för specifika grupperingar att fullt ut nyttja Fritt Sök.
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Bilagor 

Bilaga A. Attributtabeller - Elevmobilitet. 

Samtliga tabeller är framtagna med hjälp av programmet PSPP och funktionen 
Descriptive Statistics – Frequencies. 

Kohort 1998. 

Tabell A1. Skolkommun årskurs 9. 

    Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ Procent 

Giltig 1214 22 2,3 2,3 2,3 

1230 1 ,1 ,1 2,4 

1231 1 ,1 ,1 2,5 

1233 29 3,0 3,0 5,4 

1260 63 6,5 6,5 11,9 

1262 1 ,1 ,1 12,0 

1263 38 3,9 3,9 15,9 

1264 1 ,1 ,1 16,0 

1266 24 2,5 2,5 18,5 

1267 1 ,1 ,1 18,6 

1270 15 1,5 1,5 20,1 

1272 41 4,2 4,2 24,3 

1273 3 ,3 ,3 24,6 

1275 51 5,2 5,2 29,8 

1276 4 ,4 ,4 30,3 

1277 36 3,7 3,7 33,9 

1280 193 19,8 19,8 53,7 

1281 70 7,2 7,2 60,9 

1282 35 3,6 3,6 64,5 

1283 130 13,3 13,3 77,8 

1284 2 ,2 ,2 78,1 

1285 32 3,3 3,3 81,3 

1286 78 8,0 8,0 89,3 

1287 5 ,5 ,5 89,8 

1290 25 2,6 2,6 92,4 

1291 22 2,3 2,3 94,7 

1292 38 3,9 3,9 98,6 

1293 14 1,4 1,4 100,0 

Saknad . 1 ,1     

Total 976 100,0     
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Tabell A2. Skolkommun första året på gymnasiet. 

    Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ Procent 

Giltig 580 1 ,1 ,1 ,1 

834 1 ,1 ,1 ,2 

882 1 ,1 ,1 ,3 

1060 5 ,5 ,5 ,8 

1080 1 ,1 ,1 ,9 

1082 1 ,1 ,1 1,0 

1083 12 1,2 1,2 2,3 

1214 9 ,9 ,9 3,2 

1233 17 1,7 1,7 4,9 

1260 1 ,1 ,1 5,0 

1263 7 ,7 ,7 5,7 

1264 2 ,2 ,2 5,9 

1265 5 ,5 ,5 6,5 

1267 1 ,1 ,1 6,6 

1270 7 ,7 ,7 7,3 

1272 5 ,5 ,5 7,8 

1273 2 ,2 ,2 8,0 

1275 13 1,3 1,3 9,3 

1276 36 3,7 3,7 13,0 

1277 1 ,1 ,1 13,1 

1278 1 ,1 ,1 13,2 

1280 255 26,1 26,2 39,4 

1281 138 14,1 14,2 53,5 

1282 4 ,4 ,4 53,9 

1283 240 24,6 24,6 78,6 

1284 1 ,1 ,1 78,7 

1285 25 2,6 2,6 81,2 

1286 67 6,9 6,9 88,1 

1287 5 ,5 ,5 88,6 

1290 50 5,1 5,1 93,7 

1291 10 1,0 1,0 94,8 

1292 32 3,3 3,3 98,1 

1293 14 1,4 1,4 99,5 

1380 1 ,1 ,1 99,6 

1499 1 ,1 ,1 99,7 

1760 1 ,1 ,1 99,8 

1763 1 ,1 ,1 99,9 

1880 1 ,1 ,1 100,0 

Saknad . 1 ,1     

Total 976 100,0     
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Kohort 1992. 

Tabell A3. Skolkommun årskurs 9. 

    Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ Procent 

Giltig 1230 176 23,4 23,5 23,5 

1231 2 ,3 ,3 23,7 

1233 9 1,2 1,2 24,9 

1256 2 ,3 ,3 25,2 

1261 4 ,5 ,5 25,7 

1262 122 16,2 16,3 42,0 

1263 1 ,1 ,1 42,1 

1264 2 ,3 ,3 42,4 

1265 5 ,7 ,7 43,1 

1267 1 ,1 ,1 43,2 

1270 1 ,1 ,1 43,3 

1273 1 ,1 ,1 43,5 

1276 1 ,1 ,1 43,6 

1278 2 ,3 ,3 43,9 

1280 376 50,1 50,1 94,0 

1281 27 3,6 3,6 97,6 

1283 2 ,3 ,3 97,9 

1284 1 ,1 ,1 98,0 

1285 6 ,8 ,8 98,8 

1286 1 ,1 ,1 98,9 

1287 3 ,4 ,4 99,3 

1290 2 ,3 ,3 99,6 

1291 1 ,1 ,1 99,7 

1292 1 ,1 ,1 99,9 

1293 1 ,1 ,1 100,0 

Saknad . 1 ,1     

Total 751 100,0     
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Tabell A4. Skolkommun första året på gymnasiet. 

    Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ Procent 

Giltig 1214 3 ,4 ,4 ,4 

1230 12 1,6 1,6 2,0 

1231 8 1,1 1,1 3,1 

1233 3 ,4 ,4 3,5 

1257 1 ,1 ,1 3,6 

1261 1 ,1 ,1 3,7 

1263 2 ,3 ,3 4,0 

1265 2 ,3 ,3 4,3 

1270 1 ,1 ,1 4,4 

1273 1 ,1 ,1 4,5 

1278 2 ,3 ,3 4,8 

1280 428 57,0 57,1 61,9 

1281 245 32,6 32,7 94,5 

1283 11 1,5 1,5 96,0 

1285 6 ,8 ,8 96,8 

1286 5 ,7 ,7 97,5 

1287 4 ,5 ,5 98,0 

1290 3 ,4 ,4 98,4 

1293 2 ,3 ,3 98,7 

1380 1 ,1 ,1 98,8 

1421 1 ,1 ,1 98,9 

1494 1 ,1 ,1 99,1 

1499 1 ,1 ,1 99,2 

160 1 ,1 ,1 99,3 

1760 1 ,1 ,1 99,5 

180 1 ,1 ,1 99,6 

1980 1 ,1 ,1 99,7 

486 1 ,1 ,1 99,9 

780 1 ,1 ,1 100,0 

Saknad . 1 ,1     

Total 751 100,0     
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Kohort 1987. 

Tabell A5. Skolkommun årskurs 9. 

    Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ Procent 

Giltig 1214 6 ,5 ,5 ,5 

1230 2 ,2 ,2 ,7 

1231 1 ,1 ,1 ,8 

1233 3 ,3 ,3 1,1 

1260 1 ,1 ,1 1,2 

1261 7 ,6 ,6 1,8 

1262 200 18,0 18,1 19,9 

1263 2 ,2 ,2 20,0 

1264 2 ,2 ,2 20,2 

1265 2 ,2 ,2 20,4 

1266 2 ,2 ,2 20,6 

1267 2 ,2 ,2 20,8 

1273 1 ,1 ,1 20,8 

1280 458 41,3 41,3 62,2 

1281 9 ,8 ,8 63,0 

1282 377 34,0 34,0 97,0 

1283 12 1,1 1,1 98,1 

1284 1 ,1 ,1 98,2 

1285 1 ,1 ,1 98,3 

1286 6 ,5 ,5 98,8 

1287 2 ,2 ,2 99,0 

1290 2 ,2 ,2 99,2 

1291 3 ,3 ,3 99,5 

1292 4 ,4 ,4 99,8 

1293 2 ,2 ,2 100,0 

Saknad . 1 ,1     

Total 1109 100,0     
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Tabell A6. Skolkommun första året på gymnasiet. 

    Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ Procent 

Giltig 160 1 ,1 ,1 ,1 

180 3 ,3 ,3 ,4 

181 1 ,1 ,1 ,5 

480 1 ,1 ,1 ,5 

686 1 ,1 ,1 ,6 

881 1 ,1 ,1 ,7 

980 1 ,1 ,1 ,8 

1082 2 ,2 ,2 1,0 

1214 14 1,3 1,3 2,3 

1230 9 ,8 ,8 3,1 

1233 3 ,3 ,3 3,3 

1262 2 ,2 ,2 3,5 

1264 2 ,2 ,2 3,7 

1267 1 ,1 ,1 3,8 

1270 3 ,3 ,3 4,1 

1273 1 ,1 ,1 4,2 

1276 2 ,2 ,2 4,3 

1278 3 ,3 ,3 4,6 

1280 482 43,5 43,5 48,1 

1281 178 16,1 16,1 64,2 

1282 242 21,8 21,8 86,0 

1283 111 10,0 10,0 96,0 

1284 1 ,1 ,1 96,1 

1285 5 ,5 ,5 96,6 

1286 9 ,8 ,8 97,4 

1287 5 ,5 ,5 97,8 

1290 5 ,5 ,5 98,3 

1291 3 ,3 ,3 98,6 

1292 7 ,6 ,6 99,2 

1293 2 ,2 ,2 99,4 

1486 1 ,1 ,1 99,5 

1763 1 ,1 ,1 99,5 

1880 2 ,2 ,2 99,7 

2180 1 ,1 ,1 99,8 

2181 1 ,1 ,1 99,9 

2480 1 ,1 ,1 100,0 

Saknad . 1 ,1     

Total 1109 100,0     
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Samtliga kohorter – Frekvenstabeller, variabler 

Tabell A7. Migrationsbakgrund - Samtliga kohorter. 

 
Migrationsbakgrund 

1998 1992 1987 

Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent 

CSPS – Svensk bakgrund 791 81,0 558 74,3 857 77,3 

CSPI – Andra generationens invandrare 137 14,0 127 16,9 119 10,7 

CIPS – Utländskt adoptivbarn 3 ,3 6 ,8 13 1,2 

CIPI – Första generationens invandrare 44 4,5 58 7,7 118 10,6 

Okänd 1 ,1 2 ,3 2 ,2 

Total 976 100,0 751 100,0 1109 100,0 

Tabell A8. Högsta kombinerade utbildningsnivån för föräldrarna 
(biologiska och boende) - Samtliga kohorter 

 
Utbildningsnivå 

1998 1992 1987 

Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent 

Förgymnasial utbildning 97 9,9 79 10,5 138 12,4 

Gymnasial utbildning. 2–3 år, yrkesutbildning 256 26,2 198 26,4 309 27,9 

Gymnasial utbildning. 2–3 år, studieförberedande eller 
eftergymnasial. < 2 år 

200 20,5 163 21,7 231 20,8 

Högre utbildning 2–3 år 268 27,5 177 23,6 279 25,2 

Högre utbildning => 4 år 151 15,5 121 16,1 146 13,2 

Okänd 4 ,3 13 1,7 6 ,5 

Total 976 100,0 751 100,0 1109 100,0 

Tabell A9.  Huvudmannaskap för årskurs 9 - Samtliga kohorter. 

 
Huvudmannaskap 

1998 1992 1987 

Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent 

Okänd 1 ,1 10 1,3 1051 94,8 

Kommun 769 78,8 710 94,5 37 3,3 

Enskild/fristående 206 21,1 31 4,1 21 1,9 

Total 976 100,0 751 100,0 1109 100,0 

Tabell A10. Huvudmannaskap för gymnasieskola - Samtliga 
kohorter. 

 
Huvudmannaskap 

1998 1992 1987 

Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent 

Kommunal 617 63,2 559 74,4 925 83,4 

Privat 358 36,7 184 24,5 183 16,5 

Okänd 1 ,1  8  1,1 1 ,1 

Total 976 100,0  751  100,0 1109 100,0 
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Bilaga B. Regressionsanalys Jamovi GAMLj. 

Figur B1. Exempel Regressionsanalys Jamovi GAMLj. 

