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KORTFATTAD SAMMANFATTNING 
Denna magisteruppsats ämnar beskriva och identifiera studenters behov i och krav på 
studiependling så väl som resmönster i Mälardalsregionen i Sverige. Detta görs genom 
användandet av en kvalitativ metod i form av fokusgruppsintervjuer baserade på en 
intervjuguidesmetod samt kartor genererade från statistisk data av inpendling. Den 
geografiska avgränsningen är satt till studenter som reser till någon högre utbildning vid, 
Mälardalens högskola (MDH), Uppsala (UU) eller Örebro universitet (ÖU). Teorier som 
magisteruppsatsen baseras på är studier och offentliga rapporter om regionförstoring, 
regionalpolitik och pendling. Resultaten visar att MDH är mer lokal till sin karaktär, UU är 
närmar knuten till Stockholms pendlingsomland och ÖU har den mest regionala karaktären. 
De huvudsakliga skälen för att studiependla är; närhet till familj/vänner. Huvudsakliga behov 
och krav är; tillgänglig och samstämmig information, pålitlighet och förutsägbarhet, högre 
studentrabatter eller avdragsgilla studiependlingsresor mm. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna magisteruppsats är att beskriva och identifiera högskolestudenters behov i; 
och krav på; sitt resande vad gäller studiependling i Mälardalsregionen. Fokus ligger på 
Mälardalens högskola (MDH), Uppsala universitet samt Örebro universitet. Jag sätter dessa 
behov och krav i relation till regionförstorings- och pendlingsteoretiska perspektiv samt till 
resmönster för studenter genom flödeskartor som framtas utifrån tillgänglig statistik. 
Utgångspunkten blir de sedvanliga kulturgeografiska frågorna var, hur, varför just här. 
Modifierat till att handla om; varifrån pendlar flest studenter till valda utbildningsorter och 
varför pendlar de till sina studier samt vilka behov och krav de har i och på sin 
studiependling. Det här leder sedan fram till en diskussion samt slutsatser med förslag till 
framtida forskning. Detta utifrån Vägverket och Banverkets inriktningsdokument för den 
samlade perioden 2008 till 2019 samt av studenterna identifierade behov och krav men också 
framlagda förslag till förbättringar. 

För att ta reda på hur studenterna reser till utvalda utbildningsorter och för att sätta 
studiependlarnas behov och krav i en geografisk kontext har jag även tagit fram flödeskartor 
med hjälp av Länstrafiken i Örebro län. De tillhandahöll det statistiska material som jag har 
använt för att skapa flödeskartor. Kartorna redovisas i kapitel 5 och går också att se 
diagrammatiskt i bilaga 1 till 3. 

För att vidare undersöka deras behov och krav i och på sitt resande har jag valt att undersöka 
det genom att utföra en kvalitativ studie med fokusgrupper. Jag väljer att använda mig av 
intervjuguidesmetoden som grund. Fokusgruppsintervjuerna baseras på ett tillvägagångssätt 
som Vägverket tidigare använt för att ta fram kvalitetskartor med poängsättning och 
betygsättning av faktorer och kännetecken. För att finna deltagare till intervjuerna annonserar 
jag genom informationsblad (se bilaga 7) på Internet. För utfall och redovisning se kapitel 6 
samt bilaga 4 till 6. 

Uppsatsens teoretiska bas står på två ben och utgörs av vetenskaplig litteratur och offentliga 
handlingar. Det innebär att regionalpolitiken över tid först beskrivs och sedan bidrar de 
offentliga handlingarna till att fördjupa beskrivningen och påvisa hur utvecklingen satt spår i 
dagens politik. Redogörelsen för Vägverket och Banverkets inriktningar under perioden 2009-
2019 är viktiga för att se hur väl studiependlarnas behov och krav i och på resan 
överrensstämmer med den framtida utvecklingen i transportsystemen. 

Regionförstoring som politiskt utvecklingsmedel tillmäts idag stor vikt och den används flitigt 
som referenspunkt för att peka på möjligheterna att öka tillväxten totalt i Sverige. För att 
tillgodose människors behov av arbete, boende och utbildning; vill politikerna idag knyta 
samman kommunernas möjligheter till utveckling i dessa avseenden med deras möjligheter att 
samarbeta i ett regionalt perspektiv. Kunskaper om regionalpolitik har vuxit fram över tid och 
en viktig komponent i denna kunskapsproduktion. Studiependlingens förutsättningar och 
pendlingens teoretiska aspekter i allmänhet kan därför verka som en sammanbindande faktor 
för att åstadkomma en regional förstoring. En förståelse av hur regionalpolitik påverkar 
regionförstoring och därmed också påverkar möjligheterna för pendling generellt är viktig. 

Regionförstoring gör att människor måste resa mer och regionförstorar på så sätt sina liv 
också. Dagens situation med ökad arbetspendling har mycket att göra med tankarna på 
regionförstoring och utökade pendlingsomland. Det är sammanknutet med bättre och enklare 
möjligheter att resa över större geografiska områden där väl utbyggd lokal- och regionaltrafik 
understödjer detta, men det har också att göra med om möjligheter till arbete värderas högre 
än resans kostnad i tid, avstånd och pengar. Det finns ett antal faktorer som påverkar 
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pendlingen i en kommun, geografiska och demografiska förutsättningar, infrastruktur och 
kommunikationer, boendepriser, lönenivåer, efterfrågan och utbud på arbetskraft samt normer 
och värderingar. (Sveriges Kommuner och Landsting, 2008, s. 5). För studenterna är det 
främst de finansiella och emotionella kostnader samt omgivningseffekter som påverkar deras 
pendlingsförutsättningar (Frenette, 2006, s. 50). Bostadens betydelse för pendlingen kan ses 
som central då det är den plats från vilken resan startar i relation till arbetsplatsen eller 
studieorten. Vad gäller tidigare forskning på området beskrivs den väl i en bok av Olle 
Hagman – Bostadens betydelse för resor i vardagen – som i sin teoretiska bakgrund tar upp 
ett antal tidigare forskningsstudier av bostadens betydelse för pendlingsresor (Hagman, 2005). 
En transportpsykologiskt viktig aspekt för pendling är vanan. Hur och varför man väljer att 
resa som man gör beror också till stor del på vilka vanor människor har. ”Inom 
transportpsykologin används ibland begreppet ’automatiserade handlingar’” (Hagman, 2005, 
s. 34). 

Universitetens och högskolornas förmåga att attrahera studenter ligger i inom ett 
tillänglighetsperspektiv. Att locka studenter till utbildningen kan hindras av geografiskt 
avstånd mm. (Frenette, 2006, s. 32). Utvecklingen av fler högskoleplatser genom fler 
högskolor och universitet har använts för att bygga konkurrenskraftiga regioner och öka den 
regionala utvecklingen (se avsnitt 2.3.3 Regionalpolitiken och högskoletillväxten). 

Hur Mälardalsregionen ser ut vad gäller den regionala strukturen och regionens relation till 
regionalpolitiken, det är en viktig sak att beskriva då studiependlingen i den skall undersökas. 
Mälardalen är idag ett regionalt samverkansområde där flera län med tillhörande städer ingår 
(Stockholm, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro samt de tre städerna Kungsör, Arboga och 
Köping [kallade K.A.K. regionen]). Dessa städer knyts samman av ett transportsystem med 
flera kommunikationsmöjligheter. Mälardalen ingår inte någon formell indelning av Sverige 
men har som geografiskt område under en mängd år vuxit samman, dels genom medvetna 
satsningar på infrastruktur, utbildningar, FoU och arbetstillfällen. Vilket kan ses som både en 
vertikal och horisontell integration. Där utbyggnaden av Svealandsbanan, Mälarbanan, 
Arlandabanan och Södertälje Syd gjort det möjligt att höja hastigheten för tågen vilket kortat 
restiderna i regionen. Vägnätet i Mälardalen tillgodoser majoriteten av allt vardagsresande i 
regionen men järnvägsnätet kompletterar på ett bra sätt resandet över 50 km. 
Befolkningsmässigt är regionen att ses som folkrik i svenskt perspektiv. Mälardalen med sina 
3 113 212 personer utgör alltså ca 33 procent av rikets totala folkmängd. När det gäller 
Mälardalens existensberättigande pekas det ofta på regionens potential som funktionell 
region. Det finns de som både hävdat att Mälardalsregionen redan är funktionell till sin 
karaktär och vissa som påstår att den är på god väg (Amcoff, 2008, s. 77). Det stora antalet 
högskolor och universitet i regionen inklusive Stockholm medför att ett brett utbud av 
utbildningar och forskningsmöjligheter. Det finns dock en schism i regionen där Stockholm-
Uppsalaområdet (SU) skiljer sig något från resten av regionen genom att den är mer 
funktionellt integrerad. Rekryteringen till högre utbildning i Mälardalen ligger mycket över 
eller över snittet i hela landet men för kommuner i regionen med långa restider till högre 
utbildning hamnar dessa istället under riksgenomsnittet. Det antydas att försöken med att 
skapa fler universitet och högskolor till viss del minskat snedrekryteringen till de för 
magisteruppsatsen centrala utbildningsplatserna Örebro universitet och Mälardalens högskola. 

För studenter i Mälardalen varierar kostnaden för pendling till och från studieorten med 
avståndet till den samma. En student som idag studerar heltid kan som grundinkomst, genom 
lån och bidrag från Centrala studiestödsnämnden (CSN), få 8140 kr per månad varav 5444 kr 
är lån och 2696 kr är bidrag. För att göra bilden komplett vad gäller kostnader för 
studiependling mälardalen är det viktigt att beskriva restider i Mälardalen. Detta eftersom 
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kostnaden för pendling generellt inte bara kan uttryckas som en ekonomisk kostnad utan 
också som en kostnad i tid.  

Vägverket och Banverket kommer framöver att ingå i Trafikverket. Utifrån detta perspektiv är 
det också viktigt att redovisa något av Vägverkets och Banverkets visioner och inriktningar 
under kommande år (se kapitel 4). Vägverkets övergripande vision uttrycks som ”Vi gör den 
goda resan möjlig” (Vägverket, 2007). Arbetet utgår ifrån en idé som uttalas ”Med människan 
i centrum skapar Vägverket möjligheter till effektiva, säkra och miljöanpassade transporter” 
(Vägverket, 2007). Banverkets vision för framtiden beskrivs som att ”järnvägen är en 
självklar del i person- och godstransporterna” (Banverket, 2008, s. 9). Banverket menar att 
järnvägen idag bidrar till regional tillväxt och utveckling och framöver kommer detta bidrag 
att kunna bli större. 

Varifrån pendlar studenterna till utvalda utbildningsorter? Flödeskartorna avslöjar en 
diversifierad bild av pendlingen till de olika utbildningsorterna. Mälardalens folkhögskola 
framträder mer som en lokal högskola med litet pendlingsomland, Uppsala universitet har sin 
starkaste inpendling från Stockholm och Örebro universitet framträder som den mest 
regionala högskolan. Örebro har nämligen en stor inpendling från hela Örebro län samt från 
andra orter i närliggande län. 

Varför pendlar studenter och vilka behov och krav har de i och på sitt studiependlande? De 
flesta studenter anger att familj och vänner spelar mest roll för deras val av att studiependla. 
De behov och krav de har är främst; lättillgänglig och samstämmig information, sittplatser, 
effektiva anslutningar, transportslagsöverskridande samarbeten, pålitlig och förutsägbar trafik, 
anpassning av restider och avgångstider efter resbehov, utifrån priser tillgodose servicebehov 
eller alternativt större studentrabatter eller avdragsgilla kostnader (se kapitel 6, 7 och 8). 
Slutsatsen blir därför att dessa behov och krav till stor del kan mötas av Vägverket och 
Banverket men att vissa behov och krav kan vara svåra att uppfylla, så som avdragsgilla 
kostnader (se kapitel 8). 

  



6 
 

Innehåll 
1. Inledning ................................................................................................................................. 9 

1.1 Syfte .................................................................................................................................. 9 

1.2 Metod ................................................................................................................................ 9 

1.2.1 Intervjuguidesmetoden som grund att stå på ........................................................... 10 

1.2.2 Den valda metoden .................................................................................................. 10 

1.2.3 Tillvägagångssättet för metoden .............................................................................. 11 

1.3 Angreppssätt och perspektiv ........................................................................................... 12 

1.4 Källor och urval .............................................................................................................. 12 

1.5 Käll- och metodkritik ...................................................................................................... 13 

1.6 Avgränsning .................................................................................................................... 14 

1.7 Begrepp ........................................................................................................................... 14 

1.7.1 Centrala begrepp ...................................................................................................... 14 

1.7.2 Begreppsförklaring .................................................................................................. 14 

2. Regionförstoring i teorin och dess koppling till regionalpolitik .......................................... 16 

2.1 Den regionalpolitiska utvecklingens påverkan på regionförstoring ............................... 16 

2.1.1 Nya mål och nya inriktningar................................................................................... 17 

2.1.2 Neoliberala synsätt utvecklas och ett mobilitetsperspektiv kan skönjas.................. 18 

2.1.3 Regionalpolitikens påverkan på regionförstoringen genom nya perspektiv i relation 
till den Europeiska unionen............................................................................................... 18 

2.1.4 Vertikal och horisontell integration – en del av regionförstoringen och EU:s 
regionalpolitiska inriktning ............................................................................................... 19 

2.1.5 Dagens regionalpolitik med tillväxt i centrum och regionförstoring ....................... 19 

2.2 Den funktionella regionen .............................................................................................. 21 

2.3 Högskolan – ett medel i regionalpolitiken ...................................................................... 22 

2.3.1 Den historisk utveckling har starka band till regional utveckling ........................... 22 

2.3.2 Den högre utbildningens decentraliseringstrend ...................................................... 23 

2.3.3 Regionalpolitiken och högskoletillväxten ................................................................ 24 

2.4 Regionala pendlings- och tillgänglighetsperspektiv ....................................................... 25 

2.4.1 Pendlingens förutsättningar i relation till regionförstoring ...................................... 26 

2.4.2 Varför pendlar människor till arbeten och studier? ................................................. 27 

2.4.3 Bostadens betydelse ................................................................................................. 28 

