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Förord 

Jag vill tacka samtliga respondenter för att de har ställt upp på intervjuer, utan dem hade inte 

funnits möjlighet att undersöka personalens arbetspendling mellan Växjö och Kalmar vid 

Linnéuniversitetet. Jag vill tacka min handledare, lektor Bosse Hansson för kontinuerlig hjälp 

under arbetets tid och även nära och kära för stöttning under uppsatsens gång.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

Sammanfattning 

”Vart är vi på väg?” 

- En kvalitativ studie av Linnéuniversitetets personals arbetspendling mellan Växjö och 

Kalmar 

     Antal sidor: 35 

För mig har intresset för tidsgeografi vuxit eftersom komplexiteten i ämnet är stort, men även 

att tidsgeografi är något varje individ upplever i sin vardag. Varje individ kommer antagligen 

att ställa sig inför valet att arbetspendla någon gång i livet. 

Syftet med undersökning är att få fördjupad kunskap om människans val att arbetspendla, 

med inriktning mot hur bildandet av Linnéuniversitetet har påverkat arbetspendlingen mellan 

Växjö och Kalmar. Undersökningens syftar också till att få en fördjupad kunskap om hur 

sammanslagningen har påverkat Växjös region. För att besvara frågeställningarna användes 

intervjuer där fyra av Linnéuniversitetets personal blev intervjuade om deras upplevelse av 

hur sammanslagningen har påverkat deras arbetspendling och vilka restriktioner som de 

upplevt under resans tid.  

Den första januari 2010 blev startskottet för Kalmar högskola och Växjö universitet att bli 

Linnéuniversitetet. Detta öppnade upp för flera institutioner att samarbeta med varandra, för 

att en högre kunskapsnivå skulle uppnås. Det gav även fler möjligheter till att konkurrera med 

andra universitet. I och med denna sammanslagning blir Linnéuniversitet Sveriges nyaste 

universitet. 

Regionförstoring sker vid en sammanslagning av universitet, där en ökning av humankapital 

förekommer i regionen. Växande kompetens kan öka regionens tillväxt och etablering av 

infrastruktur har effekten blivit att pendlingen har ökat och lett till att rörelseströmmen både 

har ökat och förflyttats. 

Det finns tre olika restriktioner som styr människans möjlighet att förflytta sig i tid och rum. 

För det första har individen biologiska restriktioner som påverkar dess prestationsförmåga att 

nå sin destination vilket heter kapacitetsrestriktion. Den andra kallas kopplingsrestriktion och 

innebär att individen blir beroende av att befinna sig på en plats vid en viss tid genom ett 

beroende av andra individer. Den tredje restriktionen innefattar den tidsgeografiska aspekten 

på maktutövning. Detta innebär att en individ kan stöta på enheter som begränsar deras tid. 

Resultatet visar att respondenterna har påverkats av sammanslagningen mellan Kalmar 

högskola och Växjö universitet. De behöver förflytta sig mer mellan de två olika lärosätena. 

Genom sammanslagningen har deras arbetstjänster utökat och gjort att deras ansvarsområde 

utökats.  

 

Sökord: Regionförstoring, tidsgeografi, Linnéuniversitetet, fusion   
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1 INLEDNING 

Uppsatsens introduktion ger en bakgrund till effekterna av fusionen mellan Växjö universitet 

och Kalmar Högskola till Linnéuniversitetet. Introduktionen kommer att redogöra för de olika 

geografiska sfärerna som uppsatsen kommer att beröra. Syftet och uppsatsens frågeställningar 

redogörs i slutet av kapitlet.   

Individen upplever restriktioner när individen arbetspendla. Dessa restriktioner kan 

förminskas genom att öka exempelvis antalet tågtider för individen. Restriktioner som 

individen upplever är den första geografiska sfären som uppsatsen berör. Fusionen mellan 

universiteten innebär att regionen förändras eftersom fungerande kommunikation skall öka 

rörligheten mellan orterna, vilket leder till en regionförstoring. Som är den andra geografiska 

sfärenen som berörs i uppsatsen. Dessa två geografiska sfärerna berörs i uppsatsen och 

kommer att redovisas.    

1.1 Problemformulering  

”En väl fungerande kompetensförsörjning är grunden för regional utveckling och tillväxt” 

skriver Utredning för rörlighetsstimulans (2003) som i denna text förkortas som UFR. När 

individen har möjligheter att använda sin kompetens nyttjas humankapitalet och de 

ekonomiska förutsättningarna ökar. Det ger en förutsättning för god sysselsättning och 

ekonomisk tillväxt men innebär även att det ska finnas lika god kommunikation mellan 

regionerna som det är mellan yrkena. När individen lever i ett samhälle som kräver snabb 

omstrukturering är rörlighet ett viktigt verktyg att arbeta mot arbetslösheten och minskar 

risken för lokal arbetskraftsbrist (UFR: 2003).  

Förutsättningen för Sveriges regioners tillväxt och konkurrenskraft varierar stort över landet. 

Dessa är beroende av det geografiska läget regionerna befinner sig i och hur infrastrukturen är 

uppbyggd. Näringslivstrukturen ser olika ut och skillnaden mellan tillgång på kapital och 

kompetens varierar stort mellan regionerna vilket påverkar förutsättningar för den regionala 

utvecklingen att möta konjunkturförändringarna (Tillväxtverket 2011).   

Staten investerar årligen i transportsektorns infrastruktur och denna satsning har under många 

år varit på en relativ jämn nivå. Från och med 1990-talets början ökade dock investeringarna. 
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Under de första fem åren på 1990-talet fördubblades investeringarna mätt i löpande priser och 

år 2002 uppgick de samlade investeringar till 27,2 miljarder. Investeringarna har fördelats till 

stor del på vägar och gator men även järnvägar (Transporter och kommunikationer 2005). 

Rodrigue (2009) professor vid Institutionen för globala studier och geografi vid Hofstra 

University, New York skriver att i takt med att arbetsmarknaden förändras ökar kravet på 

individens möjlighet att förflytta sig. Därmed ökar även kravet på den geografiska rörligheten 

och detta utkristalliserar sig i arbetspendling. För att pendlingen skall fungera krävs ett bra 

transportsystem vilket är nära besläktat med socioekonomiska förändringar. Genom att 

utveckla och utöka infrastrukturen, uppstår det ekonomiska möjligheter för människor att 

svarar upp mot arbetsmarknaden behov. Detta resulterar även i en ökad ekonomisk tillväxt. 

Under de senaste årtiondena har det skett en regionförstoring i Sverige. Regionförstoring 

innebär att två olika lokala arbetsmarknader (LA-regioner) slås ihop till en, genom en ökad 

pendling mellan regionerna (Regionförstoring 2001). Statistik från Statistiska centralbyrån 

(SCB 2010) visar att antalet lokala arbetsmarknadsregioner har minskat från 187 i början av 

1970-talet till 79 stycken i början av 2006. Prognosen enligt SCB (2010) visar att antalet LA-

regioner kommer att minska till 54 stycken år 2030. Regionförstoring är främst ett begrepp 

som förekommer under planering av infrastruktur skriver lektor Bosse Hansson (2003) vid 

Institutionen för kulturvetenskap vid Linnéuniversitetet. Samhällets efterfrågan av förlängd 

urbaniseringsprocess av människors existerande boenden, gör att det skapas en möjlighet att 

istället förflytta sig till ett annat boende och få tillgång till kollektivtrafik och pendla över 

större ytor.  

Regionförstoring sker även vid en sammanslagning av universitet där en ökning av 

humankapital förekommer i regionen. Växande kompetens kan öka regionens tillväxt och vid 

etablering av infrastruktur har effekten blivit att pendlingen ökat och gjort att 

rörelseströmmen har förflyttats (Wikhall 2001). Öresundsbron innebar exempelvis en 

regionförstoring för Sydsverige, antalet pendlare mellan Malmö och Köpenhamn var dagligen 

2 600 personer år 1999. Under toppåret 2008 hade antalet personer dock ökat till hela 19 800 

personer som varje dag pendlade över sundet (Orestat.se 2013). Även produktionen har ökat 

inom Skåne regionen eftersom handeln mellan regionerna har förenklats genom effektiva 
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transporter över sundet.  Detta räknas ut genom BRP, vilket innebär bruttoregionalprodukt, 

som är ett mått på regional ekonomisk utveckling.  

 

Förbindelsen med en fast väg- och – järnväg har öppnat upp för möjligheter som tidigare 

saknats. Individen har nu tillgång till Öresundsbron när som helst under dygnet och behöver 

inte längre bekymra sig över platsbokning på exempelvis färjor (Hansson 2003).  

I SIKA:s undersökning används tre resebegrepp i en hierarkisk ordning, dessa är; huvudresa, 

delresor och reseelement (Se figur 1). En huvudresa kan vara uppdelad i två delresor för en 

individ. Som RES (2006) tar upp kan denna typ av resa bestå av att lämna barnen på förskolan 

och sedan förflytta sig till arbetet. Därefter kan en resa bestå av flera reseelement där byte av 

transportmedel ingår, exempelvis att individen under den första delresan går till fots och 

under den andra delresan utnyttjar kollektivtrafiken. Denna modell innehåller bärande 

begrepp för undersökningen och används därför för att förklara individen huvudresa.  

 

Figur 1, begreppsförklaring av huvudresa, delresa och reseelement (källa: RES, 2006) 

Rörligheten människan använder sig av kan ses som en form av konsumtion. Där efterfrågan 

av varor och tjänster ger möjlighet för individen att uppleva och ta del av andra platser som 

sedan kan mätas i ekonomiska termer. Rörlighet kan också ses som en strategi för individen 

att hantera dess vardag som är uppdelad i tid och rum. 