 

Exempel på utförd generaliserad blandad linjär regressionsanalys i programmet Jamovi med 
verktygspaketet GAMLj. 
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Kohort 1998. 

 
Results 
 
Generalized Mixed Model 
 
Tabell B1. Model Info 

Info Value Comment 

Model Type Logistic Model for binary y 

Call glm mun_yes_no ~ 1 + mig_bak2 + gradeavg_4_0 + RSSEX + RSBSUN6i 
+ (1 | RS9MUN) + (1 
| cap_city) 

Link function Logit Log of the odd of y=1 over y=0 

Direction P(y=1)/P(y=0) P( mun_yes_no = Ja ) / P( mun_yes_no = Nej ) 

Distribution Binomial Dichotomous event distribution of y 

LogLikel. -357.32509 Unconditional Log-Likelihood 

-2*LogLikel. 714.65019 Unconditional absolute deviance 

Deviance 636.55111 Conditional relative deviance 

R-squared 0.00909 Marginal 

R-squared 0.68672 Conditional 

AIC 728.65000 Less is better 

BIC 762.42841 Less is better 

Residual DF 914.00000   

Chisquared/DF 0.87926 Overdispersion indicator 

Converged yes   

Optimizer bobyqa   

  
Model Results 

Tabell B2. Fixed Effect Omnibus tests 
  X² df p 

mig_bak2 4.9855 1.00 0.026 

gradeavg_4_0 0.3027 1.00 0.582 

RSSEX 3.8181 1.00 0.051 

RSBSUN6i 0.0396 1.00 0.842 

 
Tabell B3. Fixed Effects Parameter Estimates 

 
95 Confidence Interval 

 
95 Exp(B) Confidence Interval 

 

Names Estimate SE Lower Upper exp(B) Lower Upper z p 

(Intercept) -0.2951 1.4861 -3.20773 2.6175 0.744 0.0404 13.702 -0.199 0.843 

mig_bak2 -0.4742 0.2124 -0.89053 -0.0580 0.622 0.4104 0.944 -2.233 0.026 

gradeavg_4_0 -0.0490 0.0890 -0.22337 0.1255 0.952 0.7998 1.134 -0.550 0.582 

RSSEX 0.3970 0.2032 -0.00121 0.7951 1.487 0.9988 2.215 1.954 0.051 

RSBSUN6i 0.0185 0.0931 -0.16385 0.2009 1.019 0.8489 1.223 0.199 0.842 
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Tabell B4. Random Components 

Groups Name SD Variance ICC 

RS9MUN (Intercept) 1.88 3.52 0.517 

cap_city (Intercept) 1.90 3.59 0.522 

Residuals   1.00 1.00 . 

Note. Number of Obs: 921 , groups: RS9MUN 28, cap_city 2 
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Kohort 1992. 

 
Results 
 
Tabell B5. Generalized Mixed Model 

Info Value Comment 

Model Type Logistic Model for binary y 

Call glm mun_yes_no ~ 1 + gradeavg_4_0 + mig_bak2 + RSSEX + RSBSUN6i + (1 | 
RS9MUN) + (1 
| cap_city) 

Link function Logit Log of the odd of y=1 over y=0 

Direction P(y=1)/P(y=0) P( mun_yes_no = 1 ) / P( mun_yes_no = 0 ) 

Distribution Binomial Dichotomous event distribution of y 

LogLikel. -131.67303 Unconditional Log-Likelihood 

-2*LogLikel. 263.34605 Unconditional absolute deviance 

Deviance 222.39300 Conditional relative deviance 

R-squared 0.00441 Marginal 

R-squared 0.70908 Conditional 

AIC 277.35000 Less is better 

BIC 309.40081 Less is better 

Residual DF 713.00000   

Chisquared/DF 0.81297 Overdispersion indicator 

Converged yes   

Optimizer bobyqa   
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https://gamlj.github.io/
https://gamlj.github.io/
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Model Results 