2.4.4 Bilens betydelse för pendlingen ............................................................................... 28 

2.4.5 Vanan är viktig för resande ...................................................................................... 29 



7 
 

2.4.6 Pendlings- och restidsperspektiv för högskolestudenter i relation till tillgänglighet 
och kostnader. ................................................................................................................... 30 

3. Mälardalen – en region i utveckling ..................................................................................... 32 

3.1 Mälardalen ett regionalt samverkansområde .................................................................. 32 

3.2 Mälardalens strukturella uppbyggnad ............................................................................ 33 

3.2.1 Järnvägsystemet ....................................................................................................... 36 

3.2.2 Vägnätet ................................................................................................................... 37 

3.3 Är Mälardalen en funktionell region? ............................................................................ 39 

3.4 Mälardalen som kunskapsregion i ett pendlingsomland ................................................. 41 

3.4.1 Den sociala snedrekryteringen till högre utbildning i Sverige och undersökta 
utbildningsorter ................................................................................................................. 44 

3.5 Pendlingsförutsättningar för studenter i Mälardalen – några exempel ........................... 46 

3.5.1 Studenters inkomster ................................................................................................ 47 

3.5.2 Pendlingsförutsättningar till Mälardalens högskola ................................................. 47 

3.5.3 Pendlingsförutsättningar till Uppsala universitet ..................................................... 48 

3.5.4 Pendlingsförutsättningar till Örebro universitet ....................................................... 49 

3.5.5 Restider i Mälardalen ............................................................................................... 51 

4. Vad vill Vägverket och Banverket? ..................................................................................... 52 

4.1 Vägverkets inriktning 2008-2017 ................................................................................... 52 

4.2 Banverkets inriktningsplanering 2010-2019 .................................................................. 55 

5. Nulägessituation för studiependling i Mälardalen – Vart reser studenterna? ...................... 57 

5.1 Inpendlingsdata för Mälardalens högskola i Västerås och Eskilstuna............................ 57 

5.2 Inpendlingsdata för Uppsala universitet ......................................................................... 58 

5.3 Inpendlingsdata för Örebro universitet ........................................................................... 59 

6. Vad tycker studenterna om sin pendlingssituation och vilka behov och krav har de? ......... 60 

6.1 Fokusgruppernas upplägg samt redovisning av framlagda synpunkter. ......................... 60 

6.1.1 Varför studiependlar studenterna till sina utbildningsorter? .................................... 61 

6.1.2 Studenternas synpunkter på studiependling och kännetecken för denna relaterat till 
betydelsen av tidsaspekter så som förseningar, restid och anslutningar mm. ................... 61 

6.1.3 Studenternas åsikter om alla faktorer samt kännetecken relaterade till 
studiependlingens genomförande med avseende på bekvämlighet och information mm. 63 

6.1.4 Studenternas synpunkter på studiependling samt kännetecken för denna relaterat till 
kostnadsaspekter så som tid, pris och miljö ...................................................................... 65 

6.1.5 Studenternas identifierade behov och krav i sin studiependling utifrån 
diskussionerna i fokusgrupperna samt studenternas förslag till förbättringar. ................. 67 



8 
 

7. Diskussion ............................................................................................................................ 68 

7.1 Diskussion – varifrån pendlar flest studenter till valda utbildningsorter och varför 
pendlar de till sina studier? ................................................................................................... 68 

7.2 Diskussion – behov, krav som studenterna har på sin studiependling ........................... 71 

7.2.1 Information .............................................................................................................. 71 

7.2.2 Sittplatser ................................................................................................................. 72 

7.2.3 Anslutningar och restider ......................................................................................... 73 

7.2.4 Priset ........................................................................................................................ 74 

8. Slutsatser samt förslag till framtida studier. ......................................................................... 76 

8.1 Slutsatser ......................................................................................................................... 76 

8.2 Förslag till framtida studier ............................................................................................ 77 

9. Litteraturförteckning ............................................................................................................ 78 

Elektroniska källor ................................................................................................................ 78 

Muntliga källor ..................................................................................................................... 79 

Skriftliga källor ..................................................................................................................... 79 

Bilaga 1 – Statistik, diagram och flödeskarta för Mälardalens Högskola ................................ 82 

Bilaga 2 – Statistik, diagram och flödeskarta för Uppsala universitet ..................................... 89 

Bilaga 3 – Statistik, diagram och flödeskarta för Örebro universitet ....................................... 92 

Bilaga 4 – Resultatredovisning av kvalitetskarta för Mälardalens Högskola .......................... 95 

Bilaga 5 – Resultatredovisning av kvalitetskarta för Uppsala universitet................................ 98 

Bilaga 6 – Resultatredovisning av kvalitetskarta för Örebro universitet ................................. 99 

Bilaga 7 – Rekryteringsannons .............................................................................................. 102 

Bilaga 8 – Tidtabell för Utbildningslinjen ............................................................................. 103 

 

  



9 
 

1. Inledning 

1.1 Syfte 
Syftet med denna magisteruppsats är att beskriva och identifiera högskolestudenters behov i; 
och krav på; sitt resande vad gäller studiependling i Mälardalsregionen. Fokus ligger på 
Mälardalens högskola (MDH), Uppsala universitet samt Örebro universitet. Jag sätter dessa 
behov och krav i relation till regionförstorings- och pendlingsteoretiska perspektiv samt till 
resmönster för studenter genom flödeskartor som framtas utifrån tillgänglig statistik. 
Utgångspunkten blir de sedvanliga kulturgeografiska frågorna var, hur, varför just här. 
Modifierat till att handla om; varifrån pendlar flest studenter till valda utbildningsorter och 
varför pendlar de till sina studier samt vilka behov och krav de har i och på sin 
studiependling. Det här leder sedan fram till en diskussion samt slutsatser med förslag till 
framtida forskning. Detta utifrån Vägverket och Banverkets inriktningsdokument för den 
samlade perioden 2008 till 2019 samt av studenterna identifierade behov och krav men också 
framlagda förslag till förbättringar. 

1.2 Metod 
För att ta red på vilka behov och krav högskolestudenter har i och på sitt resande genom 
studiependling i Mälardalsregionen till valda utbildningsorter, har jag valt att undersöka dessa 
aspekter genom att utföra fokusgruppsintervjuer. I metodlitteraturen rekommenderas antalet 
deltagare av vissa från tre till tio (Kitchin & Tate, 2000, s. 215) och av andra från sex till tolv 
(Cloke, 2004, s. 160) men utfallet blev ändå sådant att deras antal varierade pågrund av 
bortfall (se kapitel 6). Jag anser att fokusgrupper är intressanta för att undersöka ett kvalitativt 
spörsmål. Det kan ses som ett alternativ till enmansintervjuer där intervjun kan bli mer som en 
monolog. Genom diskussion kan helt andra perspektiv framträda och möjliggöra en bredare 
analys av en komplex fråga. Dessa gruppdiskussioner genomförs ofta med en moderator som 
ger ordet till deltagarna men som även underlättar deras interaktion. De positiva effekter som 
kan komma utav en gruppdiskussion är bl.a. att deltagarna kan känna tryggheten av att 
uttrycka sig i gruppens kollektiva gemenskap. Vidare att det också kan bjuda till korrektion 
mellan deltagarna vilket är till gagn för mig som moderator och undersökande student, då 
svaren blir mer tydliga. (Kitchin & Tate, 2000, s. 215)  

Ett viktigt förhållningssätt som det refereras till i litteraturen är tumregeln ”Morgan’s rule-of-
thumb” (Kitchin & Tate, 2000, s. 215) eller Morgans tumregel som säger: 

a) “använd homogena främlingar som deltagare” 
b) “förlita dig på en relativt strukturerad intervju med högt deltagande från 

moderatorn” 
c) “ha sex till tio deltagare per grupp” 
d) “ha totalt tre till fem grupper per projekt” 

 

Av dessa punkter anser jag att [a] och [d] uppfylls i det valda tillvägagångssättet (se avsnitt 
1.2.3.).  
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Något som också är viktigt när det gäller gruppdiskussioner är platsen för diskussionen. 
Platsen skall vara så neutral som möjligt och vara bekväm för deltagarna samt möjliggöra för 
moderatorn att kunna spela in konversationen. Alltså kan man förstå det som att platsen bör 
vara utan störningsmoment och trevlig. (Kitchin & Tate, 2000, s. 215) 

För att få ut så mycket information som möjligt under diskussionen nämns i litteraturen fyra 
kriterier (Kitchin & Tate, 2000, s. 215): 

1. ”Den skall täcka ett maximalt antal relevant ämnen” 
2. “Tillgodose data som är så specifik som möjligt” 
3. “Odla interaktion som utforskar deltagarnas känslor något djupare” 
4. “Ta i beaktande den personliga kontext som deltagarna använder för att ge svar på 

diskussionsämnet” 

Förutsättningen för att kunna vara lyckosam med dessa fyra kriterier är att moderatorn ger en 
bra introduktion till ämnet. Dessutom bör tydliga regler för tillvägagångssättet presenteras för 
deltagarna samt användandet av pådrivningspunkter i diskussionen. Detta är viktigt då det 
delger och informerar deltagarna om vidare användande av transkriptionerna och de 
resultatbeskrivningar som kommer att produceras. Litteraturen menar dock att detta måste ses 
i ljuset av den möjliga tillämpningen under den verkliga intervjusituationen och ger därför 
möjlighet till ett visst experimenterande. (Cloke, 2004, s. 161) (se även avsnitt 1.2.3.) 

1.2.1 Intervjuguidesmetoden som grund att stå på 
Att välja rätt intervjumetod kan vara vanskligt i relation till tid och genomförande. För att 
börja med det sistnämnda kan man säga att genomförandet helt beror på intervjuarens 
förmåga och skicklighet. Om intervjuaren, i detta fall jag som magisterstudent, är novis så 
anger metodlitteraturen ett val mellan s.k. ”standardised open-ended interview” (Kitchin & 
Tate, 2000, ss. 213-214) eller ”interview guide approach” (Kitchin & Tate, 2000, s. 214) som 
jag benämner som intervjuguidesmetod. Om tiden för projektet är kort rekommenderas i 
metodlitteraturen användningen av den förstnämnda metoden, då den medför mer formriktig 
organisation av frågorna vilket i sin tur skall förenkla analysen. För att lättare se varför jag 
ändå väljer intervjuguidesmetoden som grund presenteras metoden mer ingående i de två 
nästkommande avsnitten 1.2.2 och 1.2.3. (Kitchin & Tate, 2000, ss. 213-216) 

Intervjuguidesmetoden utförs också utifrån fastställda samtalsämnen. Här ges intervjuaren 
friare händer att variera frågorna som ställs under varje diskussionsämne. Denna frihet gör att 
intervjuaren kan utforska speciella ämnesområden på ett mer situationsbundet sätt. Intervjun 
blir också mer ett samtal vilket kan kännas bekvämare för de deltagande då de på ett mer fritt 
sätt kan utrycka sina tankar. Det som är viktigt att komma ihåg är att detta inte är någon norm 
utan en utgångspunkt i arbetet (Kitchin & Tate, 2000, s. 215). (Kitchin & Tate, 2000, ss. 214-
215) 

1.2.2 Den valda metoden 
Jag väljer alltså att använda mig av intervjuguidesmetoden (beskriven i föregående avsnitt) 
som grund. Rent praktiskt förhåller jag mig till denna genom att basera 
fokusgruppsintervjuerna på ett tillvägagångssätt som Vägverket tidigare använt. Ett 
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tillvägagångssätt för att genom fokusgrupper ta fram kvalitetskartor där deltagarna 
poängsätter och betygsätter faktorer och kännetecken på sitt resande vilka framkommit ur 
deras diskussioner. Tillvägagångssättet är taget ur en konsultrapport till Vägverket från år 
2005 och kallas – Den goda pendlingsresan – och beskrivs mer utförligt i nästkommande 
avsnitt 1.2.3 (Vägverket Konsult, 2005, ss. 1-9).  

För att sätta studiependlarnas behov och krav i en geografisk kontext har jag även tagit fram 
flödeskartor med hjälp av Länstrafiken i Örebro län. De driver ett projekt som kallas – Mer 
Koll – och de tillhandahöll det statistiska material som jag har använt för att skapa 
flödeskartorna. Kartorna redovisas i kapitel 5 och går också att se diagrammatiskt i bilaga 1 
till 3. 

1.2.3 Tillvägagångssättet för metoden 
För att kunna undersöka och identifiera vilka behov och krav studenter har på och i sin 
studiependling har jag alltså beslutat att genomföra en kvalitativ studie med fokusgrupper. De 
deltagande studenterna är anonymiserade och de namn som förekommer är fingerade. Jag 
använder mig av tre fokusgrupper som representerar valda utbildningsorter enligt syftet, med 
3-5 deltagare. Detta på inrådan av litteraturens rekommendation om tre till tio deltagare men 
också på grund av magisteruppsatsens tidsram, om 15 högskolepoäng, för att inte överdriva 
forskningsunderlaget (Kitchin & Tate, 2000, s. 215).  