 En människas mobilitet kan uppfattas som en resurs, nämligen att ha tillgång till 

transportmedel och socialt välstånd menar Frändberg m.fl (2005), forskare vid Institutionen 

för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Göteborgs universitet. Reseelementen kan 

uppfattas som ett hinder för en individ att transportera sig effektivt från en plats till en annan. 

Individen uppfattar också restriktioner som uppkommer genom människans biologiska 

kapacitet att röra sig i tid och rum. Även om individen bestämmer sig för att samåka med 
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andra krävs planering, vilket skapar ett beroende av andra individer att befinna sig på samma 

plats. Andra hinder uppkommer genom att organisationer ”styr” människans tillgångar till 

transporter, där utbudet av tågtider och biljettkostnader kan styra individens val av transport 

skriver Hägerstrand (1970) före detta professor i geografi vid Lunds universitet.  

Fränberg m.fl. (2005) skriver att de flesta ting befinner sig i rörelse, på en samhällsnivå 

uttrycks den rörliga mångfalden på ett konkret sätt genom olika former av flöden, t.ex. genom 

trafik, information och människor som tar sig från plats A till plats B. Människan har börjat 

vänja sig vid tanken att individen ska resa mellan hemmet och sin arbetsort.  

 

 

Individens pendlings situation kan innebära att det förekommer väntetid mellan stationerna, 

vilket medför att tågens punktlighet är viktig. Trafikverket publicerade 2012 en undersökning 

av punktligheten för tåg under 2011 i hela Sverige. Rapporten beskriver att stora förseningar 

under den tidigare delen av året berodde på en hård vinter och hösten präglats av regn vilket 

Tabell 1, Källa: Trafikverket (2012). Tabellen visar punktligheten vid de 

regionala tågen under 2011. 
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gjort att banvallar har brustit. Punktligheten för regionaltåg är 88,1% vilket är nationellt och 

där med inkluderar tågen mellan Växjö och Kalmar.  

Punktligheten för regionaltågen under 2011 visas i tabell 3. Där vi ser att punktligheten för 

regionaltågen är lägre under början av året och sedan höjs i slutet av året. Det visar att under 

januari och februari har regionaltågen svårighet att passa tiderna där Trafikverket (2012) som 

tidigare nämnt anger den hårda vinter som en möjlig anledning till försämrad punktlighet. 

1.2 Bakgrund 

Den första januari 2010 var startskottet för Kalmar högskola och Växjö universitet att bli 

Linnéuniversitetet. Detta gav stora möjligheter att utvecklas och bli ett större universitet med 

större dragningskraft för studenter och även locka till sig fler forskare. I och med 

sammanslagningen skedde en förändring inom den geografiska sfären. Det öppnade upp för 

institutioner att utöka sitt samarbete med varandra, för att en högre kunskapsnivå skulle 

uppnås. Det gav även fler möjligheter att konkurrera med andra universitet. Med denna 

sammanslagning blev Linnéuniversitetet Sveriges nyaste universitet. 

 

Figur 2, Källa: Googlemaps (2012). Vägbeskrivning från Växjö resecentrum till Kalmar station 

Sammanslagningen innebär att personal mellan de två lärosäten skall kunna ta sig emellan två 

geografiska orter med ett avstånd på 10 mil (Se figur 2). För att det ska finnas en möjlighet att 

pendla mellan dessa orter behövs ett fungerande transportsystem. Tågen som går mellan 

orterna går frekvent med ett intervall på ungefär 1 timme och 20 minuter där transporttiden 

mellan orterna är ungefär 1 timme med tåg enligt tidtabellen på SJ:s hemsida (SJ.se 2012). 
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Personalen som ska ta sig från Campus i Växjö ska ta sig igenom tre reseelement för att ta sig 

till Kalmar. Först bussen från Teleborg centrum ner till resecentrum, vilket tar 13 minuter 

enligt tidtabellen på länstrafiken Kronoberg hemsida (Se figur 3). Därefter ska de ta tåget till 

Kalmar och därefter antingen gå till fots till sin arbetsplats eller utnyttja bussförbindelsen från 

stationen i Kalmar till sin arbetsplats (Se figur 4). Situationen innebär att personal behöver 

lägga ner omkring 1 timme och 33 minuter på transporttid och ytterligare tid till förflyttning 

mellan stationerna och sin arbetsplats 

 

 

 

 

 

Figur 3, Källa: Googlemaps (2012). Vägbeskrivning från Teleborg C, till Växjö Resecentrum 
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Figur 4, Källa: Googlemaps (2013). Vägbeskrivning från Kalmar station till arbetsplatsen. 

Personalen beräknas få vänta 6 minuter mellan stationerna. Det innebär att personalen har 3 

minuter att förflytta sig från busstationen i Växjö till tåget och i Kalmar 3 minuter för att 

förflytta sig till kommande buss som ska ta de till sin arbetsplats. Situationen innebär att 

förseningar mellan reseelementen inte får förekomma för att få en total väntetid på 6 minuter. 

Om förseningar skulle förekomma får personalen en total väntetid på 25 minuter. Det innebär 

att personalen totalt lägger en tid på 1 timme och 58 minuter att förflytta sig mellan orterna. 

Punktligheten blir därmed avgörande för hur lång tid arbetspendlingen totalt kommer att 

innebära.  

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökning är att få fördjupad kunskap om människans val att arbetspendla, 

med inriktning mot hur bildandet av Linnéuniversitetet har påverkat arbetspendlingen mellan 

Växjö och Kalmar. Undersökningen syftar också till att få en fördjupad kunskap om hur 

sammanslagningen har påverkat Växjös region. 

Frågeställning: 

 Hur har Linnéuniversitetets sammanslagning påverkat arbetspendlingen 

för universitetspersonalen mellan Växjö och Kalmar? 

 På vilket sätt har sammanslagningen inverkat på Växjös region?   
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2 METOD  

Undersökningen utgår ifrån en kvalitativ studie och kommer att ge en fördjupad kunskap om 

varför människor väljer att arbetspendlar och på vilket sätt de väljer att ta sig fram till sin 

destination. Starrin m.fl. (1994) skriver att termen kvalitativ har att göra med beskaffenhet 

genom att intervjuaren ställer frågor kring hur något är beskaffat. En kvalitativ studie innebär 

också att målsättningen är att kunna identifiera och bestämma icke kända eller 

otillfredsställande kända företeelser som exempelvis egenskaper och innebörd angående 

variationer, strukturer och processer. Trost (2010) som är professor i sociologi vid Uppsala 

universitet skriver att genom att använda en kvalitativ studie får intervjuaren fram hur 

människan resonerar och skapar även en förståelse av en människas handlingar och dess 

bevekelsegrunder. Det forskaren kan finna med en kvalitativ studie är ett handlingsmönster 

hos de personer som blir intervjuad och att därefter dra slutsatser. I en intervju är det viktigt 

att känna in den som blir intervjuad för att få en fördjupad förståelse och kunna sätta sig in i 

personens föreställningsvärld.   

Under intervjutillfället ska det inte förekomma några åhörare och platsen där intervjun ska 

genomföras ska vara så ostörd som möjligt, intervjutillfället ska även genomföras i en neutral 

miljö. Därför utesluts respondentens bostad även om miljön är lugn och ostörd. Det ökar 

också trovärdigheten till data om lokalen har haft en liten påverkan på respondenten (Trost 

2010). Därför valdes Linnéuniversitetets bibliotek som lokal att intervjua två av intervjuerna 

och resterande två genomfördes på respondenternas arbetsrum. Genom att ha intervjuerna i 

biblioteket, (där bokning av ett privat rum genomfördes) skapades en ostörd miljö. 

Anledningen till att två intervjuer genomfördes i respondenternas arbetsrum var att personen 

hade möjlighet att stänga av telefonen och även att meddela övriga kollegor att inte bli störd.   

Den som intervjuar ska tänka på att vara rimlig klädd. Det innebär att klädseln inte ska vara 

störande eftersom det kan leda till minskad tillförlit. Klädseln ska anpassas i förhållande till 

den intervjuade och i förhållande till intervjuarens ålder. Den ska inte vara stötande och 

symboler på klädseln som kan tolkas som stötande kan leda till att data blir mindre trovärdig 

(Trost 2010).   

I undersökningen användes en semistrukturerad intervjumetod vilket innebär att den som 

intervjuas har stor frihet att själv utforma sina svar och att även frågor som inte förekommer 



  
 

 

 

9 

 

på intervjuformulärer kan ställas. Detta innebär att frågorna som ställs kan komma i olika 

ordning vilket kommer att ge ett större flyt i intervjuandet och inte leder till att den som 

intervjuar måste styra samtalet. En semistrukturerad intervjumetod innebär att 

intervjuprocessen kommer att vara mer flexibel (Trost 2010). 

I undersökningen förekommer fyra intervjuer med personer som arbetar på Linnéuniversitetet 

om hur deras pendling mellan lärosätena ser ut. Kontakten upptogs via mejl som skickades ut 

till fyra valda institutioner på Linnéuniversitetet. När kontakten upptogs bestämdes plats för 

intervjutillfället. Kommunikationsavdelningen vid Linnéuniversitetet rekommenderade att 

mailet inte skulle skickas ut som ett massmejl eftersom responsen då kunde bli mindre 

eftersom respondenterna kunde uppleva massmailet som reklam och inte tilldra deras 

uppmärksamhet. 