Tabell B6. Fixed Effect Omnibus tests 
  X² df p 

gradeavg_4_0 0.0441 1.00 0.834 

mig_bak2 0.5845 1.00 0.445 

RSSEX 0.5232 1.00 0.469 

RSBSUN6i 0.0140 1.00 0.906 

  
Tabell B7. Fixed Effects Parameter Estimates 

 
95 Confidence Interval 

 
95 Exp(B) Confidence Interval 

 

Names Estimate SE Lower Upper exp(B) Lower Upper z p 

(Intercept) -0.0772 1.628 -3.268 3.114 0.926 0.0381 22.51 -0.0474 0.962 

gradeavg_4_0 0.0330 0.157 -0.275 0.341 1.034 0.7594 1.41 0.2101 0.834 

mig_bak2 -0.2687 0.352 -0.958 0.420 0.764 0.3838 1.52 -0.7645 0.445 

RSSEX 0.2741 0.379 -0.469 1.017 1.315 0.6258 2.76 0.7233 0.469 

RSBSUN6i 0.0205 0.173 -0.319 0.360 1.021 0.7270 1.43 0.1184 0.906 

 
Tabell B8. Random Components 

Groups Name SD Variance ICC 

RS9MUN (Intercept) 1.97 3.86 0.540 

cap_city (Intercept) 2.03 4.11 0.555 

Residuals   1.00 1.00 . 

Note. Number of Obs: 720 , groups: RS9MUN 23, cap_city 2 
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Kohort 1987. 

 
Results 
 
Generalized Mixed Model 
 
Tabell B9. Model Info 

Info Value Comment 

Model Type Logistic Model for binary y 

Call glm mov_yes_no ~ 1 + RSSEX + mig_bak2 + gradeavg_4_0 + RSRSUN6i + (1 | RS9CMUN) + 
(1 | cap_city) 

Link function Logit Log of the odd of y=1 over y=0 

Direction P(y=1)/P(y=0) P( mov_yes_no = 1 ) / P( mov_yes_no = 0 ) 

Distribution Binomial Dichotomous event distribution of y 

LogLikel. -357.3219 Unconditional Log-Likelihood 

-2*LogLikel. 714.6438 Unconditional absolute deviance 

Deviance 665.2347 Conditional relative deviance 

R-squared 0.0606 Marginal 

R-squared 0.6312 Conditional 

AIC 728.6400 Less is better 

BIC 763.4847 Less is better 

Residual DF 1065.0000   

Chisquared/DF 0.9876 Overdispersion indicator 

Converged yes   

Optimizer bobyqa   

 
Model Results 

Tabell B10. Fixed Effect Omnibus tests 
 

X² df p 

RSSEX 0.729 1.00 0.393 

mig_bak2 18.770 1.00 < .001 

gradeavg_4_0 20.625 1.00 < .001 

RSRSUN6i 1.104 1.00 0.293 

 
Tabell B11. Fixed Effects Parameter Estimates 

 
95 Confidence Interval 

 
95 Exp(B) Confidence Interval 

 

Names Estimate SE Lower Upper exp(B) Lower Upper z p 

(Intercept) 0.0765 1.2327 -2.339 2.4926 1.080 0.0964 12.092 0.0621 0.950 

RSSEX 0.1705 0.1998 -0.221 0.5620 1.186 0.8017 1.754 0.8537 0.393 

mig_bak2 -0.7614 0.1757 -1.106 -0.4170 0.467 0.3309 0.659 -4.3325 < .001 

gradeavg_4_0 0.3976 0.0876 0.226 0.5692 1.488 1.2536 1.767 4.5415 < .001 

RSRSUN6i -0.0901 0.0858 -0.258 0.0780 0.914 0.7724 1.081 -1.0506 0.293 
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Tabell B12. Random Components 

Groups Name SD Variance ICC 

RS9CMUN (Intercept) 2.130 4.537 0.580 

cap_city (Intercept) 0.743 0.552 0.144 

Residuals   1.000 1.000 . 

Note. Number of Obs: 1072 , groups: RS9CMUN 24, cap_city 2 
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