Först presenteras fokusgruppens tillvägagångssätt (som jag vidare beskriver i detta avsnitt) för 
intervjudeltagarna. Därefter skall de, så fritt som möjligt men med moderatorns konformism 
till ämnet; diskutera sig fram till och identifiera de faktorer (eller annorlunda uttryckt vilket 
färdmedel) som är absolut viktigast för att deras studiependlingsresa skall hålla god kvalitet 
generellt. Utöver detta uppmanas de sedan att diskutera sig fram till kännetecken på dessa 
faktorer som är absolut viktigast för att deras egen resa skall hålla godkvalitet. Efter dessa 
diskussioner och etablerande av faktorer med tillhörande kännetecken, uppmanas de att 
poängsätta faktorerna från ett poäng till tre poäng. Där ett poäng symboliserar det som är 
minst viktigt för att en faktor skall påverka att en resa håller god kvalitet generellt och tre 
poäng för det som anses vara mest viktigt. Sedan får intervjudeltagarna betygsätta betydelsen 
av till faktorerna identifierade kännetecken från ett till fem. Där betyget ett symboliserar det 
som deltagarna anser har ”mycket dålig” betydelse för att till faktorn hörande kännetecken 
påverka att deras egen resa håller god kvalitet. Tillsist uppmanas studenterna att tillsammans 
enas om minst tre förslag till framtida förbättringar för studiependlingsresan. Därmed erbjuds 
de att ta upp saker som kanske inte framkommit tidigare under intervjun. Alla faktorer med 
tillhörande kännetecken och förbättringsförslag sammanställs sedan och redovisas dels i 
kapitel 6 och med tillhörande poäng och betyg som kvalitetskartor i tabellform i bilaga 4 till 6. 
(Vägverket Konsult, 2005, ss. 3-4) 

För att finna deltagare till intervjuerna annonserar jag genom informationsblad (se bilaga 7) 
på Örebro universitet och Mälardalens högskola samt via MDH:s karriärtorg1 på Internet. 
Från Uppsala universitet rekryterades studenter genom efterlysningar i mina egna sociala 
nätverk. Intervjuerna hölls, för att beakta de kriterier som tidigare nämnts, på en så neutral 
                                                           
1 http://jobb.webbplats.se/ 

http://jobb.webbplats.se/
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plats som möjligt utifrån närhetsperspektiv och avståndsperspektiv för studenterna. Den första 
intervjun hölls i Uppsala i december 2009, den andra intervjun hölls i Örebro i februari 2010 
och den sista intervjun hölls i Eskilstuna under samma månad och år. För utfall och 
redovisning se avsnitt 6.1 samt bilaga 4 till 6. 

1.3 Angreppssätt och perspektiv  
Jag anser att den här magisteruppsatsen har ett tydligt och väl integrerat 
studiependlingsperspektiv som anknyter till ett regionalt perspektiv, där faktorer som 
regionförstoring, regionalpolitik, och fokus på studiependlingens förutsättningar i Mälardalen 
är centrala. Genom att också beskriva den regionalpolitiska utvecklingen i relation till 
regionförstoring och högskolans plats ämnar jag angripa studiependlingens 
grundförutsättningar. Utöver detta beskriver jag också hur Mälardalsregionens struktur 
påverkar studiependlarnas förutsättningar för resor till högre utbildning i Örebro, Eskilstuna, 
Västerås och Uppsala. Då studier av studiependling i den teoretiska litteraturen är något tunn, 
utgår jag ifrån resonemang om arbetspendlingens förutsättningar för att på så vis jämföra den 
empiri jag tagit fram med teori och den inriktning Vägverket och Banverket har för den 
samlade perioden 2008-2019. Anledningen till att jag även beskriver Banverkets inriktning är 
på grund av att dessa två myndigheter från och med den 1:a april kommer att uppgå i ett 
gemensamt verk kallt – Trafikverket. 

För att även innefatta ett psykologiskt perspektiv i uppsatsen finns ett kapitelavsnitt som 
handlar om pendlingsperspektiv där jag vill införliva något av den forskning som finns om 
olika faktorers påverkan på pendlare. De bevekelsegrunder som människor har för att göra 
sina val är viktigt då det handlar om att investera tid och pengar för studier som kräver att de 
måste resa ofta. 

1.4 Källor och urval 
De utvalda intervjuobjekten, studenter vid Mälardalens högskola, Uppsala universitet och 
Örebro universitet, har för magisteruppsatsen valts med omtanke. Jag anser att de har den 
kunskap som krävs för att kunna tillföra den information som behövs för att uppfylla syftet. 
Magisteruppsatsen lägger stor vikt vid det insamlade intervjumaterialet och därtill hörande 
diskussioner och slutsatser med förslag till vidare forskning, samt även vetenskaplig litteratur.  

Uppsatsens teoretiska bas står på två ben och utgörs av vetenskaplig litteratur och offentliga 
handlingar. Det innebär att regionalpolitiken över tid först beskrivs och sedan bidrar de 
offentliga handlingarna till att fördjupa beskrivningen och påvisa hur utvecklingen satt spår i 
dagens politik. Redogörelsen för Vägverket och Banverkets inriktningar under perioden 2009-
2019 är viktiga för att se hur väl studiependlarnas behov och krav i och på resan 
överrensstämmer med den framtida utvecklingen i transportsystemen. Detta påverkar i sin tur 
de slutliga diskussionerna av framlagt empiriskt material om studenternas behov och krav i 
sin studiependling samt deras resmönster i Mälardalen utifrån ett regionförstoringsperspektiv 
med tid, kostnader och geografiska resmönster. 
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1.5 Käll- och metodkritik 
En viktig punkt att börja med är att beakta att dagens stora informationsflöden genom 
användandet av internet kan skada validiteten, då exempelvis källhänvisningar kan vara svåra 
att vederlägga. Det är därför viktigt för mig att vid granskandet av källorna hela tiden förhålla 
mig kritisk. Källorna som presenteras har granskats utifrån de krav som bör ställas på äkthet, 
oberoende, samtidighet och tendens. Jag har under arbetets gång försökt att uppmärksamma 
vart, när och av vem en källa publicerats samt kontrollerat om samtidighet och tendens 
överstämt med annat källmaterial. (Essaias & al, 2003) 

Vad gäller valet av att genomföra intervjuguidesmetoden, finns det en risk att de under 
intervjun behövligt uppkomna följdfrågorna inte kunde ställas då intervjumetoden och 
tillvägagångssättet krävde fritt framtagande av faktorer och kännetecken från de intervjuade. 
Detta medför att jag som författare måste vara uppmärksamma på att inte övertolka deras svar 
så att de olika svar som ändå ges kan tolkas på ett adekvat sätt.  Faran med denna typ av 
intervju är också att den kan försumma vissa av diskussionsämnena och på grund av det friare 
samtalet kan svaren bli svårjämförbara, vilket gör analysen svårare. Här gäller det alltså för 
intervjuaren att styra samtalet så att det inte börjar handla om något i sammanhanget oviktigt 
ämne. (Kitchin & Tate, 2000, s. 214) 

Den negativa aspekten som bör beaktas i valet av denna metod är risken att deltagarna känner 
sig blyga inför att tala i grupp genom att individerna vill försöka att undvika att göra bort sig 
inför de andra genom sina uttalanden (Kitchin & Tate, 2000, s. 215).  

Förhoppning är att genom valet av små fokusgrupper om ca 3-5 deltagare minska risken för 
det negativt utfallet och istället stimulera till diskussion. Rollen som moderator kan också föra 
med sig vissa svårigheter då det är viktigt för personen i fråga att hålla konversationen 
levande och få samtliga att uttala sig 

För att minska denna risk kommer en försöksdiskussion att genomföras där jag som 
intervjuare får testa mina färdigheter och lära av mina misstag. Vidare är sammansättningen 
viktig och synsätten är bl.a. att deltagarna skall väljas utifrån någorlunda liknande bakgrund 
då detta sägs underlätta diskussion, ett extremt dåligt exempel skulle vara att välja en person 
med offerbakgrund och en med förövarbakgrund; detta kan inte sägas stimulera diskussion 
(Kitchin & Tate, 2000, s. 215).  

De brister i källmaterial som uppenbarade sig var svårigheten att finna relevant teoretisk 
litteratur som direkt relaterar till studiependling. Aktuell litteratur saknades också vad gäller 
teorier kring studenters behov och krav i och på sin pendlingsresa samt de ekonomiska 
incitament som relaterar till dessa. En del av litteraturen blev istället offentliga rapporter vilka 
kan färgas av politiska avvägningar. Dessa avvägningar har jag försökt inte försökt bortse 
ifrån utan inriktat mig på att försöka sammankoppla regionförstoring, pendling samt 
Vägverket och Banverkets inriktningar med regionalpolitik, studenternas åsikter och 
resmönster. 

De slutsatser och förslag för framtida forskning jag presenterar i slutet av magisteruppsatsen, 
grundar sig på diskussioner jag för i avsnitt 7.1 och 7.2, men också från teori och empiri som 
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beskrivs och redovisas. Det bör beaktas att de slutsatser jag kan dra från eget material är 
behäftad med vissa problem så som representativitet vad gäller det statistiska materialet som 
ligger till grund för flödeskartorna över inpendling till undersökta utbildningsorter. Problem 
som jag beskriver i första stycket i kapitel 5. För material från fokusgrupperna gäller att dessa 
består av mestadels kvinnliga respondenter pågrund av bortfall av manliga deltagare under 
rekrytering till fokusgrupperna och därför har jag avhållit mig från att göra jämförelser utifrån 
könsaspekter i materialet, utan istället sett intervjudeltagarna som studenter med behov i och 
krav på sitt resande i Mälardalen till undersökta utbildningsorter. Ytterligare ett problem var 
bortfallet i den fokusgrupp som representerade Mälardalens högskola. Denna fokusgrupp kom 
i slutänden att bestå av endast två deltagare, trots visast och anmält intresse, då den tredje 
deltagaren inte dök upp vid intervjutillfället. 

1.6 Avgränsning 
För att inte översvämmas av information väljer jag att sätta den geografiska avgränsningen till 
Mälardalsregionen med Västmanlands län, Uppsala län, Örebro län och Södermanlands län 
men jag utesluter Stockholms län från mitt huvudsakliga fokus. Anledningen till att jag inte 
väljer att beskriva situationen för pendlande studenter i Stockholms län beror på tids och 
kvalitetsaspekter. Tidsaspekten handlar om möjligheten att ta med ett så folkrikt län utan att 
uppsatsen ändrar inriktning till att främst beskriva Stockholms län. Det är dock inte så att jag 
helt kommer att utelämna Stockholmsperspektivet och dess påverkan på studiependlingen i 
Mälardalen, men då jag inte vill utgå ifrån ett Stockholmsperspektiv kommer jag endast att 
nämna det som en faktor för Mälardalens studenter vad gäller mobilitet där studenter pendlar 
bort från Stockholm. När det kommer till kvalitetsaspekten vill jag hålla mig till den region 
som Vägverkets regionkontor i Eskilstuna har som ansvarsområde då de är mina 
uppdragsgivare. 

1.7 Begrepp 
För att förstå några centrala begrepp som kommer att behandlas, nämner och förklarar jag 
dem här i korthet. För att vidare förstå dem krävs läsning av kommande kapitel och avsnitt. 

1.7.1 Centrala begrepp 
De centrala begreppen är som följer; region, regionförstoring, regionalpolitik, regional 
utveckling, pendlingsomland, funktionella regioner, Mälardalsregionen, K.A.K.-regionen, 
substitutionalitet, internalisering, utbildningsort, studiependling, inpendlingsdata, behov och 
krav, kapitel och avsnitt. 

1.7.2 Begreppsförklaring 

• Region: Att förklara begreppet region är vanskligt men det går att studera ordets 
betydelse. Enligt Svenska akademiens ordbok så betyder region; område, trakt, bälte 
eller zon (Svenska akademien, 2007). Den går även att ses som en ”beslutsfattande 
nivå mellan stat och kommun, eller att den är en administrativ enhet underställd 
staten” (Syssner, 2008, s. 37). Detta synsätt anser dock inte Syssner är tillräckligt bra 
utan tycker att det är bättre att beskriva regionen utifrån något som ”… alltid existerar 
i relation till något bestämt kriterium” (Syssner, 2008, s. 38). Jag väljer dock att utgå 
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ifrån Nationalencyklopedins (Nationalencyklopedin, 2009) förklaring av begreppet 
(som jag senare kommer att referera till); 

”Region (lat. régio 'läge', 'trakt', 'landskap', eg. 'riktning', av régo 
'rikta', 'styra', 'leda'): term som i sin allmänna betydelse avser ett 
geografiskt område. i administrativa sammanhang betecknar en region 
vanligen en nivå mellan centralmakten och lokalsamhället, men den 
kan även avse ett transnationellt område (t.ex. Baskien, som har rötter 
både i Spanien och Frankrike). För termens vetenskapliga betydelse 
inom geografiämnet måste åtskillnad göras mellan homogena regioner 
och funktionella eller centrerade regioner. De förra betecknar områden 
som i ett eller flera avseenden visar stor inre likformighet men samtidigt 
klart skiljer sig från omgivande områden. De senare är områden som 
hålls samman genom starka inre samband (t.ex. en lokal 
arbetsmarknad, en tätort med pendlingsomland eller ett kommersiellt 
centrum med kundomland).” 

• Regionförstoring: Med detta begrepp pekar jag på en för den regionala utvecklingen 
viktig aspekt. En aspekt som påverkar och påverkas av människors möjligeter att i sitt 
vardagliga liv resa till arbeten, studier och fritidssysselsättningar. Regionförstoring 
handlar också om en större gemenskap för kommuner genom vilken de på ett mer 
verkningsfullt sätt kan påverka statliga satsningar och söka ekonomiska bidrag från 
EU. Men viktigast av allt regionförstoring är en direkt orsak till behovet av bättre och 
effektivare transporter. 

• Regionalpolitik: Med regionalpolitik åsyftas ”… ett politikområde på nationell eller 
europeisk nivå inom vilket centralmakten utformar politik i syfte att påverka 
situationen och den kommande utvecklingen inom olika delar av sitt territorium” 
(Andersson, Ek, & Molina, 2008, s. 9). Den beskrivs kunna baseras på ”kunskap i bred 
mening och specifika teorier och modell i mer precis mening” (Andersson, Ek, & 
Molina, 2008, s. 9). Det vill säga att kunskapsfältet är beroende av fortgående 
kunskapsproduktion (Andersson, Ek, & Molina, 2008). 

• Regional utveckling: Med detta begrepp menas först och främst den ekonomiska 
utveckling som sker på ett regionalt plan. 

• Pendlingsomland: Detta begrepp avser att beskriva de geografiska områden inom 
vilka man är villig att resa för studier men också för arbete och fritidssysselsättning. 

• Funktionella regioner: Detta begrepp redogör jag mer i detalj för i avsnitt 2.2 men 
beskrivningen utifrån nationalencyklopedins förklaring av region som tas upp på 
föregående sida (se s. 12).  

• Mälardalsregionen: I denna magisteruppsats avses, Stockholm, Sörmlands, 
Västmanlands, Uppsala, och Örebro län. 