2.1 Kritik av kvalitativ forskning 

Kvalitativ forskning kritiseras eftersom forskningen är alltför impressionistisk och subjektiv.  

Med detta menas att forskningen i en stor utsträckningen bygger på osystematiska 

uppfattningar om vad som är betydelsefullt och på det nära och personliga förhållande som 

sedan appliceras på undersökningspersonerna skriver Bryman (2008) som är professor i 

organisation och socialvetenskap vid Institutionen för samhällsvetenskap, Loughborough 

universitet.  

”Kvantitativa forskare menar ofta att problemen med de nyssnämnda 

tendenserna blir större genom svårigheten att replikera en kvalitativ 

undersökning.” (Bryman, 2008. s. 368)       

Genom att en kvalitativ undersökning oftast är ostrukturerad och beroende av forskarens 

uppfinningsrikedom är det sällan möjligt att göra upprepning av undersökningen. Det 

viktigaste i en kvalitativ undersökning är forskaren själv eftersom det är den som observerar 

och registrerar datainsamlingen. Forskaren bestämmer med andra ord vilken inriktning 

forskningen ska ta vägen och vilket intresse individen har av undersökningen, vilket kan leda 

till ett mycket subjektivt resultat (Bryman 2008).   

Kritikerna till kvalitativ undersökning menar oftast på att forskningsresultatet är svårt att 

generalisera utöver den situation i vilken de producerades. Forskaren som genomför en 

kvalitativ forskning genom ostrukturerad intervju med ett litet antal individer i en viss 
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verksamhet gör att det är omöjligt att generalisera resultatet till andra miljöer eftersom 

situationen är unik (Bryman 2008).       

2.2 Förstudier inför undersökningen 

Innan arbetet med studien påbörjades, genomfördes en förundersökning för att kontrollera 

intervjufrågorna. Förstudien gav mer information om personalens situation och en 

förberedelse för hur svaren kunde komma att se ut under den riktiga undersökningen. 

Förundersökningen gav resultatet att frågeformuläret utvecklades för att riktas mer mot den 

teori som skulle appliceras på empirin.   

2.3 Urval 

Det finns många olika sätt att göra ett urval på vid användandet av en kvalitativ undersökning, 

exempelvis icke slumpmässiga urval och slumpmässiga urval. Det finns sedan i sin tur olika 

typer av icke-slumpmässiga urval, exempelvis snöbollsurval, kvoturval och så kallat 

bekvämlighetsurval (Bryman 2008).    

På grund av tidsaspekten valde jag att använda ett icke-sannolikhetsurval, 

bekvämlighetsurvalet. Denna typ av urval går ut på att forskaren väljer de respondenter som 

hen får tag på. Enligt Bryman (2008) kallas även den typ av urval jag har valt att göra för 

subjekturval, vilket innebär att forskaren själv väljer vilka som ska ingå i studien.   

Bekvämlighetsurval har sina för- och nackdelar. Fördelarna är att det är lättare att få tag på 

respondenter och därmed ökar även svarsfrekvensen.  

Nackdelen är dock att resultatet inte går att generalisera till hela populationen, det vill säga all 

personal vid Linnéuniversitetet. Risken finns också för att de personer som kommer med i 

urvalet inte kan ses som representativa för den population som finns (Bryman 2008).  

Urvalet till undersökningen är personal från Linnéuniversitetet. Får att vara med i 

undersökningen ska individen ha pendlat mellan lärosätena och varit anställd vid Växjö 

universitet innan fusionen. Pendlingen ska vara frekvent och individen ska återkommande 

besöka de båda lärosätena.   

2.4 Etiska aspekter 

Undersökningen kommer att följa de fyra etiska riktlinjer som Vetenskapsrådet (2002) har 

tagit fram. 
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De fyra etiska principerna är uppdelade i fyra huvudkrav för individen inom forskning. De är 

följande: informationskrav, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att forskaren skall informera dem som deltar i undersökningen och 

att de kommer att medverka i ett projekt och förklara vad syftet är med projektet. Individen 

ska vara medveten om att de frivilligt kan lämna undersökningen och avbryta sin medverkan. 

Informationskravet har beaktats genom att respondenten har blivit informerad via mail innan 

intervjun. Det andra kravet är samtyckeskravet som innebär att undersökningen måste ha 

individens samtycke om att delta i undersökningen. Individen som deltar i undersökningen har 

rätt att bestämma hur länge och på vilka villkor de ska delta i undersökningen. Vill individen 

avbryta sin intervju med ska det ske utan några negativa följder (Vetenskapsrådet 2002). 

Kravet har följts genom att respondenten har fått information om att friheten finns att avsluta 

sin medverkan i intervjun.   

Det tredje kravet som Vetenskapsrådet (2002) tar upp är konfidentialitetskravet. Det innebär 

att de personer som deltar i undersökningen ska omfattas konfidentiellt och att deras uppgifter 

kommer att skyddas av tystnadsplikt och full anonymitet. Respondenten informerades innan 

intervjutillfället att undersökningen kommer att ha full anonymitet och att tystnadsplikt 

förekommer. Det sista kravet är nyttjandekravet som innebär att individens uppgifter enbart 

ska användas till forskningsbruk. Respondenternas uppgifter kommer enbart att användas i 

forskningsbruk. Nyttjandekravet uppfylls genom att respondenternas uppgifter enbart används 

till uppsatsen och sedan raderas efter uppsatsens godkännande.  

2.5 Metoddiskussion 

Valet att använda kvalitativ metod har gett ett fördjupat resultat om hur personalen ser på sin 

arbetspendling mellan lärosätena vilket är tillfredsställande eftersom syftet med uppsatsen var 

att få fördjupad kunskap om människans val att arbetspendlar. Problematiken med att använda 

kvalitativ forskning är att som forskare förhålla sig empatisk med sitt forskningsmaterial. Att 

under intervjutillfället hålla sig empatisk och inte sympatisk mot den som blir intervjuad. Det 

som forskare måste tänka på är att sätta in de som blir intervjuad i ett större sammanhang och 

inte enbart analysera deras svar.  

Problematiken i studien har varit tydligheten i urvalet. Respondenter har exempelvis 

missförstått hur frekvent personalen skulle ha pendlat mellan orterna.  
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Intervjutillfällen genomfördes på två olika platser. De första två intervjuer genomfördes vid 

universitetsbiblioteket som är en neutralplats där ett grupprum bokades för att utesluta 

störande moment exempelvis ljud. Det medförde att respondenterna kände sig trygga i 

situationen och informationen om uppsatsens syfte och mål gavs i en avslappnad stämning 

mellan respondent och intervjuare. Genom att vara neutralt klädd fick respondenten även ett 

seriöst intryck. Vid två intervjutillfällen skedde intervjun på respondenternas begäran i 

respondenternas arbetsrum. Det påverkade inte nämnvärt intervjuns process men störde 

möjligtvis koncentrationen för respondenten och den som intervjuar.     

Om studien istället hade använt sig av en kvalitativ undersökning skulle utfallet blivit 

annorlunda eftersom resultatet skulle gett ett mer generellt svar på hur situationen ser ut och 

hur upplevelsen av pendlingen varit för ett större antal människor. Dock skulle inte den 

viktiga personliga upplevelsen kommit fram i samma utsträckning som under ett längre 

samtal. 
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3 TEORI OCH DEFINITION  

Avsnittet avhandlar den teoretiska delen av uppsatsen som sedan kommer att appliceras på det 

empiriska objektet. Den teoretiska delen är uppbyggd på två teorier där Hägerstrands teori om 

människans tre restriktioner kommer att förklaras. Den andra delen av teorin handlar om 

regionförstoring som är en effekt av satsningar på infrastruktur.  

3.1 Definitioner  

Restriktion: En restriktion innebär ramar som sätter gränser för individens valmöjlighet och 

möjligheten att utföra sina handlingar. En restriktion kan exempelvis innebära att individen 

har ett absolut krav att befinna sig på en plats vid en viss tidpunkt som sedan begränsar 

individens möjligheter att resa mer i övrigt. En begränsning för en individ kan också vara 

brister i kapitalinnehav, till exempel tillgång till bil (Krantz 1999).  

Rörelseradier: Innebär människans möjlighet att förflytta sig inom ett område.   

Aktivitetsmönster: Innebär aktiviteter som individen utför och förlägger tid på. Aktiviteten 

innebär att individen befinner sig på en plats under en viss tid och begränsar individens 

rörlighet (Krantz 1999).  

Digitala medel: Innebär användning av kommunikationsteknik exempelvis användning av 

Skype eller mail.   

Reseelement: Innebär de förflyttningar en individ gör och de transportmedel som används för 

att förflytta sig till sin destination. Exempelvis: individen går till busstationen där bussen 

förflyttar individen till tågstationen. Individen har här använt två reseelement för att nå 

tågstationen.  

Humankapital: Människors kunskaper och färdighet till produktionsförmågan, bidragande 

fysiska och psykiska egenskaper som förvärvats genom investeringar i form av bl.a. 

utbildning, träning och hälsovård (Ne.se 2013) 

3.2 Rörlighet  

Människans rörlighet kan uppdelas i tre grupper. Fysisk rörlighet innebär att en individ 

kroppsligt förflyttar sig i ett geografiskt område, exempelvis när en individ flyttar från en ort 

till en annan. Utvecklingen inom den fysiska rörligheten har förändrats i samma takt som 
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transportsystemen och människans möjlighet att ta del av kollektivtrafiken. Även räckvidden 

och möjligheten att ta sig snabbare fram till andra platser har ökat. Den andra gruppen av 

rörlighet är virtuell rörlighet. Med detta menas att en individ använder informationsflödet och 

kommunikationsteknik för att kommunicera med andra människor. Genom användning av 

kommunikationsteknik har människans virtuella rörlighet radikalt utvidgats. Den sista 

gruppen av rörlighet är medial rörlighet som innefattar massmedia genom tidningar och radio. 

Den mediala rörligheten kompletterar och konkurrerar med människans virtuella rörlighet. 

Det som skiljer den mediala rörligheten från fysisk och virtuell rörlighet är att den icke är 

interaktiv (se figur 5). Det innebär att enbart sändaren bestämmer dess budskap (Frändberg 

m.fl. 2005).  

 

Figur 5, Källa: Frändberg m.fl.(2005) Rörlighetshandling i tid och rum.  

En viktig faktor för individen är att det inte finns några mättnadsgränser gällande vårt dagliga 

rörlighetsmönster. Det som sätter ramarna för en individs rörlighet är dess kapitalinnehav och 

dygnets timmar. Däremot finner individen att avståndet från sin bostad till sitt arbete innebär 

en begränsning, genom att det existerar en sorts avståndsfriktion som geografiskt innebär: ”att 
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människors interaktion med omgivningen avtar med tilltagande avstånd” (Frändberg m.fl. 

2005 s 24).     

När en individ har valt att bosätta sig på en vald plats har omgivningen blivit fördelad i både 

tid och rum, genom att individens rörelsemönster utgörs av dess utbud av tid. Individen har 

inte fri tillgänglighet till dessa utbud, utan det finns ett avstånd som måste övervinnas som 

kan bestå av olika barriärer. En individs omgivning består oftast av små labyrintegenskaper 

som sedan skapar belöningar när individen når sitt mål. En labyrintegenskap innebär att 

människan hittar den snabbaste vägen mellan sina destinationer (Hägerstrand 1970).        

 

Figur 6, källa: Vrotsou et al (2009) tidsgeografisk modell 

När en människa utför olika aktiviteter och lägger tid på att resa mellan olika platser skapas 

ett mönster av rutiner och rörligheter. Detta beskrivs som ett aktivitetsmönster som därmed 

kan studeras inom den tidsgeografiska sfären (Krantz 1999). Ett aktivitetsmönster kan vi se i 

figur 6 där individen tar sig genom tid och rum, medans individen har aktiviteter att utföra. 

3.3 Tidsgeografi 

Människans mönster av utgångspunkter och barriärer för att ta sig från plats A till plats B är 

olika för varje individ. Därmed är varje individs omgivningsstruktur relativ. En omgivning 

varierar beroende på vem som sätts i centrum. För varje individ som sätts i centrum växlar 

utgångspunkten och dess förutsättningar att nå sitt mål. Individen kan ha stora förutsättningar 

att köpa sig förbi sina barriärer för att nå sina mål eller tillträdesrättigheter vid barriärerna. 

Dessa skillnader mellan individer och regioner kan ge olika utgångspunkter för 

omgivningsstrukturen. En stad kan ge större erbjudande för förflyttning till en större 
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allmänhet eller hindra människor med fysiska restriktioner att nå sitt mål. Därför måste 

individen inse att regionens utformning avgör hur omgivningsstrukturen formas (Hägerstrand 

1970).  

En individs omgivningsstruktur kan förändras med tiden genom teknik eller lagar. 

Exempelvis ges en ökad effektivitet om mataffären inför en snabbköpskassa eller att 

trängselskatten höjs och minskar trafiken i vissa geografiska områden. Vissa barriärer kan 

försvinna med tiden genom ombyggnationer, som ger möjligheter för människor att ta sig 

snabbare till sitt mål (Hägerstrand 1970).   

3.3.1 Kapacitetrestriktionerna 

Individen har biologiska restriktioner som påverkar dess prestationsförmåga att nå sin 

destination eller som Hägerstrand (1970) uttrycker, individen har kapacitetrestriktioner. Dessa 

biologiska restriktioner påverkar individens förmåga att utnyttja tiden maximalt. Några av 

dessa restriktioner ligger i människans natur, med en dominerande betydelse för människans 

överlevnad. Några nödvändiga restriktioner är exempelvis att människan måste sova och äta 

vilket sätter gränser för användningen av tid. Det förekommer även andra omständigheter som 

sätter gränser för människans möjligheter att påverka avståndet i dess omgivning.  En mängd 

av olika räckviddströsklar förekommer som ändrar en individs radier beroende på hur fixerad 

individen är vid en plats. En räckviddströskel bestäms av en individs redskap eller material 

som kan samverka med varandra för att få en ökat rörelseradie.  

Kapacitetsrestriktion kan innebära påverkan på individens möjlighet att förflytta sig i tid och 

rum genom begränsande ekonomi. Det gör att individens valmöjlighet minskas till ett billigare 

fordon, vilket kan begränsa individens flexibilitet (Hägerstrand 1970). 

En av kapacitetsrestriktioner som individen har är att varje individ måste ha en replipunkt, det 

vill säga ett boende där en individ kan återkomma till för regelbunden vila. Det kan ses som 

en enhet eftersom individen regelbundet återkommer till dess punkt. Därigenom kan man se 

att en individ som går har en räckvidd på femton gånger mindre än en individ med bil 

(Hägerstrand 1970).      
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3.3.2 Kopplingsrestriktion 

Kopplingsrestriktion sker när individer kopplas samman till en grupp, individerna använder 

exempelvis klockor och almanackor till hjälp för att sedan sammankopplas. Vid samåkning 

eller när en lärare undervisa sina elever sker en kopplingsrestriktion. Individer måste alltså 

befinna sig vid samma plats, vid samma tidpunkt och det måste ske med andra människor, 

därigenom skapas det en restriktion. Den moderna tekniken har dock bidragit till att individen 

inte alltid måste närvara i fysisk form (exempelvis genom videokonferens)  

Om det geografiska läget eller institutionens öppettider har en god tillgänglighet till 

allmänheten minskas också effekterna av restriktionen (Hägerstrand 1970).    

Den geografiska spridningen bland aktiviteter bildar ett mönster som måste sammanbindas av 

transporter som länkas samman för att dessa aktiviteter skall uppnås. En individs färdmönster 

kan variera, genom att resan inleds med gång och därefter använda transportmedlet och sedan 

återgå till gång för att komma fram till sin arbetsplats. Situationen innebär att individen måste 

ta hänsyn till andra tider och att individen förspiller tid genom att förflytta sig med andra 

färdmedel (Hägerstrand 1970). Det innebär att den som arbetspendlar måste planera sin färd 

och det samtidigt måste existera goda förutsättningar att pendla med kollektivtrafiken.               

3.3.3 Styrningsrestriktion  

Den tredje restriktionen innefattar den tidsgeografiska aspekten på maktutövning. Individen 

kan stöta på enheter som begränsar deras tid. Till exempel skiljer sig tätheten när bussarna går 

beroende vilken tid det är på dygnet och öppettider till matbutiken varierar. Det är inte något 

individen kan påverka, utan individen i sig bli påverkad indirekt av dess möjlighet att förflytta 

sig med kollektivtrafiken. Hägerstrand (1970) uttrycker denna företeelse som en domän. En 

domän måste vara erkänd av samhället för det ska finnas en effekt. Individen upplever olika 

domäner under sin arbetspendling därigenom trafikmärken som kan försvåra för individen att 

ta sig den snabbaste vägen till sitt arbete. Inom företag och institutioner finns det domäner i 

form av arbetsrum och kontorslandskap. Detta sker i förändring eftersom ett företag 

eftersträvar att effektivisera sitt företag och genom att förändra dess kontorslandskap.               

3.4 Regionteori 

Begreppsförklaring region:  
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”term som i sin allmänna betydelse avser ett geografiskt område. 

I administrativa sammanhang betecknar region vanligen en nivå 

mellan centralmakten och lokalsamhället, men den kan även avse ett 

transnationellt område.” Ne.se(2012) 

En administrativ region är en region där gränsdragningen har blivit till efter de administrativa 

gränserna. Det innebär bland annat att en administrativ region avgränsas genom beslut och 

syfte för att underlätta en viss verksamhet (Henning 1992). Hansson (2003) menar att innan 

människan använde virtuellrörelse var avståndsfriktionen av större betydelse och förstärkte 

centralortens position. Relationerna mellan orterna var begränsande på grund av avstånden 

och långsamma transportmedel. Hansson (2003) menar också att fördelen med ett 

administrativt regionindelningssystem är att det är lätt att genomföra konkreta åtgärden inom 

ramen. Nackdelen är att individen ser att regionen är föråldrad och visar hur samhället en 

gång har varit.  

En funktionell region innebär att det finns en stark centralort inom regionen, ibland finns det 

fler, den är dock funktionell på grund av ”dess avgränsningar återspeglar människors rörelser och 

beteendemönster över en yta” (Henning 1992, s 19). Detta kan ses genom hur 

pendlingsomlandet ser ut och hur den lokala arbetsmarknaden har format. Problematiken med 

en funktionell region är att den ska kopplas till olika företeelser som varierar i rummet. Det 

innebär att det inte finns någon lämplig storlek för en funktionell region eftersom 

utformningen sker efter den lokala arbetsmarknaden (Hansson 2003).  