• K.A.K-regionen: Avser kommunerna Kungsör, Arboga och Köping. 
• Substitutionalitet: Används för att beskriva om något kan bytas ut mot något annat. 
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• Internalisering: Avser här hur ett fenomen eller begrepp arbetas in i någons 
medvetande för att utgöra en självklar del av den personens världsbild. 

• Studiependling: Med detta begrepp avser jag i denna magisteruppsats studenter vid 
högskola eller universitet som pendlar till sin utbildningsort mer än två mil enkel väg. 

• Behov och krav: Dessa begrepp definieras av de studenter som deltar i de 
fokusgrupper jag hållit. Den sedvanliga definition som jag arbetar utifrån är svenska 
akademiens ordboks definition av begreppen (Svenska akademien, 2007). Behov och 
krav kan således upplevas som både separata begrepp och sammankopplade begrepp. 
Behov och krav utgörs dock i reell mening som kännetecken på de faktorer som 
påverkar att studenternas egen resa håller god kvalitet (se Bilaga 4 till 6). 

• Inpendlingsdata: Beskriver studenter som bor inom en 200 gånger 200 meters ruta, i 
den databas jag haft tillgång till, och är inskriven på en kurs vid en högskola eller ett 
universitet. 

• Utbildningsort: Avser i magisteruppsatsen alltid en ort med högskola eller universitet 
och kan även benämnas studieort med samma betydelse. 

• Kapitel: Avser alltid i magisteruppsatsen en rubrik med en siffra. 
• Avsnitt: Avser alltid i magisteruppsatsen en rubrik med mer än en siffra. 
• Stycke: Avser alltid i magisteruppsatsen en bit text som avgränsas med synligt 

mellanrum ovan och under.  

2. Regionförstoring i teorin och dess koppling till regionalpolitik 
Regionförstoring som politiskt utvecklingsmedel tillmäts idag stor vikt och den används flitigt 
som referenspunkt för att peka på möjligheterna att öka tillväxten totalt i Sverige. För att 
tillgodose människors behov av arbete, boende och utbildning; vill politikerna idag knyta 
samman kommunernas möjligheter till utveckling i dessa avseenden med deras möjligheter att 
samarbeta i ett regionalt perspektiv. Kunskaper om regionalpolitik har vuxit fram över tid och 
en viktig komponent i denna kunskapsproduktion (som nämndes i avsnitt 1.7.2) är människors 
behov av pendling för arbete, studier och fritid. Studiependlingens förutsättningar och 
pendlingens teoretiska aspekter i allmänhet, som senare kommer att beskrivas, kan därför 
verka som en sammanbindande faktor för att åstadkomma en regional förstoring. Följande 
avsnitt skall läsas som en förståelse av hur regionalpolitik påverkar regionförstoring och 
därmed också påverkar möjligheterna för pendling generellt.  

2.1 Den regionalpolitiska utvecklingens påverkan på regionförstoring 
Grunden för den regionala utvecklingen i Sverige lades redan på 1600-talet då dagens 
länsstrukturer tillkom. Under 1700-talet var den regionala utveckling viktig för att öka 
produktionen av inhemska varor och därigenom minska beroendet av import enligt den då 
rådande ekonomiska doktrinen. Under 1800-talet kom den ekonomiska och regionala 
utvecklingen verkligen igång i och med infrastrukturens kraftiga utbyggnad, speciellt i 
avseende på järnvägssystemet. (Aldskogius, 1992, ss. 10-11) 

Regionförstoring som ett medel för att öka tillväxten i samhället har tillkommit tämligen 
nyligen och regeringen menar att ”det finns starka samband mellan ekonomisk tillväxt och 
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regionförstoring” (Näringsdepartementet, 2007, s. 21).  Dagens regionalpolitik har sitt 
ursprung i 1950-talets lokaliseringspolitik. Syftet med denna var att öka resursfördelningen 
över landet. Lokaliseringspolitiken hade också som mål att öka den ekonomiska stabiliteten i 
samhället genom att motverka urbaniseringen då landsbygden hade en sämre ekonomisk 
utveckling. (Andersson, Ek, & Molina, 2008, s. 14) 
Lokaliseringspolitiken var en annan typ på regionalpolitik och Aldskogius beskriver den som 
ett instrument som tillsammans med stävanden för bättre utnyttjande av arbetskraften; kunna 
utveckla näringslivet på de platser där de aggregerade produktionskostnaderna var som lägst. 
(Aldskogius, 1992, s. 15) 

Fokus för den här politiken var inte regionförstoring utan avsikten var istället att skapa så 
kallad territoriell integration och komma bort från tankarna om territoriell kontroll. Målet var 
att utjämna förutsättningarna mellan stad och land utifrån de geografiska och tidsmässiga 
begränsningar som fanns. (Andersson, Ek, & Molina, 2008, ss. 14-15) 

För att öka kunskaperna om regioners olika förutsättningar och föra en sammanhållen politik 
vad gäller regional utveckling i Sverige, har expertorgan bistått myndigheterna med relevanta 
beslutsunderlag. (Andersson, Ek, & Molina, 2008, s. 15). Regionalpolitikens utveckling är 
också nära sammanknuten med den offentliga sektorns utbyggnad och utveckling i Sverige. 
Det medför en tämligen unik ställning för Sverige bland andra OECD-länder2. En ställning 
som kan beskrivas som ”… uppbyggd genom den offentliga sektorn” (Nilsson, Välfärd, 
service och demokrati, 2008, s. 92). 
 
Ett medel för att öka den regional utveckling var att flytta ut myndigheter från storstäderna 
och 1972 utlokalisera 10 000 statliga tjänster från storstäderna till de mindre orterna. Med 
andra ord en arbetsmarknadspolitik genom regionalpolitik. (Andersson, Ek, & Molina, 2008, 
ss. 16-17) 

Detta kom att påverka Stockholmsregionen som härigenom fick en fiende i staten. I en artikel 
i SvD från 2007 beskrivs att staten visade sig ”… vara Stockholms värsta konkurrent, snarare 
än andra kommuner eller internationella ekonomiska processer som avindustrialiseringen” 
(Legnér, 2007). Utvecklingen efter andra världskriget medförde en regionalpolitik som 
marginaliserad Stockholm genom åtgärder som utlokaliseringen av statliga verk och 
skatteutjämningen. (Legnér, 2007) 

2.1.1 Nya mål och nya inriktningar 
Den stora förändringen i synen på regionalpolitik och en glidning mot tankar på större 
regioner började växa fram under 1980-talet då diskursen sakta förflyttades från en fråga om 
interregional jämlikhet till att handla främst om tillväxt. En tillväxtpolitik med hårdare 
ekonomiska krav och med mindre fokus på välfärd. Den idag drivande tanken bakom 
regionförstoring kan sägas ta avstamp i det som betecknas som förändrade konkurrensvillkor 
eller globalisering. Det är under 1980-talets slut som globaliseringstanken kommer fram i 
samhällsdebatten och fokusglidningen gör att perspektivet förändras. 
                                                           
2 Organisation for Economic Co-operation and Development – En organisation som för samman de länders 
regeringar som stödjer demokrati och marknadsekonomi världen om. (OECD, 2010) 
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Globaliseringsperspektivet beskriver hur överrensstämmelsen mellan territoriet och det 
industriella kapitalets rum minskar. Detta gör att den tidigare tilliten till politikens möjligheter 
avtar. (Andersson, Ek, & Molina, 2008, ss. 18-19).  

2.1.2 Neoliberala synsätt utvecklas och ett mobilitetsperspektiv kan skönjas 
Regionförstoringens förutsättningar är till stor del knutna till väl utbyggd infrastruktur. Det 
mer neoliberala synsättet inverkar på regionförstoringen då politikerna, som förut trodde sig 
kunna påverka de mindre orternas diversifierade arbetsmarknader, härmed lägger större tyngd 
på infrastruktur som en förutsättning för regional tillväxt. Diskrepansen mellan denna utsaga 
och realpolitiken blev ändå att de stora infrastruktursatsningarna skulle få stå åt sidan. Det var 
människan som skulle stå i centrum för ett tillväxttänkande. För att ge regionerna möjlighet 
att själva utvecklas satsade man mer på forskarbyar, teknikcentra och regionala högskolor. 
Utöver det här är Sverige i en process för att harmoniseras med EU inför ett medlemskap. 
(Andersson, Ek, & Molina, 2008, ss. 19-21) 

Samtidigt bör slutsatserna från kommittén Välfärdsbokslut också nämnas, en kommitté som 
tillsattes för att ta reda på hur den förda ekonomiska politiken under krisåren på 1990-talet 
påverkade välfärden. De kunde enligt sin utredning inte komma fram till att något 
systemskifte skett i fråga om välfärdstjänster eller generella transfereringssystem. Fast de 
pekade ändå ut tre grupper som förlorare under 1990-talet arbetslöshetsproblematik: 
ungdomar, invandrare och ensamstående mödrar. (Nilsson, Välfärd, service och demokrati, 
2008, s. 91) 

2.1.3 Regionalpolitikens påverkan på regionförstoringen genom nya perspektiv i relation 
till den Europeiska unionen 
Den viktigaste påverkan som EU har haft och har på regionförstoringstanken i Sverige är dess 
starka betoning på regioner som självständiga aktörer. I Sverige är det grundlagsmässigt 
kommunerna som har en stark ställning gentemot staten. Regionförstoringsutvecklingen 
startade dock ordentligt i och med att riksdagen 1997 beslutade om försöksverksamhet på 
området. Man gav Skåne, Gotland, Kalmar och Västra Götaland större eget ansvar genom 
regionala självstyrelseorgan. Utvecklingen har spätts på av att andra län ökat sina 
samverkansområden genom regionala samverkansorgan, som exempelvis Mälardalsregionen. 
(Andersson, Ek, & Molina, 2008, s. 23) 

I Mälardalen har man byggt upp en ideell organisation för kommuner och landsting i 
Stockholms, Uppsalas, Örebros, Västmanlands och Södermanlands län kallad Mälardalsrådet 
(mer utförligt beskrivet i avsnitt 3.1) och ”har som syfte att främja utvecklingen av 
Stockholm-Mälarregionen som attraktiv framtidsregion i ett integrerat Europa” 
(Mälardalsrådet, 2009).  

Denna ökning med fram till idag nio stycken regionala samverkansorgan och en fortsatt 
ökning kan leda till en utveckling av starkare regioner som kan motsvara sina europeiska 
motparter. Territorialstatens uppgifter förskjuts härigenom till regionerna som i större 
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utsträckning får marknadsföra sig för att locka till sig arbetskraft, företag och FoU3. 
(Andersson, Ek, & Molina, 2008, s. 23)  

Den här utvecklingen förstärks också genom ett regeringsdirektiv till Ansvarskommittén om 
en översyn av statlig regional förvaltning från 2009 (Regeringen, 2009). Och genom en 
promemoria till regeringen från 2008 (Finansdepartementet, 2008).  

2.1.4 Vertikal och horisontell integration – en del av regionförstoringen och EU:s 
regionalpolitiska inriktning 
EU:s regionalpolitik och regionförstoringstankar bidrar också till att lägga större vikt vid så 
kallade partnerskap genom strukturfonderna. En viktig aspekt av partnerskapet är dess 
tyngdvikt på samarbeten både vertikalt och horisontellt. Vertikalt; genom samarbeten på 
administrativa nivåer, så som kommun, region, stat och EU-nivå. Horisontellt; över 
sektorsgränser mellan de tidigare nämnda aktörerna plus näringsliv och 
intresseorganisationer. Detta förhållande har vissa demokratiska brister och dessa yttrar sig i 
öppenhet och insyn. Det blir också en cirkulär styrelseform ”… genom att den bedrivs i 
’ständig växelverkan mellan centrala institutioner och aktörer och lokala institutioner och 
aktörer’” (Andersson, Ek, & Molina, 2008, s. 24). Detta är något som kan benämnas 
”flernivåstyrning” (Andersson, Ek, & Molina, 2008, s. 24) vilket kan bidra till att den 
demokratiska förankringen blir lidande. (Andersson, Ek, & Molina, 2008, ss. 23-24) 

Det går att se olika trender i hur medborgarna uppfattar flernivåstyrningen i perspektiv som 
inbegriper flernivådemokrati. Det har gjorts undersökningar bland EU:s medlemsländer om 
hur medborgarna uppfattar flernivådemokratins funktionssätt genom att kvalitativt undersöka 
hur nöjda de är med olika nivåer. För att då dra en parallell till hur väl demokratin anses 
fungera på regional nivå kan en splittrad bild skönjas. De två regionförsöken i Västa Götaland 
och Skåne har sett stödet utvecklas på olika sätt. I Västra Götalandsregionen har synen på 
demokratin och tillhörigheten förändrats över tid från att innan år 2000 varit negativ till att 
efter detta utvecklas positivt. Idag påstås det att två tredjedelar är nöjda med hur regionen 
fungerar. För Skånes del har utvecklingen sett någorlunda likvärdig ut med skillnaden att den 
regional identitet stärkts betydligt mer i Skåneregionen. (Nilsson, Medborgarna och 
flernivådemokratin, 2008, ss. 23-25) 

2.1.5 Dagens regionalpolitik med tillväxt i centrum och regionförstoring 
Regionförstoring är ett synsätt som direkt påverkar studenters och yrkesverksammas 
pendlingsbehov och därför är det viktigt att beskriva hur dagen situation ser ut. Tankar på 
regionförstoring, som förut ansågs syfta till att ”förstora och förstärka funktionella regioner i 
form av lokala arbetsmarknadsregioner” (Andersson, Ek, & Molina, 2008, s. 25), återfinns 
som en underrubrik till målet om tillgänglighet i den nationella strategin för regional 
konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning (Näringsdepartementet, 2007, ss. 17-23). 
I bakgrunden ligger tankar som pekar på att, ”… större arbetsmarknadsregioner är starkare, 
dvs. mer ekonomiskt självständiga” (Andersson, Ek, & Molina, 2008, s. 25), Det vill säga att 
de har förutsättningar att lösa interregionala problem på egen hand vilket. Något som kan 
kopplas samman med en tydlig trend mot decentralisering genom regionaliseringsperspektiv i 
                                                           
3 FoU = Forskning och utveckling 
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politiken. Regeringen anser att förutsättningarna för en differentierad arbetsmarknad 
förbättras i större regioner (Näringsdepartementet, 2007, s. 21). Regeringen menar också att 
regionförstoring är viktig för att minska regionernas sårbarhet genom att de kan nå en högre 
grad av specialisering på arbetsmarknaden vilket mynnar ut i förhoppningar om större 
konkurrenskraft. (Näringsdepartementet, 2007, ss. 17-23) 

Den regionala utvecklingen i Sverige styrdes från 2001 till 2006 av en regional 
utvecklingspolitik vars syfte var ”att skapa ’väl fungerande och hållbara lokala 
arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet’” (Andersson, Ek, & 
Molina, 2008, s. 25). Den utvecklingspolitik som har förts ersattes efter valet 2006 med en 
uttalad tillväxtpolitik med konkurrenskraft i fokus (Näringsdepartementet, 2009, s. 31). Den 
förut förda politiken handlade alltså om att ”förstora och förstärka funktionella regioner i form 
av lokala arbetsmarknadsregioner” (Andersson, Ek, & Molina, 2008, s. 25). Det här 
förhållningssättet syns också idag men då alltså med en större betoning på tillväxt, vilket 
regeringen också i sina strategier (Näringsdepartementet, 2007, s. 10) förtydligat.  