3.4.1 Regionförstoring och regionförminskning 

Regionförstoring kan även ses ur ett historiskt perspektiv där ökning av bostäder och 

infrastruktur har gjort att orten har ökat i storlek. Urbaniseringsförloppet har gjort att regioner 

har växt, men även att industrialiseringen har bidragit genom att skapat ökat inflyttande och 

dragningskraften till städerna. En välplanerad transportförstärkning ger ökad 

förflyttningsmöjlighet för individen och vidgar funktionella arbetsmarknadsregionen 

(Hansson 2003). 

Regionförstoring används främst vid planering av infrastruktur för att öka rörligheten bland 

bebyggda boende där människan får möjlighet att öka sin rörelseradie. Att använda 
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regionförstoring har gett ekonomisk tillväxt eftersom möjligheten att pendla mellan LA-

regioner har utökats, en LA-region innebär att lokal arbetsmarknad skapas inom en kommun 

(Regionförstoring 2001). Detta gör det möjligt att förflytta arbetskraft utan att flytta från sin 

bostad. Genom att använda infrastruktur ökar rörligheten mellan LA-regionerna.  

Regionförstoring är viktigt för Sverige eftersom landet har en gles befolkningsstruktur och 

stora avstånd mellan tätorterna. Ett bra transportsystem ger med andra ord möjligheter att 

skapa goda pendlingsförhållanden (Hansson 2003).  

Regionförminskning kan ske utifrån en arbetsmarknadsregion: ”en regional synpunkt ur 

glesbygdens perspektiv är att regionförändringar riskerar att utgöras av minskning av en 

funktionell region” (Hansson 2003, s 44). Om grannregionen genomför en utbyggnad av 

infrastruktur utvidgas deras region och konkurrerar därmed med andra regioner.  När en 

regionförändring sker kan det medföra utbyggnad av järnvägsstationer som är gynnsamt för 

de orter som tilldelas. Däremot kan de orter som inte får järnvägsstationen uppleva ”värdshus 

förbieffekten”, det vill säga: ”orter utmed kommunikationsledens sträckning där tågen inte 

stannar” (Hansson 2003, s 44). Om inte dessa platser transportmässigt kan sammanlänka sig 

med stationsorterna, riskerar orterna att hamna i ett vakuum. Därmed kan regionförstoring få 

effekten att ekonomiska satsningar på infrastruktur leder till regionförminskning för de orter 

som inte kan ta del av kommunikationsmedelsfördelarna. 

I samband med sammanslagning av universitet genomgår regionen en regionförstoring. I 

samband när universitet sammanslås ökar kvaliteten på innovationen. Innovationen innebär att 

förloppet av nya idéer, beteenden och tillvägagångssätt vinner insteg i ett samhälle och sedens 

sprids (Nationalencyklopedin 2013) Universiteten stärker sitt varumärke och får därmed 

möjlighet att stiga i internationella rankingstabeller. En sammanslagning ger möjlighet att 

förenkla finansieringssystem och koncentrera de resurserna som ett universitet har. Där 

tidigare två universitet fanns, kan koncentrationen av resurser fokuseras till ett universitet. En 

sammanslagning ger även större konkurrenskraft inom innovationsmiljöer och studenter 

(Analys och utvärdering 2011). Genom att utveckla lärosätena ökar kvalitén på forskning och 

ger en högre kompetensnivå i samhället. Ett samhälle med en hög kompetensnivå ger en 

positiv tillväxt och ökar sysselsättningen.  
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För staten är lokaliseringen och dimensioneringen av de högre utbildningarna ett viktigt 

verktyg att främja nationella och regionala utvecklingar. Det går att urskilja tre 

regionalpolitiska målsättningar med att etablera högre utbildningar bakom en geografisk 

spridning. Det handlar om att öka den högre utbildningens tillgänglighet, att öka 

kompetensensförsörjningen regionalt och att förändra den lokala eller regionala identiteten. 

Utökningen avtillgängligheten av högre utbildning, förväntas det leda till en minskad 

geografisk snedrekrytering och att grupper av befolkningen utan studietradition, rekryteras till 

högskola. Detta eftersom det fysiska avståndet då inte längre utgör något hinder gällande valet 

att påbörja högre studier. Den ökade kompetensförsörjningen förutsätts öka tillgången till 

högutbildad arbetskraft som ger möjligheter för verksamheter av olika slag lokalisera sig till 

regionen. Det ger att regionen kan erbjuda högkvalificerad service till regionens befolkning 

och därmed öka välståndet. Detta förutsätter dock att examinerade stannar i region och inte 

förflytta sig. Den tredje regionalpolitiska målsättningen med att etablera högre utbildning är 

att förändra regionens identitet. Exempelvis vid etableringen av Malmö högskola 

förväntandes Malmös profil att omvandlas från en industristad till en kunskapsregion 

(Wikhall 2001).     

3.5 Arbetspendling 

Pendling innebär regelbunden resande mellan individens bostad och arbetsplats. Pendling kan 

studeras från två aspekter. Det första aspekt individen kan studera är pendling genom 

utpendling, vilket innebär att pendlaren förflyttar sig mellan sin bostad och sin arbetsplats 

utanför sin hemkommun. Den andra aspekten som kan studeras är inpendling som innebär den 

som pendlar förflyttar sig inom sin egen kommun. Avgörande för en pendlare är hur 

omfattande utbudet av arbetstillfälle är: ”arbetspendling är ett uttryck för bristande 

överensstämmelse mellan antalet arbetsföra boende och deras yrkesinriktning och arbetsgivarnas 

yrkeskrav” (Hansson 2003, s. 37). Individen söker efter platser som ger försörjning och ett 

fungerande transportsystem underlättar för individen att finna sin yrkesinriktning. Genom att 

staten bidrar med ett fungerande transportsystem bidrar det till att avståndsfriktionen minskar 

mellan bostad och arbete. Det gör att arbetslösheten kan minska inom en region och bidra till 

en regionförstoring. Att öka människans motivation att börja arbetspendla är att minska 

tidsintervallen från dörr till dörr. Tidsintervallen ska vara mellan 20-40 minuter för att ge 

goda förutsättningar för en regionförstoring och för människor att börja pendla 
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(Regionförstoring 2001). Resevanerundersökningen från 2005 visar att det är ytterst få som 

arbetspendlar med en tidsintervall över 60 minuter.  
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4 RESULTAT 

I kapitelet redovisas resultatet från den primära undersökningen och den sekundära 

undersökningen. I undersökningen har det förekommit fyra intervjuer. Tre av dessa intervjuer 

visas i resultatet och den fjärde bortfaller, på grund av att den inte uppfyllde kravet för 

undersökningen. Kravet var att individen ska besöka lärosätena frekvent och har varit anställd 

på Växjö universitet innan fusionen. Numrering av dessa respondenter har gjorts för att skapa 

en struktur i resultatet.  

Frågeformulär till respondenterna redovisat slutet av uppsatsen under rubriken bilagor. 

4.1 Hur har Linnéuniversitetets bildande påverkat arbetspendlingen för 

universitetspersonalen mellan Växjö och Kalmar? 

För samtliga respondenter ingår pendling i deras arbetstjänst, genom att respondenten måste 

infinna sig på två lärosäten för möten och sammankomster. Före fusionen av Kalmar högskola 

och Växjö universitet var deras arbetstjänst begränsade till ett lärosäte, men är nu utökad till 

två.  

Respondent
1
: ”I samband med fusionen 2010 så blev mitt 

ansvarområde större. Så att det inte var ett direkt jag valde utan ingick 

i paketet om jag skulle fortsätta på den befattningen jag hade så fick jag 

utökat ansvarsområde.”  

På samma sätt beskriver respondenterna att arbetspendlingen: 

Respondent3: ”Det inget resultat av ett medvetet val utan ett resultat 

av att jag jobbar här.”  

Respondenterna måste alltså arbetspendlar mellan lärosätena och men det varierar mellan 

respondenterna hur frekvent de besöker Kalmar högskola på grund av olikheten i deras val av 

yrken. Bland annat var respondent
1
 och respondent

2
 i Kalmar en gång i veckan medan 

respondent
3
 reste mer frekvent mellan orterna. Transportmedlet skiljer sig även åt mellan 

respondenterna. 

Respondent
1
: ”Jag åkte tåg uteslutande hela tiden, under hela året” 

Respondent
2
: ”Åker enbart tåg till Kalmar.” 
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Respondent
3
: ”Jag åker inte tåg utan jag åker bil.” 

Sammanslagning medförde även kostnader för respondenterna. Linneuniversitetet har ingått 

ett avtal där personal får åka obegränsat mellan orterna Växjö och Kalmar med 

kollektivtrafiken om inte personalen har själv kommer överrens med universitetet om ett 

resetraktament, som i Respondents
3
 fall.  

Respondent
1
: ”Det är ingenting, självaste resekostnaden eftersom vi 

åker på linnekortet så vi åker gratis men så är kostnaden tid och i kraft. 

Vi har haft det i avtalet från ekonomihögskolan att vi får sätta upp en 

och halv timme på enkelresa som arbetstid.” 

Respondent
2
 har samma resekostnader som respondent

1
 eftersom de ingår i samma avtal med 

Linnéuniversitetet. Utöver reseersättningen ingår det en 1 timme och 30 minuter arbetstid för 

respondent
1
 och respondent

2
 under resans gång. Respondent

1
 och respondent

2
 har svårigheter 

att uträtta sitt arbete på grund av dåliga internetuppkopplingen mellan stationerna.  

Respondet
1
: ”Det är täckning på stationerna men där emellan bryts det.  

Så att det fungerar bra att svara på mail när man är i Växjö, 

Hovmantorp, Lessebo och Nybro men där emellan är det dött.” 

Respondent
3
 får ersättning för arbete men enbart den tiden där förflyttningen sker mellan 

Växjö och Kalmar.  

Respondent
3
 nyttjar även övernattning på lärosätet som Linnéuniversitet har vilket innebär att 

respondenten veckoarbetar.  

Respondent
3
: ”Övernattar här ungefär varje vecka mellan en dag och 

fyra dagar beroende på hur mycket undervisningar jag har att ta i. För 

jag har mycket handledning som jag kan använda via skype men mellan 

en och fyra dagar.” 

För respondent
1
 tar det 1 timme och 40 minuter för att ta sig från sitt hem till sin arbetsort i 

Kalmar. För respondent
2
 tar det 1 timme och 20 minuter och för respondent

3
 tar det 4 timmar 

och 30 minuter att åka från sitt hem till sin arbetsort.  
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Respondent
3
 erbjuder samåkning när hen förflyttar sig mellan de olika universiteten men detta 

ger problem, eftersom respondenten oftast inte återvänder till sin andra arbetsort utan åker 

hem. 

Respondent
3
: ”Det händer om det är någon som ska dit samtidigt men 

det försvårar om jag ska fortsätta på ett eller annat sätt eller kommer 

någon annan stans.” 

Alla respondenter använder minst tre gånger i veckan digitala medel för att kommunicera 

mellan lärosätena och upplever att tekniken fungerar bra och underlätta kommunikationen. 

Syftet med användningen av digitala medel varierar mellan respondenterna. Exempelvis 

uppger att hen respondent
3
 använder digitala medel för att kommunicera i möten och handleda 

studenter i deras uppsatser.   

Respondent
1
: ”Det funkar jätte bra att ha video konferensers om det är 

människor som man känner men man måste ha träffat fysiskt först. Om 

man har gjort det och man känner att man känner varandra. Då fungerar 

det bra att använda video konferens om man inte är för många.”  

Hos respondent
1
 och respondent

3
 ingår det föreläsningar som kräver deras fysiska närvaro 

men antalet föreläsningar varierar under läsåret: 

Respondent
3
: ”Det är alla föreläsningar och jag har normal 

undervisningsbörda. Det är 80% av min tid dividerat med 4. Så den tiden 

är jag i en sal och det betyder ungefär 300 när man plockat bort möten 

350 till 360 timmar per år som jag måste vara på plats.” 

Respondent
1
 upplever att tillgängligheten till tågen är goda men att risken finns att tågen är 

försenade.  

Respondent
1
: ”Det går ju ett tåg i timmen så att det går väl okej om 

man hade vetat att tågen går i tid. Det var ju framförallt tågen vid halv 

åtta som oftast var försenat så kunde jag inte ta halv åtta tåget utan var 

tvungen att ta det som var en timme tidigare. Så det var ju det som jag 

upplevde som största problemet att tågen inte gick i tid och det berodde 

på att tågen kom ifrån söderifrån och om det var tio minuter försenat när 

det kom till Alvesta. Då tyder det på att det kommer ur takt för när man 
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kommer till Alvesta så är det enkelt spår fram till Kalmar som innebär 

att vi hamnar ur takt för den mötande tågtrafiken.” 

Respondent
2
 upplever att tillgängligheten är god och har alltid upplevt att tågen är i tid men 

däremot tycker respondent
3
 att det är mycket dålig tillgång till kollektivtrafiken på grund av 

osäkerhet gällande om tågen är i tid. Det är även svårt att planera i framtiden på grund av 

osäkerheten att ta sig från ena lärosätet till den andra.  

Respondent
3
: ”Den är jätte dålig, det är en andledning till att jag 

tar bil. dels kan man inte lita på det kommer i tid. Dels kan man 

inte bestämma en lång tid framåt.” 

Respondent
2
 upplever att problemet med kollektivtrafiken är uppdelning bland bolagen av 

järnvägen. Respondenten
2
 menar att varje bolag har sin tågbiljettautomat och sina egna 

öppettider för kundservice. Respondenten
2
 upplever att bolagen inte kommunicerar med 

varandra utan varje bolag sköter sitt. Däremot upplever respondent
3
 ingen skillnad när 

respondenten åker tåg mellan orterna. 

Respondent
3
: ”Jag upplever att det inte är så stor skillnad. Den 

mesta dels när jag åker tåg är från Växjö till Köpenhamn och då är 

det ofta Öresundståg man tar.” 

Respondent
1
 upplever inte någon skillnad gällande att olika bolag sköter järnvägstrafiken men 

har däremot fått höra av andra resenärer som pendlar längre sträckor. 

Respondent
1
: ”Det har jag ingen uppfattning av eftersom jag 

inte bytte tåg och det hörde man sen när man åkte hem från 

Kalmar och då spelade inte häller någon roll eftersom jag 

skulle bara hem. Sen var det några som skulle byta i Alvesta och 

det var ju då problem om man åkte med en operatör som 

exempelvis x 2000 mot Stockholm och då väntade de inte in på 

dem.” 

Respondent
2
 beskriver att den finns fyra vagnar vid 7.33 och respondent

1
 beskriver att det 

finns 3 vagnar vid 6.20 vilket ger utrymme för mer personal att transportera sig mellan 

lärosätena. Respondent
1
 berätta att personalen från universitetet nästan upptar en hel tågvagn. 
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Respondent
1
: ”Vi är nästan en hel tågvagn hela personalen från 

linneuniversitetet. Så att hade alla vi kört bil så hade det blivit 

en miljöpåverkan och hade inte kunnat arbeta något under tiden 

jag arbetade. Jag åker tåg så kan jag trots allt jobba halva tiden 

trots allt.” 

Respondenter alternerar i liten utsträckning mellan olika fordon beroende på årstid. Likväl är 

faktorer som är avgörande karaktär avståndet och vädret. Detta beskriver både respondent
1
 

och respondent
3
 

Respondent
1
:” Ja, jag promenerar gärna men det får vara 

måtta på det och man säger i Alvesta är det en kilometer till 

stationen och då är det inget alternativ att inte promenera till 

tåget och sen när man kommer till Kalmar så tar det 20 minuter 

att gå och om man har en dator och inte senaste modell så är 

den förvissa bärbar men jag kallar det mer släpbar så ett par 

pärmar på det.” 

Respondent
3
: ”Nej. I förra veckan så åkte jag tåg förra veckan 

eftersom jag enbart skulle vara nere en natt. Då tyckte jag med 

tanke på snövädret. Det var inte vettigt att åka bil ner. Det trots 

allt lång tid.” 

Respondenternas åsikter om hur det är att arbetspendla visar sig vara starka. Bland annat 

beskriver respondent
3
 det positiva med arbetspendling: 

Respondent
3
: ”För min del när jag kör bil så blåser det ut 

huvudet. Så jag vilar från annat eftersom jag jobbar så pass 

mycket. Jag jobbar i allmänhet 70 till 80 timmar i veckan och 

då är det ganska skönt att inte kunna jobba när jag sitter i bilen. 

När jag åker tåg så är risken att jag skulle jobba under den 

tiden.” 

Respondent
1
 beskriver att det positiva med sin arbetspendling är: 
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Respondent
1
: ”Positivt var att man lärde känna människor på 

andra arbetsorten och vi var ju negativa till fusionen men nu 

när man har varit där så inser man att de är trevliga där med. 

Det är kul att jobba tillsammans det är helt klart trevliga 

tillbaka.” 

De negativa med arbetspendling menar respondent
1
 är att arbetspendling tar tid och kraft. 

Respondent
2
 ger samma upplevelse av de negativa effekterna av arbetspendling.  

För att underlätta personalens pendling mellan lärosätena föreslår respondent
3
 renovering av 

vägarna mellan orterna och också förhöjda hastigheter. Genom att tillsätta en bussförbindelse 

mellan universitetsbyggnaderna skulle arbetspendlingen mellan orterna bli bättre. 

Respondent
3
: ”Dels att det bli bättre vägar till Kalmar. 

Vägarna är inte alls bra och det inte bara till Kalmar, utan E4 

upp till Jönköping är urusla vägar. Det är urusla 

flygförbindelser och det är urusla tågförbindelser. Detta är 

södra Sveriges Norrbotten. Skulle man underlätta en 

arbetspendling skulle man ha gjort som Linköping och 

Norrköping. Där har man reguljära bussförbindelser mellan 

universitetsbyggnaderna. Hade man haft en buss som går under 

dagtid eller från sju till sex på kvällen som gick två gånger i 

timmen. Det skulle underlätta det hela kraftigt.” 

Respondent
1
 menar att det är en god idé att skapa en bussförbindelse mellan lärosätena för att 

underlätta pendlingen och genom att spara tid.  

Respondent
1
: ”Så har vi vilda förslag från vår grupp och jag vet 

inte hur realistiska de är men det går en postbuss mellan 

campusen varje dag. Som kör vår internpost. Ett par gånger åt 

varje håll och då har vi ställt oss att det skulle vara en buss som 

kör oss människor till varje universitet tillfälligt till pendling. 

Den skulle vara gul och kallas den gula bussen. Som går efter 

egen tidtabell och då går det ända fram till campus på varje 
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ställen. Så det skulle gå från campus till campus. Det skulle ge ett 

bra alternativ.” 

Vid området Brände udde, har Växjö kommun planer på att bygga bostäder och även en 

tågstation, med kopplingar till spåret som går mot Kalmar. Detta ger det möjlighet för 

personalen vid Linnéuniversitetet att förenkla arbetspendlingen mellan lärosätena. Både 

respondent
1
 och respondent

3 
menar dock att det inte kommer att påverka dem mycket på 

grund av de har olika lokaliseringar av hemort. Däremot menar respondent
2
 att det kommer ge 

en förenklad arbetspendling mellan lärosätena.  