Att i strategin (Näringsdepartementet, 2007, s. 10) lyfta fram strategiskt överskridande samarbete 
visar också på, som tidigare nämnts, att flernivåstyrning som vertikal integration i den 
regionala utvecklingen och regionförstoringen är viktig. 

För att en region skall ha en långsiktigt hållbar utveckling behövs en väl fungerande 
infrastruktur och smarta trafiklösningar vilket regeringen också nämner 
(Näringsdepartementet, 2007, s. 22). Detta genom att framhålla att dessa är viktiga och att det 
finns en koppling mellan trafikering och infrastrukturåtgärder (Näringsdepartementet, 2007, 
ss. 17-23).  

Det finns en antydan i regeringens tänkande kring regionförstoring som syftar till 
långsiktighet och förutsägbarhet men om det i alla delar realiseras eller fungerar är svårare att 
avgöra.  

Önskelistan, som inte ännu genomförts, vars bärande delar handlar om bättre samordning av 
länens regionala utvecklingsprogram eller RUP. Här man vill se (Näringsdepartementet, 
2009, s. 98):  

• större arbetsmarknadsregioner med ökad rekryteringsbas  
• förstärkt koppling mellan fysisk planering och tillväxtarbete  
• att RUP utvecklas till ett verkligt samhällsplaneringsprogram  
• ökad arbetskraftspendling  
• en syn på näringslivets behov av adekvat kompetens och miljövänliga transporter  

I regeringens strategiska uppföljning av detta arbete nämns inte så många konkreta åtgärder 
för att öka tillväxten regionalt utan det talas mer om övergripande inriktningar och möjliga 
lösningar. (Näringsdepartementet, 2009, s. 24) 

Den nya inriktningen i regionalpolitiken kritiseras dock öppet av oppositionen och den 
socialdemokratiska riksdagsledamoten Karin Åström uttrycker i en krönika (Åström, 2009) på 
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socialdemokraternas hemsida detta tydligt. Hon angriper regeringens regionalpolitik genom 
att beskriva den som intet existerande i dess vokabulär. Hon anser också att det som 
regeringen genomför är en centraliseringspolitik med Stockholm i fokus. Åström anser, som 
hon uttrycker det, att ett växtverksproblem i Stockholm blir en tillväxtminimering i andra 
regioner. Åström tror inte att det är en klok politik att föra ihop människor i storstäder ur 
många aspekter, bl.a. folkhälsoperspektiv.  

2.2 Den funktionella regionen 
En funktionell region, som tidigare nämndes i nationalencyklopedins förklaring till begreppet 
region (se avsnitt 1.5.2) är ett viktigt fundament för en väl integrerad region i ett 
regionförstoringsperspektiv. För att identifiera en region som funktionell finns det metodologi 
att tillgå. Två författare som tillsammans beskrivit denna metodologi är Charlie Karlsson och 
Michael Olsson. De menar att en funktionell region kan sägas ha ”en hög frekvens av 
interregional interaktion” (Karlsson & Olsson, 2006, s. 1). För att visa hur en region kan 
definieras som en funktionell region genom att analysera arbetsmarknadsdata väljer 
författarna att beskriva tre metodologiska tillvägagångssätt (Karlsson & Olsson, 2006, s. 1): 
(Karlsson & Olsson, 2006, s. 1) 

• lokal arbetsmarknad  
• pendlingszon 
• tillgänglighetsansats 

De använder sina tillvägagångssätt för att i en egen undersökning ta reda på om 
Fyrstadsregionen4 i västra Sverige är en funktionell region (Karlsson & Olsson, 2006, ss. 7-
17). De anser också finns andra sätt att ta reda på detta, exempelvis genom ”migration, 
pendling, handel, kommunikation, trafikflöden, varuflöden, trafikslagsanslutningar, 
tidningsupplagor och finansiella flöden” (Karlsson & Olsson, 2006, s. 2). Författarna väljer 
dock att använda sig av pendlingsdata eftersom att de anser att den kommer närmast i 
beskrivningen av den funktionella regionen. Detta då data kan visa på ett mönster i vad de 
kallar ”den dagliga interaktionen på arbetsmarknaden” (Karlsson & Olsson, 2006, s. 2). Vad 
gäller tillvägagångssätten använder sig författarna av tre delinationsalternativ; (i) den lokala 
arbetsmarknaden beskrivs med hjälp av pendlingsflöden enkel väg, (ii) för pendlingszoner 
används beräkningar av kopplingar bland kommuner med hjälp av pendlingsflöden tur och 
retur, (iii) tillsist för tillgänglighetssynsättet skapas en region utifrån den möjliga 
interaktionen mellan platserna (Karlsson & Olsson, 2006, s. 3). 

Även i en annan rapport, från Arena för Tillväxt, påpekas att en viktig utgångspunkt för att 
avgöra om en region är funktionell till sin karaktär är att studera pendlingsdata. De skriver att 
genom analyser av sådana data kan man ”… avgränsa en sådan region” (Johansson & 
Liljeström, 2002, s. 14). ”En pendlingsregion – en lokal arbetsmarknad – utgör en funktionell 
region inom vilken människor både bor och arbetar” (Johansson & Liljeström, 2002, s. 14). 
Alltså ungefär en regional form av ABC staden. (Johansson & Liljeström, 2002, s. 14) 

                                                           
4 Fyrstadsregionen används som begrepp för fyra angränsande kommuner i Västsverige; Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg 
and Lysekil. (Karlsson & Olsson, 2006) 
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Den funktionella regionens förutsättningar är på sätt och vis en viktig del i regeringens 
strategi som ämnar förstärka regionerna i detta avseende när regeringen talar om 
kompetensförsörjning, ökat arbetskraftsutbud och tillgänglighet. Kompetensförsörjningen 
anses viktig i den nya globala kunskapsekonomin där förstärkningar av kunskap och 
kompetens kan ge reala konkurrensfördelar för regionerna i ett internationellt perspektiv. För 
kompetensförsörjningen är utbildningssystemet och andra kompetensutvecklande åtgärder för 
anställda och arbetslösa, med det livslånga lärandet som modell, identifierat som 
betydelsefullt för ”… den ekonomiska tillväxten, produktiviteten och sysselsättningen på lång 
sikt” (Näringsdepartementet, 2007, s. 18). För detta ändamål ser regeringen att högskolan 
tillsammans i samverkan med det övriga samhället bör tillfredställa arbetsmarknadens och 
individers behov så att det motsvarar efterfrågan av kompetens. Regeringen påpekar också att 
”… god högre utbildning…/ inte bara är (egen anm.) /…ett mål för enskilda lärosäten utan 
även för regioner” (Näringsdepartementet, 2007, s. 18). Därför menar de, i en nationell 
kontext, att det måste finnas ett bra utbud med många inriktningar så att valmöjligheter finns 
för alla att studera på högskolor och universitet. Den fysiska infrastrukturen måste därför 
också finnas för att bistå människor i detta val eftersom att högre utbildning i enlighet med 
regeringens perspektiv är bra för tillväxten (Näringsdepartementet, 2007, s. 20). 
(Näringsdepartementet, 2007, ss. 18-21) 

NUTEK har kommenterat den funktionella regionen men med en nyanserad bild av 
utveckling. En bild som lägger större vikt vid transportsystemet då de anser att den 
geografiska rörligheten inte är tillräckligt stor. NUTEK tar upp det här resonemanget i en 
debattartikel publicerad i Dagens Nyheter 2008 (Halvarsson & Englén, 2008). Här beskriver 
de först ett teoretiskt perspektiv om att en ökad befolkningskoncentration skulle kunna 
tillgodose behovet av vidgade funktionella regioner. De menar att en sådan process redan 
existerar men att den inte accelererar tillräckligt snabbt eftersom att den geografiska 
mobiliteten är låg. Deras botemedel för att öka mobiliteten anser de vara radikalt förstärkta 
ekonomiska incitament för att vilja göra arbetsmarknadsrelaterade förflyttningar. NUTEK 
anser att det största hindret för en sådan utveckling är de låga investeringarna i nytt 
bostadskapital, då speciellt i storstadsregionerna. Artikelns slutsats är därför att det ter sig 
tämligen orealistiskt att öka befolkningskoncentrationen, istället bör samhället investera i 
transportsystemen så att resandet ökar. (Halvarsson & Englén, 2008) 

2.3 Högskolan – ett medel i regionalpolitiken 
I beaktandet av studiependlingen i Mälardalen är det viktigt att förstå hur den högre 
utbildningen ser ut i Sverige, hur den utvecklats och vad den övergripande trenden är. Detta 
kapitel med tillhörande avsnitt bör läsas som en förståelse av studenternas förutsättningar vad 
gäller studiependling. Det bör även läsas som en koppling till regionförstoring och 
användningen av utbildning som ett regionalpolitiskt medel. 

2.3.1 Den historisk utveckling har starka band till regional utveckling  
Vi har haft etablerade universitet sedan Uppsala universitet grundades 1477. En viktig 
regional aspekt som skapandet av nya universitet tillgodosåg, under perioden från 1500-talet 
och fram till 1700-talet, var att införliva Sveriges olika besittningar och landsdelar i det 
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svenska väldet. Detta kan ses som en tidig form av regionalpolitik i ett befolkningsfattigt och 
stort rike. (Wikhall, 2001, ss. 30-31) 

Under 1960- och 70-talet var statens syn på högre utbildning ganska allmänt hållen. Den 
skulle leda till personlighetsutveckling, välfärdsutveckling (med ekonomisk tillväxt som 
delmål), förstärka demokratin och tillgodose en öppnare attityd i förhållande till 
internationella problem samt social förändring. Fast ingen större vikt lades vid den högre 
utbildningens betydelse för ekonomisk utveckling. Detta trots att OECD forskat på 
kopplingen mellan högre utbildning och ekonomisk tillväxt. Från 1970-talet och fram till 80-
talet låg antalet studieplatser stadigt då det inte sågs som viktigt att ytterligare öka antalet 
platser i relation till andra samhällsutgifter. (Wikhall, 2001, ss. 31-32) 

Den stora förändringen kom först 1991 då den nytillträdda regeringen bestämde sig för att 
satsa på ett kunskapslyft för den svenska befolkningen. Den tidigare åsidosatta doktrinen om 
ekonomisk utveckling kopplad till högre utbildning förstärktes och fick en mer framträdande 
roll. Det som drev på den här utvecklingen var insikten om att den snabba teknologiska 
utvecklingen och den ökande globaliseringen av ekonomi för handel, vetenskap och kultur 
medgav ett ökat behov av högutbildad arbetskraft. Det stora antal platser som högskolan 
byggdes ut med fick också ett regionalt och lokalt perspektiv. Detta då cirka hälften av de 
nyskapade platserna placerades hos de mindre och medelstora högskoleorterna så som 
Karlstad, Växjö och Örebro. De regional och lokala aktörerna hade mer och mer börjat 
uppmärksamma ”… den högre utbildningens lokalisering och dimensionering som 
utvecklingsfaktor” (Wikhall, 2001, s. 34).  Detta visade sig också genom det faktum att 
kommunerna aktivt lobbat för att få nya universitet förlagda på just sin ort. Malmös högskola 
är ett exempel på detta. Det är viktigt att understryka att det är statens uppgift att styra den 
högre utbildningen både rumsligt och ekonomiskt. Från statens sida ses också inrättandet av 
högskolor som ett regionalpolitiskt medel, då de också förväntas ”… fungera som motorer för 
regional utveckling genom sin betydelse för kunskapsgenerering och innovativitet” (Wikhall, 
2001, s. 35). Slutligen anser också staten att en utlokalisering av nya högskolor i landet 
främjar de ungas behov av högre studier så att de lättare skall kunna bo kvar på hemorten. 
(Wikhall, 2001, ss. 34-35) 

2.3.2 Den högre utbildningens decentraliseringstrend 
I en avhandling från 2001 frågar sig Wikhall vilka argument som ligger bakom den 
geografiska spridningen av den högre utbildningen. Det hon börjar med att beskriva som svar 
på denna fråga är att det fanns utbildningspolitiska målsättningar som yttrade sig i behov som 
hon kallar ”mer eller mindra direkt relaterade till högskolesektorns egen verksamhet” 
(Wikhall, 2001, s. 35). Detta synsätt tog sig uttryck i flertalet utredningar från 1940-talet fram 
till 1960-talet och utmynnade i ”riktlinjer och förslag till utbyggnad” (Wikhall, 2001, s. 35). 
Dessa riktlinjer och förslag förklarade att den viktigaste utbyggnaden av högskolan borde ske 
inom det tekniska, matematiska/naturvetenskapliga, ekonomiska och samhällsvetenskapliga 
områdena. Detta förde sedan vidare diskussionen till att handla om hur, var eller om en ny 
högskola på det tekniska området skulle skapas. I vidare bemärkelse diskuterades även 
”universitetens maximala, minimala och optimala storlek” (Wikhall, 2001, s. 35). Slutsatserna 
i denna diskussion påvisade att man endast borde tala om en minimal storlek. Eftersom att 
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Sveriges universitet vid denna tid inte hade lika många elever enskilt, som exempelvis 
Sorbonne i Paris med ca 70 000 studenter, antogs det att en utbyggnad var möjlig. (Wikhall, 
2001, s. 35) 

Som en konsekvens av den högre utbildningens expansion under 1960-talet ökade också 
kostnaderna. För att komma tillrätta med de ökade kostnaderna kom en utredning från 1963 
fram till ett förslag. Det var att högskolan skulle byggas ut på befintliga lärosäten, fyra 
universitetsfilialer för de filosofiska fakulteterna skulle skapas samt inrättandet av en ny 
teknisk högskola och detta alternativ valdes eftersom att det ansågs vara minst kostsamt. 
(Wikhall, 2001, s. 36) 

Viktigt i relation till dagens pendlig kan sägas vara de kriterier som ställdes upp för 
filialorterna. Dessa skulle vara av en viss befolkningsstorlek och här beaktade man även 
befolkningsutvecklingen på den undersökta orten. Den risk man såg framför sig var att om 
studenterna skulle behöva flytta hemifrån skulle de hellre välja att omlokalisera sig till orten 
där moderuniversitetet ligger. Det var just detta man ville undvika genom att placera 
filialorterna så bra som möjligt i relation till upptagningsområde. Upptagningsområdet eller 
rekryteringsunderlaget för dessa filialer beräknades utifrån gymnasieungdomar. Andra viktiga 
aspekter att beakta vid grundandet av nya filialer var ”möjligheten att rekrytera akademiska 
lärare på orten, resurser på orten i form av utbildningslokaler och bibliotek, avstånd till 
moderuniversiteten samt erfarenhet av ettbetygsutbildning” (Wikhall, 2001, s. 36). Det 
slutliga utfallet i ett riksdagsbeslut 1965 blev att universitetsfilialer för filosofisk utbildning 
hamnade i Karlstad, Linköping, Växjö och Örebro. 

2.3.3 Regionalpolitiken och högskoletillväxten  
Att investeringar i högre utbildning kan sägas medföra positiva effekter för tillväxten ses idag 
som ett faktum men att det otvivelaktigt skall användas som ett regionalpolitiskt medel är 
omdebatterat. Argumenten för, var av varierande karaktär; så som ekonomiska, kulturella men 
också geografisk rättvisa framhölls. Dessa regionalpolitiska hänsynstaganden var i början inte 
satta på pränt men i och med 1968 års universitets- och högskolekommitté beskrivna mer i 
detalj. I utredningen sågs det som viktigt att det fanns en samordning mellan ”… 
högskoleutbildningen och övrig samhällelig planering samt lokalisering” (Wikhall, 2001, s. 
38). I och med detta blev det viktigt att i linje med det arbete som påbörjats placera 
högskoleorterna utifrån regionalpolitiska mål. (Wikhall, 2001, ss. 37-38) 

Den kritik som framförts mot riskerna med allt för många universitet och högskolor har 
kommit från olika håll. Universitetskanslern på Högskoleverket, Anders Flodström, har 
uttryckt en önskan om färre universitet och uttalade sig år 2007 i Svenska Dagbladet 
(Wallström, 2007) i denna fråga. Han pekade på vikten av att utbilda fler skickliga 
yrkesmänniskor och menar att Sverige måste förstå att andra länder hårdsatsar på detta 
område. Det han yrkar på är starkare konstellationer inom den högre utbildningen för att möta 
konkurrensen från andra länder.  

Det främsta problemet som Flodström ser är att det finns så många universitet med olika 
ledningar vilket framtvingar konkurrens om studenterna (Wallström, 2007). Flodström anger 
helt frankt att han inte ser behovet av fler universitet utan helt enkelt färre (Wallström, 2007) 
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Den utveckling han förordar är en med möjligen fem universitet och att högskolorna istället 
får svara för grundutbildningarna (Wallström, 2007).  

Det synsätt som Flodström ger uttryck för har självklart också bemötts med kritik. I en annan 
artikel i SULF:s5 medlemstidning Universitetsläraren citeras nationalekonomen Magnus 
Henrekson (Norlander, 2009). Han säger där att större universitet bara skulle gynna politiskt 
skickliga spelare som kan lobba mot staten. Förlorarna tror Henrekson är forskarna som han 
förutspår kommer att gå miste om resurser. Dessa kommer att hamna vid sida av de stora 
universiteten där de byråkratiskt skickliga forskarna kan ta del av dem. Henrekson tycker att 
det bästa skulle vara att premiera meritokrati och ge forskningen medel efter forskningsmålen 
istället. 

Anledningen till utvecklingen av ett ökat utbud av högskolor och universitet var den ökande 
urbaniseringen. Den sågs som ett hot mot en balanserad utveckling i andra delar av Sverige 
vilket medförde att man vill minska urbaniseringstrenden genom att främja regional tillväxt. 
För utlokalisering av högre utbildning kom centralorter att prioriteras utifrån ”… 
befolkningsstorlek på orten…” och ”… befolkningsstorlek inom ett pendlingsomland” 
(Wikhall, 2001, s. 39), så att närhetsperspektivet säkrades. Gamla universitetsfilialer på vissa 
orter omvandlades nu till egna högskolor och andra högskolor tillkom. (Wikhall, 2001, s. 39) 

Efter 1993 kom dessa nya och gamla men mindre högskoleorter att premieras framför gamla 
etablerade och stora universitetsorter vilka nu inte sågs behöva växa mer men det var också en 
åsikt som framfördes från de stora universitetsorterna. Det är också nu som den regionala 
utvecklingstanken kom att lyftas fram ännu mer och stödet till högskoleorter i Bergslagen 
samt Malmö och Sundsvall-Härnösand-Östersund kom att öka ytterligare. De krafter som 
samverkade i denna utveckling var både utbildningspolitiska och regionalpolitiska. I och med 
att efterfrågan på utbildningsplatser nu skulle få styra utbyggnaden samt att utbyggnaden 
motiverades med en utjämningstanke, skulle detta styra upp obalanserna i utbildningsnivå, 
driva på närningslivet med naturvetenskapligt och tekniskt kunnande, minska den sociala 
snedrekryteringen samt öka kontaktytorna med resten av världen. (Wikhall, 2001, s. 40) 

Den nuvarande regeringen har dock ändrat inriktning vad gäller utbyggnaden av fler 
högskolor och bland annat markerat mot att uppgradera högskolor till universitet. Regeringen 
genom tidigare Högskole- och forskningsminister Lars Lejonborg skriver bl.a. i en 
debattartikel publicerad i DN den 13:e mars 2009 att ”problemet är inte kvantiteten utan 
kvaliteten” (Leijonborg, 2009). Leijonborg anger att regeringen de facto har gått högskolorna 
till mötes men utan att ge dem universitetsstatus. Han pekar på att regeringen gett dem 
examensrätt för doktorer inom ett profilområde samt att genom kvalitetshöjande åtgärder 
själva kunna öka forskningsanslagen (Leijonborg, 2009). 

2.4 Regionala pendlings- och tillgänglighetsperspektiv 
Den största tyngdvikten i forskningen om pendling ligger idag på arbetspendling och väldigt 
lite är skrivet om studiependling. Detta är ett problem för hur relevanta perspektiv på 
studiependling skall kunna åskådligöras och hur denna skiljer sig från arbetspendlingen. Ett 
                                                           
5 SULF står för Sveriges universitetslärarförbund. 
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scenario är att anta att studiependlingen följer arbetspendlingens funktionssätt utifrån att alla 
pendlare ser på resandet från samma perspektiv och med samma behov och krav. Ett annat 
synsätt är att anta att de har helt olika förutsättningar och andra behov och krav på sitt 
resande. Inget av dessa synsätt verkar korrekta, utifrån den empiri som kommer att 
presenteras senare och den forskning som finns om arbetspendling, går det att se 
beröringspunkter som sammanfaller och skiljer sig åt. För att på ett bra sätt tydliggöra hur 
forskningen och nuläget ter sig i fråga om pendlares behov och krav beskrivs först de 
forskningsbaserad läget för pendling i ett generellt perspektiv med utgångspunkt i 
arbetspendling. Vidare beskrivs nuläget för pendlingen i Mälardalen vad gäller 
pendlingsströmmar, noder, lokala arbetsmarknader samt framtaget material rörande 
studiependling. Detta för att slutligen kunna tydliggöras i det empiriska materialet som 
inhämtats från utförda fokusgruppsintervjuer med studenter vid Örebro universitet, Uppsala 
universitet och Mälardalens högskola. 

2.4.1 Pendlingens förutsättningar i relation till regionförstoring 
Det finns ett antal faktorer som påverkar pendlingen i en kommun och dessa är enligt SKL 
(Sveriges Kommuner och Landsting, 2008, s. 5): 

 Geografiska och demografiska förutsättningar 
 Infrastruktur och kommunikationer 
 Boendepriser, lönenivåer samt efterfrågan och utbud på arbetskraft i närliggande 

kommuner 
 Normer och värderingar 

I Sverige pendlade år 2006 ”… 1,33 miljoner människor eller 31 procent av den 
förvärvsarbetande befolkningen över en kommungräns” (Sveriges Kommuner och Landsting, 
2008, s. 5). Pendlingen har också ökat över tid, sedan 1993 har pendlingen totalt sett ökat med 
5,4 procentenheter dock har denna ökning avtagit något sedan år 2000. De geografiska 
förutsättningarna för pendlig ser olika ut över landet och inpendlingen är störst från förorterna 
och de medelstora städerna i närområdet till de tre storstadsområdena Malmö, Göteborg och 
Stockholm. Däremot är pendlingen mindre frekvent i Norrland, Dalarna, Värmland och 
mellersta Götaland. Den region som har haft högst tillväxt i pendlingsfrekvens är Skåne där 
SKL skriver att detta beror på ”en förbättrad arbetsmarknad, investeringar i kollektivtrafiken, 
närheten till Danmark samt en ’mental regionförstoring’…” (Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2008, s. 5). 

SKL hävdar också att ”pendling och regionförstoring har visat sig öka det materiella 
välståndet bland människor…” (Sveriges Kommuner och Landsting, 2008, s. 5), och att det 
därvidlag ”… ställs stora förhoppningar om att investeringar i infrastruktur och effektivare 
transportsystem ska möjliggöra en fortsatt snabb pendlingsutveckling” (Sveriges Kommuner 
och Landsting, 2008, s. 5). 

Den i ett internationellt perspektiv låga investeringstakten i infrastrukturen gör att Sverige har 
ett något föråldrat transportsystem. Vilket enligt SKL kan bidragit till den minskade takten i 
pendlingstillväxt under 2000-talet (Sveriges Kommuner och Landsting, 2008, s. 6). Den låga 
investeringstakten är också något som blivit väl så uppenbart denna vinter (2009/2010) vad 
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gäller järnvägens funktionssätt. Regeringen har höjt anslagen för underhåll av järnvägen 
genom att satsa 330 miljoner men satsningar börjar från en låg nivå (Näringsdepartementet, 
2010).  

Pendlingen tillsammans med regionförstoringen motverkar dock på sätt och vis de mål om 
minskade utsläpp som beslutats fram till år 2020. Regionförstoring gör att människor måste 
resa mer och regionförstorar på så sätt sina liv också. SKL skriver att det i ett sådant samband 
blir viktigt att öka det kollektiva resandet men att man inte får glömma att regionförstoring 
också leder till att ”… det totala resandet…” (Sveriges Kommuner och Landsting, 2008, s. 6) 
ökar. Alltså är det inte förenligt med hållbar tillväxt. Regionförstoringen som idag ses som en 
styrka och materiellt ökar välståndet i kommunerna sågs förut som ett svaghetstecken 
(Sveriges Kommuner och Landsting, 2008, s. 9). Detta svaghetstecken beskrevs som att ”… 
kommunen var inte självförsörjande på arbetskraft (inpendling) eller kommunens företag gick 
dåligt (utpendling)” (Sveriges Kommuner och Landsting, 2008, s. 9). 

2.4.2 Varför pendlar människor till arbeten och studier? 
Dagens situation med ökad arbetspendling har mycket att göra med tankarna på 
regionförstoring och utökade pendlingsomland. Det är sammanknutet med bättre och enklare 
möjligheter att resa över större geografiska områden där väl utbyggd lokal- och regionaltrafik 
understödjer detta, men det har också att göra med om möjligheter till arbete värderas högre 
än resans kostnad i pengar, tid och avstånd. 