Respondent
1
 förutspår att dennes framtida pendling kommer att vara beroende av valet av 

tjänst. Respondent
3
 kommer inte att vara en frekvent pendlare utan istället en långpendlare, 

vilket innebär att individen har koncentrerad närvaro på ett ställe under ett par månader och 

sedan under resterande tiden arbeta hemifrån.  

Respondent
3
: Ja, om tre år så tror jag inte att jag kommer att 

pendla. Tror snarare att jag kommer att lång pendla för att då 

kommer jag att jobba halvtid och då tror jag att jag vill 

koncentrera undervisningen till ett antal månader under ett år. 

Men jag vet inte hur det kommer att se ut.  

Respondenterna har påverkats av sammanslagningen mellan Kalmar högskola och Växjö 

universitet, genom att de behöver förflytta sig mer mellan de två olika lärosätena. På grund av 

sammanslagningen har deras arbetstjänster utökat och medfört att deras ansvarområde utökat. 

Respondenternas upplevelse om hur de ser på arbetspendling har varit olika. Respondent
1
 och 

respondent
2
 ser arbetspendling som en del av sitt yrke och har möjlighet att arbeta under tiden 

de reser mellan orterna. I vilken utsträckning det har påverkat respondenternas vardag skiljer 

sig åt mellan respondenterna. Bland annat har rörelseradian för respondent
1
 och respondent

2
 

ökat radikalt i jämförelse hur deras arbetspendling såg ut innan sammanslagningen.      
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5 ANALYS 

I detta kapitel kommer uppsatsens teori appliceras på undersökningens resultat.  

5.1 Personalens restriktioner vid arbetspendling 

Hägerstrand (1970) skriver att kapacitetsrestriktion påverkar människans prestationsförmåga 

att nå sin destination under de biologiska förutsättningarna. Kapacitetsrestriktion kan innebära 

att individen inte har ekonomiska förutsättningar att nå sin destination. Genom att personalen 

på Linnéuniversitetet får antingen resetraktamente eller reseersättning för resorna mellan 

lärosätena medför detta att individen kan nå sin destination utan att känna att ekonomin blir 

ett hinder. Genom att personalen kan tillgodoräkna arbetstid i sin pendling ger det större 

motivation att arbetspendla mellan orterna och förhindrar att personalen gör ekonomiska 

förluster på grund av förlorad arbetstid. Individens möjlighet att ha ett större 

rörlighetsmönster på grund av de obegränsade resorna påverkas alltså. Människan har ingen 

mättnadsgräns angående sitt dagliga rörlighetsmönster, utan det som sätter ramar för 

individens rörlighet är kapitalinnehav och dygnets timmar (Frändberg m.fl. 2005). Med andra 

ord sätter individens inkomster gränser för hur stor en individs rörlighetsradier är.  

All personal som pendlar har möjlighet att övernatta på sitt lärosäte, vilket respondent
3
 nyttjar 

på grund av långt avstånd från sin hemort till sitt lärosäte. Detta gör att respondent
3
 inte 

behöver känna sig begränsad att övernatta på sin hemort utan att har möjlighet att övernatta på 

sitt lärosäte. Detta bidrar till en ökade rörelseradier för respondent
3
 och tar bort en 

räckviddströskel (Hägerstrand 1970). Möjligheten för respondent
3
 att skapa en replipunkt där 

individen kan återhämta sig från kroppens restriktioner ökar kraftigt.  

Respondent
3
: ”Övernattar här ungefär varje vecka mellan en 

dag och fyra dagar beroende på hur mycket undervisningar 

jag har att ta i.” 

Restriktion förekommer genom att förhindra individen att uträtta arbetet under resans gång. 

Respondent
1
 och respondent

2
 kan utnyttja virtuell rörlighet genom att koppla upp sig mot 

internet och ta del av informationsflödet och kommunikationstekniken (Frändberg m.fl. 

2005). Ett ökat aktivitetsmönster gör att de kan ta del av virtuell rörlighet medan de förflyttar 

sig i tid och rum (Krantz 1999). Respondent
3
 har ingen möjlighet att utnyttja virtuell rörlighet 

genom att kommunicera, men kan ta del av information genom radio och media (Frändberg 
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m.fl. 2005). Problematiken att ansluta till virtuell rörlighet förekommer mellan stationerna 

och begränsar personalens förmåga att nyttja virtuellrörlighet genom digitala medel.         

Varje respondent överstiger genomsnittet för en arbetspendlares intervall att vilja pendla. 

Respondenterna lägger mer än 1 timme och 30 minuter att förflytta sig från Växjö till Kalmar 

och måste genomgå tre reseelement för att komma fram till sin destination. Det ger inte goda 

förutsättningar för regionförstoring mellan lärosätena där tidsintervallen för en arbetspendlare 

ska vara mellan 20 – 40 minuter (Regionförstoring 2001). Genom att tillgodoräkna sig 

arbetstid inom pendlingen bidrar Linneuniversitetet till att avståndsfriktionen minskar för 

personalen och ger motivation att vilja pendla mellan orterna (Hansson 2003).   

Respondenterna är beroende av andra individers närvaro vid tillfällen där möten ska 

genomföras. Det upplevs som en kopplingsrestriktion på grund av beroendet av andra 

individers närvaro vid en plats och vid ett klockslag (Hägerstrand 1970). Denna restriktion 

underlättas genom att nyttja de digitala medel och kommunikationsmedel som alla 

respondenter kan ta del av. Respondenterna använder virtuell rörlighet för att underlätta 

kommunikationen mellan lärosätena (Frändberg m.fl. 2005). Respondent
3
 använder bil för att 

förflytta sig mellan Växjö och Kalmar. Hon upplever kopplingsrestriktionen mer eftersom 

hon erbjuder personer att samåka, vilket kräver att individerna planerar eftersom de skapar ett 

beroende av varandra. Vilket medför svårigheter för respondent
3
 att förflytta sig mellan 

lärosätena. Svårigheter kan uppstå om planeringen inte håller, vilket leder till förseningar 

(Hägerstrand 1970). Respondent
1
 och respondent

2
 är beroende av kollektivtrafikens tider. Där 

de är beroende av att bussen är i tid och tåget inte är försenat, vilket kan skapa svårigheter att 

sammankoppla på grund av de två olika tidtabeller. Det innebär att individen blir påverkad av 

styrningsrestriktion genom att tidtabellerna styr deras rörelsemönster (Hägerstrand 1970).  

När individen behöver fler reseelement för att nå sin destination skapas det ett beroende av 

kollektivtrafiken att håller sina tider för att det inte ska skapa spilltid. Det skapar en 

rörelsetröskel på grund att tilliten till kollektivtrafiken minskar om det sker upprepande 

förseningar.  

Respondenterna använder virtuell rörlighet i form av kommunikationsteknik som underlättar 

samarbetet mellan orterna (Frändberg m.fl. 2005). Det medför en minskning av 

kapacitetsrestriktioner på grund av att personalen minskar sin pendling mellan orterna men 

skapar ett större beroende att vara på en bestämd plats (Hägerstrand 1970).        
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Styrningsrestriktion förekommer när individen inte kan påverka sina reseelement för att nå sin 

destination. Myndigheter kan begränsa individens rörelseradier genom att begränsa antalet 

tågtider (Hägerstrand 1970). Respondenterna upplevelser av styrningsrestriktion visar sig 

genom att exempelvis respondent
2
 upplever förvirring gällande de olika bolag som sköter 

tågen. Respondent
1
 upplever inte styrningsrestriktion i den bemärkelsen att hen blir påverkad 

av att det är olika bolag som sköter tågen, utan hör från sina medpassagerare som ska vidare 

till annan ort att tågen inte kommunicerar med varandra. Respondent
3
 upplever att 

tillgängligheten till kollektivtrafiken är begränsande och begränsar dennes rörelseradier på 

grund av dennes avstånd från sin hemort till sin arbetsort. Hägerstrand (1970) skriver att 

individer kan uppleva olika domäner under resans gång. En domän påverkar individens 

förflyttning och hindrar individen att ta den snabbaste vägen till sin slutdestination. En domän 

måste vara erkänd av samhället annars finner den ingen effekt. Respondent
3
 upplever olika 

domäner i sin resa där rondeller förminskar hennes hastighet mellan lärosätena och därmed 

ökar tiden för resan. Antalet tågsätt varierar också beroende vilken tid individen åker på 

morgonen. Respondent
1
 menar att möjligheten att kombinera arbete med rörlighet är större 

vid tågen som går vid 6.30 eftersom det är inte lika mycket människor på det tåget än vid det 

tåget som går 8:30. Eftersom respondent
1
 och respondent

2
 använder Linnékortet för att 

transportera mellan orterna underlättar det utbudet av biljettautomater som är en 

styrningsrestriktion eftersom individen inte kan påverka utbudet.  

Tillgängligheten till kollektivtrafiken upplever respondent
1
 och respondent

2
 är goda eftersom 

tågen går frekvent en gång i timmen. Det kan dock skapas en restriktion om frekvensen av hur 

tågen går minskar, individen måste då anpassa sig och omstrukturera sina aktiviteter 

(Hägerstrand 1970).     