Det finns undersökningar som gjorts om värderingar i relation till pendling. Exempelvis har 
Clarka m.fl. undersökt om pendlingsavståndet har betydelse för människor i en vetenskaplig 
artikel från år 2000 (Clarka, Huang, & Withers, 2003). Här anger de vad som tidigare nämnts 
i andra ordalag om hur arbetsmarknaden ser ut samt människors flexibilitet. Författarna 
skriver att de ”… vet att tillgången på arbetstillfällen influeras av både den rumsliga 
distributionen av arbetstillfällen och individuell rumslig flexibilitet, och i sin tur är individuell 
flexibilitet kopplad till antalet arbetsföra i hushållet. Att då ändra den rumsliga 
koncentrationen av arbetstillfällen och de yrkesverksammas möjligheter att byta boplats blir 
därför relevant” (Clarka, Huang, & Withers, 2003). Det går också att uttrycka som att; om 
man vet att människor är beroende av arbete men att förändringar på arbetsmarknaden gör det 
svårare att få arbete. Då kan man förändra deras situation genom att öka deras möjligheter att 
pendla till andra orter där det finns arbetsmöjligheter. Vilket kanske även borde gälla för 
studiependlare. Här finns dock gränser för hur långt bort man är villig att bege sig med tanke 
på tidsåtgång. Enligt författarna ligger den gränsen vid 30 till 45 minuter enkel väg, men de 
påpekar också att det upp till artikelns dags dato fanns dåligt med sannolikhetsmodeller för 
hur de arbetspendlande upplevde arbetsresor före och efter boplatsbyten. De skriver vidare att 
det finns studier som har jämfört relationen mellan bostad och arbete men att denna forskning 
bara har gjort begränsade försöka att reda ut denna relation. Det man istället vet mycket om är 
avstånd och tid för arbetspendlare men relaterat till socioekonomiska faktorer som hushållstyp 
och uppfattningar som påverkar beteendet vid arbetspendling finns det mindre kunskap om. 
(Clarka, Huang, & Withers, 2003) 
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2.4.3 Bostadens betydelse 
Bostadens betydelse för pendlingen kan ses som central då det är den plats från vilken resan 
startar i relation till arbetsplatsen eller studieorten. Vad gäller tidigare forskning på området 
beskrivs den väl i en bok av Olle Hagman – Bostadens betydelse för resor i vardagen – som i 
sin teoretiska bakgrund tar upp ett antal tidigare forskningsstudier av bostadens betydelse för 
pendlingsresor. (Hagman, 2005) 

I en studie som gjordes i Fredrikshamn på Nord-Jylland visade det sig exempelvis att ”… 
avståndet mellan bostadsorten och centrum är den faktor som hade störst inverkan på 
resandet. Inkomsten saknar så gott som helt betydelse för reslängden och har bara liten 
inverkan på valet av transportmedel.” (Hagman, 2005, s. 37). I tillägg till detta kan också 
sägas att studien visade att avståndet till centrum också innebar att ”ju närmare centrum, desto 
större blir också andelen resor till fots eller med cykel. Vidare är det bara de som bor långt 
från centrum som uttrycker att de känner att de yttre förhållandena begränsar deras 
valmöjligheter och då bara om de saknar bil” (Hagman, 2005, s. 37). Detta förhållande 
motsägs dock i andra studier som Hagman redogör för. Han pekar på att en studie i två 
socioekonomiskt olika bostadsområden i Malmö visar ”… att ekonomiskt svaga grupper har 
lägre rörlighet i vardagen och tenderar att flytta oftare än ekonomiskt starkare” (Hagman, 
2005, s. 40). Förklaringen till detta skulle vara att ekonomiskt svaga grupper ”… har en 
svagare ekonomisk bindning till sin bostad, som oftare utgörs av hyresrätt” (Hagman, 2005, s. 
40). 

SKL anser vad gäller boende att ”pendlingen ökar individens alternativ i val av boende och 
arbete” (Sveriges Kommuner och Landsting, 2008, s. 7). Pendlingen skulle alltså vara en 
förutsättning för människor att kunna välja ett attraktivt boende och samtidigt ha en bra 
karriär med hög lön (Sveriges Kommuner och Landsting, 2008, s. 7). Vilket då illustrerar att 
pendling är mer av ett alternativ för ekonomiskt starka grupper som Hagman pekar på. 

2.4.4 Bilens betydelse för pendlingen 
Ett exempel på att bilen är viktig i resandet när man bor på ett visst avstånd från centrum visar 
Hagman när han beskriver att det danska Transportrådet påstår ”… att man gör ett tankefel 
om man tror att biltrafiken på landet kan ersättas med kollektivtrafik” (Hagman, 2005, s. 37). 
”De flesta landsbygdsborna betraktar bilen som en nödvändighet” (Hagman, 2005, s. 37). Det 
han själv har kommit fram till i sin egen förstudie beskriver han också genom att ange att ”… 
kollektivtrafiken på landsbygden utanför Katrineholm inte utgör något reellt alternativ utan 
bör bara ses som ett komplement” (Hagman, 2005). För att kontrastera hänvisar han också till 
det faktum att storstadens ungdomar idag har en annan syn på bilen och körkortet. Han 
berättar att detta transportmedel idag inte för med sig samma symbolik som det en gång hade. 
Hagman påstår att ungdomarna idag, som han uttrycker det, har en annan ”… relation till 
bilen…” och att den relationen är ”… mer praktisk…” (Hagman, 2005, s. 38), vilket skulle 
gälla både ungdomar på landet och i staden. Detta skulle då vara någon form av uppror till, 
vad Hagman skriver, ”… föräldrarnas slentrianmässiga bilanvändning” (Hagman, 2005, s. 
38). Att bilberoendet skulle vara större på landsbygden än i städerna är nödvändigtvis inte 
sant. Hagman exemplifierar med siffror från olika kommuner som visar att t.ex. 
storstadskommunen Solna har flest bilar per tusen invånare och angränsande Sundbyberg har 
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färst (Hagman, 2005, s. 39). En annan aspekt av bilanvändandet kan vara av socioekonomisk 
karaktär och kan handla om att man antingen är, ”… insocialiserad i bilsamhället under den 
’biloptimistiska’ epoken…” eller ”… senare, under den ’bilrealistiska’ epoken” (Hagman, 
2005, s. 40). 

2.4.5 Vanan är viktig för resande 
En transportpsykologiskt viktig aspekt för pendling är vanan. Hur och varför man väljer att 
resa som man gör beror också till stor del på vilka vanor människor har. ”Inom 
transportpsykologin används ibland begreppet ’automatiserade handlingar’ för att tala om 
sådana invanda handlingar som inte föregås av några överlagda beslut” (Hagman, 2005, s. 
34).  Hagman hänvisar till Godskesen som ”ser vanor som ett resultat av att de teknologiska 
hjälpmedlen, i detta fall transportmedlen, domesticeras och införlivas i vardagens mönster så 
att de uppfattas som naturliga”. Denna aspekt kan säga sig ha visat sig, på sätt och vis, den här 
vintern då människor varit mycket upprörda på hur tågtrafiken skötts av SJ och Banverket. I 
många artiklar framträder en bild av hur självklar tågtrafiken är för att människor skall kunna 
ta sig till och från arbetet, till och från skolan samt till och från fritidsaktiviteter. Några 
exempel på hur vanan kommer till uttryck kan ses i citaten (Svenska Dagbladet, 2010) nedan: 

”Vaknade till klockradion som berättade att all tunnelbana ovan jord 
var inställd, tänkte då att det är viktigt att komma iväg i tid. 
Promenerade till Bandhagen centrum för att ta ersättningsbuss för 
gröna linjen. Stod och väntade en god stund utan att buss dök up. Gick 
då in för att värma mig, åter ute en halvtimme senare vid 8.30 väntade 
på ersättningsbuss under en timme, under denna timme kom det en 
ersättningsbuss för gröna linjen och körde bara förbi. Fortsatte att 
vänta, kom med buss till Gullmarsplan först stax efter tio.” 

”Tog inte mer än 90 minuter mot normalt 50 min, men otroligt dåligt av 
SL att inte kunna köra T-Banan när det är 20 minus grader!” 

”Jag råder gravida som kan stanna hemma att göra det! Normalt tar det 
mig ca 20-30 minuter att ta mig till jobbet, idag tog det mig 1 timme och 
40 minuter.” 

Vanan ger sig uttryck i de förväntningar man har på sitt resande och dessa personer har helt 
klart en vana av effektiva och snabba resor i Stockholms lokaltrafik. Det är också en ett utslag 
av tidspressen i det moderna samhället som Hagman utifrån tidigare studier beskriver genom 
att tala om sociologiska teorier om modernitet (Hagman, 2005, s. 35). Han skriver att ”… 
bristen på tid har ökat i det moderna samhället, framdriven både av en ökad press från 
arbetslivet och av en önskan att ’vara i farten’, att delta i många aktiviteter” (Hagman, 2005, 
s. 35). Detta skulle då ”… resultera i önskemål om effektiva transporter…” (Hagman, 2005, s. 
35). De återgivna citaten ovan visar på sätt och vis denna önskan som vidare kanaliseras i 
krav på myndigheter och transportföretag att tillgodose vanan och bistå i människors 
tidspressade liv. Dessa krav påverkar politiker, tjänstemän och transportföretag vilket tydligt 
har visat sig efter den storm av klagomål det getts utrymme för i pressen under vinterns gång. 
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Politikerna har kommit med nya förslag, miljöpartiet vill exempelvis nu se ”ett utbyggt 
järnvägsnät, satsning på höghastighetståg och större ansvar till SJ” (Thorén, 2010). 
Myndigheterna bistår resenärerna bl.a. genom att påpeka att resegarantin ska gälla, ” SJ har 
inte tillräckligt på fötter när man åberopar force majeure-läge på grund av de senaste dagarnas 
snökaos. Ovädret i sig räcker inte” (Spängs, 2010). Problemen skulle då kunna innebära att 
människor överger kollektiva färdmedel och övergår till att använda bilen, men detta 
färdmedel behöver inte innebära mindre tidspress. Hagman pekar på en studie som säger att 
”… bilen minskar inte brådskan. Tvärtom öppnar den för nya valmöjligheter som innebär 
ännu mer transporttid och ännu mer tidspress” (Hagman, 2005, s. 35). I studier av hur faktiska 
fritidsmönster och tidsanvändning ser ut hos familjer med och utan bil går det att se en 
motsatt bild. Här kan man se att ” tillgången till bil påverkar den fysiska räckvidden för 
fritidsresor…” (Hagman, 2005, s. 35) fast det är också så att ”… familjer har en stark tendens 
att anpassa sina aktiviteter efter hur deras tillgång till bil ser ut” (Hagman, 2005, s. 35). 

2.4.6 Pendlings- och restidsperspektiv för högskolestudenter i relation till tillgänglighet 
och kostnader. 
Universitetens och högskolornas förmåga att attrahera studenter ligger i inom ett 
tillänglighetsperspektiv. Att locka studenter till utbildningen kan hindras av geografiskt 
avstånd eftersom att en permanent förflyttning till utbildningsorten är förenad med en kostnad 
i tid och pengar men också i en kostnad av livskvalitet (Frenette, 2006, s. 32). De flesta 
studenter väljer att flytta till utbildningsorten men ett visst antal väljer att vardagspendla till 
sin studieort. Utvecklingen av fler högskoleplatser genom fler högskolor och universitet har 
som tidigare beskrivits använts för att bygga konkurrenskraftiga regioner och öka den 
regionala utvecklingen (se avsnitt 2.3.3 Regionalpolitiken och högskoletillväxten). Idag kan 
studenter, genom den tekniska utvecklingen av it-tjänster, välja att också studera på distans. 
Wikhall skriver att ”varken distansutbildning eller distansarbete verkar emellertid till fullo 
kunna ersätta vanliga studier eller förvärvsarbete utan tycks i första hand fungera som 
komplement” (Wikhall, 2001, s. 71). 

Tillgängligheten är viktig och det finns undersökningar som beskriver problematiken eftersom 
stor vikt idag läggs på högre utbildning. Att det har förekommit och förekommer social 
snedrekrytering ökar behovet av att undersöka hindrande effekter för rekrytering och 
studiependling (Wikhall, 2001, ss. 76-78). Om tillgängligheten påverkar den högre 
utbildningens rekryteringsbehov och därmed ökar den sociala snedrekryteringen finns det viss 
men inte tillräcklig forskning att peka på. Den största delen av den forskning som gjorts om 
socialsnedrekrytering har gjort utifrån föräldrars utbildningsgrad och socioekonomiska 
förutsättningar (Frenette, 2006, ss. 31-33).  

En aspekt som kan vara viktig att nämna är att om det inte finns ett universitet i studenternas 
närområde kan andra former av vidareutbildning efter gymnasiet gynnas men bevisen är 
svaga. De beror till stor del på hur bra substitutionaliteten är mellan utbildningsformerna. 
(Frenette, 2006, s. 39). Vidare finns det också faktorer som trängseleffekter som en region 
med få utbildningsplatser kan skapa om många söker till dessa få platser (Wikhall, 2001, s. 
73).  
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En problematik som ligger i forskningen om avstånd och benägenheten att påbörja högre 
utbildning kan vara att många undersökningar bara undersöker en region och dess påverkan 
på denna benägenhet. Att andra regioner i landet kan påverka den samma är inte lika väl 
utforskat. Pendlingen medför att studenterna får ett större utbud av tillgänglig utbildning och 
då bör detta faktum tas med i forskningen. I Sverige finns det forskning som pekar på att 
avståndet till högre utbildning kan verka hämmande, om än lite så signifikant, på 
studiebegåvade ungdomar. Avståndet visade sig även påverka män i något högre grad än 
kvinnor. (Wikhall, 2001, s. 73) 

 

Figur 1. Förutspådd sannolikhet av universitetsdeltagande i Kanada utifrån avstånd till skola uppdelat på kön. Källa: 
(Frenette, 2006, s. 49) 

En kanadensisk undersökning av Marc Frenette visad också på viktiga slutsatser utifrån 
relationen mellan avstånd och högre utbildning. Hans slutsats är tredelad och utgår från att 
finansiella kostnader, emotionella kostnader och omgivningseffekter påverkar studenterna. De 
finansiella kostnaderna påverkar studenterna genom att de som bor inom pendlingsavstånd har 
kostnadsfördelar vad gäller priset på resan framför dem som bor utom pendlingsavstånd. De 
emotionella kostnaderna som är svårare att belägga skulle kunna påverka studenterna genom 
att de väljer bort högre studier p.g.a. att de inte vill lämna familj och vänner. Tillsist kan 
omgivningseffekter som innebär att studenterna påverkas av hur stor andel högre utbildade 
som finns i deras omgivning är. Frenette pekar dock på stora svårigheter i forskningen om 
studenters delaktighet i högre utbildning i förhållande till avstånd. För att på ett bra sätt kunna 
ta fram verkligt intressanta resultat skulle man behöva göra ett randomiserat experiment. Ett 
experiment där familjer placerades ut på ett slumpmässigt vis på olika avstånd från ett 
universitet för att över tid undersöka utfallet av vidareutbildning. (Frenette, 2006, s. 50) 

Tillgängligheten kan alltså påverkas omgivningseffekter som även kan beskrivas som 
socioekonomiska. Utgångspunkten i många forskningsrapporter kring ekonomiska faktorer 
som påverkar pendling antar att individer söker att generellt minimera sina kostnader för resor 
vad gäller tid och pengar (Lyons & Kiron, 2008). I den kanadensiska undersökning som 
beskrivs ovan hänvisas och till att låginkomsttagare i Kanada är speciellt påverkade av 
relationen avstånd och deltagande i högre utbildning (Frenette, 2006, s. 51). Detta skull då för 
svenska förhållanden gälla generellt för studenter, om än lite så signifikant (Wikhall, 2001, s. 
73). Enligt Wikhall går det inte att i den svenska forskningen finna några empiriska bevis som 
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säger att studenter från icke-akademiska hem skulle vara mer avståndskänsliga än de med 
akademiskt skolade föräldrar (Wikhall, 2001, ss. 76-78). 