Respondenterna upplever att arbetspendlingen inte har förbättras efter fusionen eftersom det 

kvarstår många reseelement för att nå sin destination. För att öka flexibiliteten mellan orterna 

bör Linnéuniversitetet minska reseelementen för personalen och skapa ett alternativ till 

transportförbindelser mellan arbetsorterna. Det skulle minska styrningsrestriktion och 

beroendet av kollektivtrafiken om Linnéuniversitetet försätter en egen förbindelse mellan 

orterna (Hägerstrand 1970).  

Respondent
1
: ”Så har vi vilda förslag från vår grupp och jag vet 

inte hur realistiska de är men det går en postbuss mellan campusen 
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varje dag. Som kör vår internpost. Ett par gånger åt varje håll och 

då har vi ställt oss att det skulle vara en buss som kör oss 

människor till varje universitet tillfälligt till pendling. Den skulle 

vara gul och kallas den gula bussen. Som går efter egen tidtabell 

och då går det ända fram till campus på varje ställen. Så det skulle 

gå från campus till campus. Det skulle ge ett bra alternativ.” 

Att utbygga järnvägen mellan Växjö och Kalmar skulle ha ökat tidpunktligheten eftersom 

spåren mellan orterna är enkelspåriga i nuläget år 2013. Genom att göra spåren dubbelspåriga 

skulle punktligheten öka mellan orterna eftersom väntan på mötande tåg skulle uteslutas.   

Respondent
1
: ”Så det var ju det som jag upplevde som största 

problemet att tågen inte gick i tid och det berodde på att tågen 

kom ifrån söderifrån och om det var tio minuter försenat när det 

kom till Alvesta. Då tyder det på att det kommer ur takt för när 

man kommer till Alvesta så är det enkelt spår fram till Kalmar 

som innebär att vi hamnar ur takt för den mötande tågtrafiken.” 

Respondenterna saknar tillit till kollektivtrafiken eftersom sannolikheten är stor att det blir 

förseningar. Under år 2011 var 87.1 % av persontågen i tid vilket är en ökning, men det är ett 

frekvent förekommande fenomen att tågen är försenade (Trafikverket 2012), vilket har gjort 

att respondent
3
 upplever att tilltron till kollektivtrafiken är bristfällig och har större tillit till 

bilen. 

Respondent
3
: ”Det är urusla flygförbindelser och det är 

urusla tågförbindelser. Detta är södra Sveriges Norrbotten. 

Skulle man underlätta en arbetspendling skulle man ha gjort 

som Linköping och Norrköping.”       

Respondenterna upplever inte att sammanslagningen har gjort att pendlingen blivit enklare. 

Detta beroende på att det finns samma reseelement som innan fusionen. För att underlätta 

pendlingen måste antalet reseelement kortas ner. Antalet styrningsrestriktioner måste 

förminskas för att individen ska upplever att arbetspendling ska förenklas (Hägerstrand 1970).  
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Respondenternas uppfattning om fortsatt arbetspendling är oklar, beroende på att 

avståndfriktionen är för stor och att pendlingen tar för mycket tid. För att arbetspendlingen 

ska fortlöpa mellan orterna måste infrastrukturen förbättras för att minska pendlingstiden. Där 

för en positiv regionförstoring ska tidsintervallen ska vara mellan 20 – 40 minuter 

(Regionförstoring 2001).  

5.2 Linnéuniversitetets sammanslagning inverkan på Växjös region  

Eftersom Linnéuniversitetet bildades år 2010 så är det i ett tidigt skede att avgöra vilka 

effekter det har skapat för regionen. Växjö som region är fortfarande en funktionell region 

med Växjö som stark centralort, utformningen av den lokala arbetsregionen har utformat 

regionen (Hansson 2003).  

Från ett regionalpolitiskt perspektiv är det viktigt att främja en sammanslagning mellan två 

lärosätena eftersom målsättningen är att tillgängligheten till högre utbildningar bli större. 

Genom att Linnéuniversitetet skapades det större tillgänglighet att forska eftersom det innan 

sammanslagning bestod enbart forskarenheten av Växjö Universitet. Genom att slå samman 

två lärosätena ökar marknadsföringen för universitetet och skapar större konkurrenskraft 

bland studenter. Förväntningar är att minska de geografiska snedrekryteringar men även att de 

grupper ur befolkningen utan studietradition skall rekryteras till universitet.  

Regionen kommer att förändras på grund av det ökade humankapital som regionen får i 

samband med en sammanslagning, om de nyexaminerade studenterna inte flyttar till en annan 

region (Wikhall 2001).   

Sammanslagningen har medfört att personalen skall pendla mellan lärosätena, vilket innebär 

att rörligheten mellan två LA-regionen har ökat i samband med fusionen och gjort att 

regionen har fått större inflytande och ökat dragningskraft till städerna (Hansson 2003). 
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6 DISKUSSION 

Resultatet är tillfredsställande eftersom frågeställningarna besvaras. Resultatet visar dock inte 

den generella uppfattningen av hur arbetspendlingen ser ut för personalen på 

Linnéuniversitetet eftersom antalet respondenter inte är representativt. Däremot visar 

resultatet hur upplevelsen kan vara av att arbetspendla mellan orterna och hur universitetet 

kan arbeta för att effektivisera pendlingen. Undersökningen visar vad människan upplever 

under sin tid som arbetspendlare och ger en ökad förståelse. Om undersökningen skulle 

använt en kvalitativ metod skulle resultatet inte visar vad respondenterna upplever utan den 

kvantitativa informationen av hur många som arbetspendlar.  

Undersökningens hypotes var att arbetspendlingen har ökat sen fusionen och att fusionen 

kommer att påverka Växjö som region. Eftersom fusionen startade 2010 är det ett alltför tidigt 

skede att se de totala effekterna av fusionen på regionen. Det förekommer en stor 

omorganisation på Linnéuniversitetet som har gjort att personalen måste arbetspendla för att 

kommunikationen mellan lärosätena ska förekomma. Kostnader för sammanslagningen menar 

respondenterna har varit höga och personalen har inte alltid var positiva till 

sammanslagningen mellan lärosätena eftersom lärosätena enskilt har varit starka. Människans 

strävan efter att effektivisera har varit ett uttryck som har präglat 2012, både inom den 

ekonomiska sfären och i den politiska sfären. Där individet omplaceras på sin arbetsplats för 

att effektivisering ska genomföras i organisationen. Något som respondent
1
 påpekar är att om 

en organisation genomgår en omorganisation, kostar det mycket i både tid och pengar. 

Därmed ställs frågan om det är värt allt.  Den demografiska kurvan menar att årskullarna i 

Sverige förminskar och därmed ökar även konkurrensen för studenterna.  

Därför är det positivet att två lärosätena som konkurrerar med varandra innan kan samarbeta 

och hjälpa varandra för att öka sin ställning gentemot andra universitet.       

Människans upplevelse om de tre restriktionerna bedöms enbart av individen själv och 

människan eftersträvar att förminska dessa restriktioner. Strävan efter att effektivisera tiden är 

stor för individen och grundas i känsla av att de 24 timmar vi har är allt för lite. Tid är något 

som existerar och inte något människan äger enligt min egen åsikt.   
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6.1 Möjlig framtida forskning   

Framtida forskning kan omfatta en kvalitativ undersökning om hur personalen vid 

Linnéuniversitetet har blivit påverkad av fusionen samt regionens utveckling. Forskningen 

kan även genomföras om hur påverkningen på studenternas rörelsemönster har förändrats på 

grund av utbyggnad av järnvägstation vid området Brände udde.   
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Bilaga 1 frågeformuläret  

 
Namn och ålder: 

 

Varför väjer du att arbetspendla? 

Hur många dagar arbetspendlar du i genomsnitt under en månad? 

Kapacitetsrestriktion 

Hur stor är din ungefärliga månadskostnad för arbetspendling? 

Bidrar arbetsgivaren med del av pendlingskostnader?  

Får du räkna in delar av arbetspendlingen i arbetstiden?  

Övernattar du på din arbetsort? Funderar du på att övernatta?  

När du arbetspendlar, uträtter du arbeten samtidigt? 

Hur lång tid tar arbetspendlingen enkel tur från dörr till dörr?  

Kopplingsrestriktion 

Utnyttjar du mestadels kollektivtrafik eller bil när du arbetspendlar? 

Samåker du med någon? 

Hur mycket av dina föreläsningar är sker genom digitala medier? 

Hur mycket av dina föreläsningar kräver din fysiska närvaro? 

Styrningsrestriktion 

Hur upplever du tillgängligheten till kollektivtrafiken? 

Hur upplever du att det är olika bolag som sköter järnvägen och som sköter tågen? 

Hur många tågsett brukar det vara när du åker kollektiv? 

Hur stort utbud brukar det finnas av biljettautomater? 



  
 

 

 

 

Hur upplever du tidtabellerna att det passar din arbetspendling? 

 

Säsongspendling 

Alternerar du färdmedel beroende årstid? 

Vad är avgörande för val av färdmedel? 

Varierar det under året hur mycket du arbetspendlar? Varför? 

Vad uppfattar du positivt med arbetspendling och vad uppfattar du negativt? 

Upplever du att arbetspendlingen underlättats efter sammanslagningen? 

Vad skulle underlätta din pendling mellan arbetsorterna? 

Om du åker tåg hur många min länkning har du då i Kalmar resp. i Växjö. 

Framtidens visioner 

Kommunen ska bygga en tågstation vid brände udde.  

Hur tror du att det kommer att påverka din arbetspendling?  

Hur tror du att din pendling kommer att se ut om tre år?  

Vill du tillägga något på dessa frågor som jag har frågat?  

 

Tack för att din medverkan! 