3. Mälardalen – en region i utveckling 
Hur Mälardalsregionen ser ut vad gäller den regionala strukturen och regionens relation till 
regionalpolitiken, det är en viktig sak att beskriva då studiependlingen i den skall undersökas. 
I magisteruppsatsen är Mälardalens studiependling till Örebro universitet, Uppsala universitet 
och Mälardalens högskola i fokus. Med Mälardalsregionen som fokusregion utgår jag från 
begreppet region (se 1.7.2 Begreppsförklaring) . 

3.1 Mälardalen ett regionalt samverkansområde 
Mälardalen är idag ett regionalt samverkansområde där flera län med tillhörande städer ingår 
(Stockholm, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro samt de tre städerna Kungsör, Arboga och 
Köping [kallade K.A.K. regionen]). Dessa städer knyts samman av ett transportsystem med 
flera kommunikationsmöjligheter genom; tåg, buss och bil. Mälardalen ingår inte någon 
formell indelning av Sverige men har som geografiskt område under en mängd år vuxit 
samman, dels som ett politiskt projekt (med Mälardalsrådet som samverkansorgan) och dels 
genom medvetna satsningar på infrastruktur, utbildningar, FoU och arbetstillfällen. Vilket kan 
ses som både en vertikal och horisontell integration. 

Om man ser till definitionen av en region utifrån Nationalencyklopedins beskrivning, i avsnitt 
1.5.2, skulle alltså Mälardalsregionen framträda som en funktionell eller centrerad region 
eftersom den hålls samman av aspekter som arbetsmarknad, pendlingsomland och 
kommersiellt centrum med kundomland. (Mälardalsrådet, 2009)  

Regionen går också att ses som ett administrativt samverkansområde avgränsat av de 
ingående länens geografiskt utsatta gränser även om regionen inte har några formella gränser 
(Stenlås, 2008, s. 17).   

Kraven på att ses som en reell administrativ enhet växer dock sakta fram från olika aktörer 
både lokalt och på länsnivå. Argumenten som används för att påskynda denna utveckling 
består i; att man inom regionen ser Stockholms framträdande roll på arbetsmarknaden och hur 
den vuxit tack vare de förbättrade pendlingsmöjligheterna från andra län i Mälardalen. En 
integration som bottnar i den nya regionalpolitik som har kommit till stånd genom Sveriges 
medlemskap i EU. I Mälardalen ser man därför inte längre staten som den främsta spelaren på 
en global arena utan man ser i stället hur konkurrensen ökar mellan regioner nationellt och 
globalt. (Stenlås, 2008, s. 18) 

Utifrån kan det förefalla som att alla inom Mälardalsregionen drar åt samma håll men en 
kritisk syn på denna samverkan har också framlagts i boken ”Regionen som vision – Det 
politiska projektet Stockholm-Mälardalen”. Här försöker författarna att kritiskt undersöka hur 
Mälardalsregionen ser ut, vart den vill och hur integrationsarbetet utförs. Visionen kan som 
sagt verka klar och Mälardalen har identifierats som en viktig region också internationellt som 
exempelvis av OECD. De menar att Mälardalen framförallt är viktig för Sverige i ett 
internationellt perspektiv och som i Europa kan räknas som den sjätte starkaste. ”’Tanken 
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med den spirande Stockholm-Mälarregionen’ skriver man, ’är att Sverige behöver en större 
storstadsregion för att kunna konkurrera effektivt på internationell nivå’” (Stenlås, 2008, s. 
18). Detta menar stenlås visar hur OECD legitimerar regionens identitet och vikt. (Stenlås, 
2008, s. 18) 

Mälardalsrådets tydligaste inriktning ligger på att framföra gemensamma krav på 
infrastruktursatsningar gentemot staten. Rådet som idag har 144 stycken ledamöter är dock 
bara att ses som en intresseorganisation då den inte har någon formell makt. 
Ansvarsområdena har dock vuxit med tiden och så även målsättningarna. Grundat på sitt 
empiriska material menar Stenlås att då rådet bara består av frivilligt deltagande i ett 
samarbete i form av en intresseorganisation så kommer det inte att avhandlas några 
kontroversiella frågor vid dess sammanträden (Stenlås, 2008, s. 22). De ekonomiska 
förutsättningarna sätter en tydlig ram för hur mycket som kan åstadkommas inom samarbetet 
ty det är länsstyrelserna som sitter på resurserna. Ett problem med detta är att länsstyrelserna 
är representanter för staten och därigenom kan de inte företräda regionen på samma tydliga 
sätt som rådet. Detta visar att det finns problem med den vertikala integrationen i regionen. 
Alltså, den största betydelsen Mälarregionen har är att den är en samlingspunkt för 
lobbyverksamhet för kommunerna visavi staten (Stenlås, 2008, s. 41). (Stenlås, 2008, ss. 17-
41) 

3.2 Mälardalens strukturella uppbyggnad 
Befolkningsmässigt är regionen att ses som folkrik i svenskt perspektiv, tabellen nedan visar 
dess fördelning per län inklusive Stockholms län: 

 

Figur 2: Mälardalens folkmäng, länsvis fördelat. Källa: (SCB, 2009). 

Riket som helhet hade den 31 mars 2009 en folkmängd på 9 269 986 personer (SCB, 2009), 
Mälardalen med sina 3 113 212 personer utgör alltså ca 33 procent av rikets totala folkmängd 
(SCB, 2009). Det går därför att säga att Mälardalen inklusive Stockholms län är en betydande 
region i Sverige utifrån befolkningsmängdens storlek. 

Stockholm                                         
; 1 989 422

Uppsala                                           
; 328 011

Södermanlan
d                                      

; 267 736

Örebro                                            
; 277 760

Västmanland                                       
; 250 283

Mälardalens folkmängd, länsvis
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Befolkningen I Mälardalen har över tid fluktuerat något, mellan 1970 och 1997 ökade 
Stockholms kranskommuner sin befolkningsandel särskilt mycket men även Uppsala, 
Norrtälje, Nyköping och Linköping hade stark befolkningstillväxt. Dock minskade 
befolkningen i Stockholms kommun under dessa år. Andra kommuner längre bort i 
Mälardalen som också kunde se en ökad befolkning var Nora, Lindesberg, Sala, Heby, 
Katrineholm och Vingåker. För Eskilstunas del var befolkningsutvecklingen sämre och 
minskade istället under samma period. Pendlingstider på 100 minuter gjorde att dess lokala 
arbetsmarknad kan beskrivas som varandes ”… en av landsdelens mest isolerade lokala 
arbetsmarknader” (Konsultrapport, 2007, s. 12). Andra kommuner i regionen med liknande 
utveckling som Eskilstuna var Hallstahammar, Köping, Arboga, Flen, Oxelösund, Ludvika, 
Fagersta, Avesta och Karlskoga. Detta berodde även på en stark trend av 
strukturomvandlingar som tillsammans med långa pendlingsavstånd till andra lokala 
arbetsmarknader orsakade utflyttning. Utveckling under perioden kan ändå sägas ha varit mer 
balanserad än den från 1997 fram till 2007 enligt ÅF (se figur). (Konsultrapport, 2007, s. 12) 

 

Figur 3: Befolkningsutvecklingen 1970-1997, Källa: (Konsultrapport, 2007) 

Från 1997 fram till 2007 har befolkningsutvecklingen i Mälardalen förändrats till 
Storstockholmsområdets fördel. Nu går det att se en befolkningstillväxt för området 
tillsammans med läns- och utbildnings centra samt andra orter inom en timmes 
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pendlingsavstånd med bil eller tåg till Stockholmsområdet (se figur 3). (Konsultrapport, 2007, 
s. 13) 

 

Figur 4: ”Befolkningsutvecklingen 1997-2007 är starkt beroende av dagspendlingstillgänglighet till i första hand 
Stockholm och i andra hand läns- och utbildningscentra. De ökade obalanserna har kunnat överbryggas för orter som fått 
bättre regionala samspelsmöjligheter till följd av utveckling av järnvägssystemet. Särskilt Eskilstuna har fått förbättringar 
(genom Svealandsbanan). Även Västerås, Hallstahammar och Köping har fått förbättringar (oberoende av Mälarbanan)” 
(Konsultrapport, 2007, s. 13). Källa: (Konsultrapport, 2007) 

Det kan vara intressant, att som i rapporten, notera att tätortsmönstret i Mälardalen i mångt 
och mycket följer järnvägssystemet. Att järnvägsnätet följer tätortsfördelningen i regionen 
kanske är en bättre beskrivning då järnvägen i många fall kom till senare än tätorterna. 
Rapporten gör ändå ett bra försök att illustrera befolkningsdistributionen enligt kartan (se 
figur 4). (Konsultrapport, 2007, s. 4) 
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Figur 5: "Tätortsmönstret följer till stor del järnvägssystemet. Stockholm har en dominerande roll följt av storregionens 
läns- och utbildningscentra" (Konsultrapport, 2007, s. 4). Källa: (Konsultrapport, 2007) 

3.2.1 Järnvägsystemet 
Järnvägssystemet i Mälardalen sägs hålla hög standard vad avser kapacitet enlig 
konsultrapporten till Vägverket men om vi ser på vad underfinansiering av systemunderhållet 
fört med sig (Konsultrapport, 2007, s. 8). Då vittnar vintern 2009/2010 om strukturella 
problem vad gäller pålitlighet och förutsägbarhet i systemet. Rapporten beskriver att 
pendlingen i Mälardalen över tid gagnats av en utbyggnad av järnvägssystemet. Där 
utbyggnaden av Svealandsbanan, Mälarbanan, Arlandabanan och Södertälje Syd gjort det 
möjligt att höja hastigheten för tågen vilket kortat restiderna i regionen. Vissa strategiska och 
systemutvecklande åtgärder (Konsultrapport, 2007, s. 8) som ytterligare kommer att förbättra 
järnvägsnätets funktionssätt identifieras också: (Konsultrapport, 2007, s. 8) 

Strategiska åtgärder: 
• Citybanan, d.v.s. åtgärder för att klara kapaciteten i södra infarten till Stockholm, den 

s.k. Getingmidjan. 
• Svealandsbanan. Dubbelspår till Eskilstuna för att åtgärda kapacitetsproblem till följd 

av starkt ökad resefterfrågan. 
• Mälarbanan. Dubbelspår Kalhäll-Kungsängen för att åtgärda rådande 

kapacitetsproblem med hög förseningsfrekvens. 
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• Ostlänken Linköping-Norrköping-Nyköping-Södertälje(-Stockholm). 
• Mjölby-Hallsberg. Dubbelspårsutbyggnad för att klara tät godstrafik stärker även 

förutsättningarna för regionaltågstrafik. 
• Åtgärder av diverse standardflaskhalsar i järnvägssystemet som helhet, bl a 

Uppsalabanan från Arlandabanans anslutning till Stockholm C. 

Systemutvecklande åtgärder: 

• Ny bana Enköping-Uppsala 
• Ny bana Örebro-Karlskoga-Degerfors för ny systemkoppling med Kristinehamn, 

Karlstad och Oslo. 

 

Figur 6: "Järnvägsnätet har högst standard i stambanestråken samt på Mälarbanan och Svealandsbanan" 
(Konsultrapport, 2007, s. 8). Källa: (Konsultrapport, 2007) 

3.2.2 Vägnätet 
Vägnätet i Mälardalen tillgodoser majoriteten av allt vardagsresande i regionen men 
järnvägsnätet kompletterar på ett bra sätt resandet över 50 km. Detta gäller dock bara resande 
som begagnas av kapacitets och parkeringsproblem (Konsultrapport, 2007, s. 10).  
Vägtrafikflödena i regionen är som störst i Stockholmsområdet och för inomregionala resor 
längs europavägarna. Vägsystemet är viktigast för resor där regional tågtrafik saknas och för 
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resor i tvärstråken. Rapporten identifierar att de vägar i regionen med dålig standard är: 
”Vingåker, Katrineholm och Flen till/från Södertälje/Stockholm, Eskilstuna, Nyköping och 
Örebro, samt delvis till/från Norrköping/Linköping. Ljusnarsberg och Lindesberg har också 
brister i vägstandarden till/från Västerås/Eskilstuna och Stockholm” (Konsultrapport, 2007, s. 
10). 

 

Figur 7: "Övergripande vägsystem och vägtrafikflöden i regionen". Källa: (Konsultrapport, 2007, s. 10) 

Bilberoendet i Mälardalsregionen ser olika ut (se figur 8) och Stockholmsområdet har med sin 
väl utbyggda lokaltrafik en situation som medför lågt bilberoende per invånare. Kommunerna 
runt Mälaren har något högre bilberoende och Bergslagskommunerna har högst bilberoende. I 
Stockholms län kan det noteras att Norrtälje har ett högt bilberoende och Nynäshamn ett 
lägre. Detta pågrund av att Norrtälje saknar tågförbindelser medan Nynäshamn är försedd 
med pendeltågstrafik från Bålsta via Stockholms central. (Konsultrapport, 2007, s. 11) 
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Figur 8: "Antalet bilar per 1000 invånare visar var bilberoendet är störst (röd färg) och var lokaliseringsmönstret och den 
kollektiva trafiken bäst tillgodoser resbehovet (grönt)" (Konsultrapport, 2007, s. 11). Källa (Konsultrapport, 2007) 

3.3 Är Mälardalen en funktionell region? 
När det gäller Mälardalens existensberättigande pekas det ofta på regionens potential som 
funktionell region. Går det då utifrån detta att säga om Mälardalen en funktionell region? Det 
finns olika sätt att ta reda på det. Enligt det som tidigare nämnts (se avsnitt 2.2) kan man 
använda sig av delinationsalternativ men det går också att etablera denna kunskap utifrån 
tidigare rapporter i ämnet. Exempelvis visade Nordregio i en forskarrapport från 1999 - C 
Framåt: Att välja regionala framtider för Uppsala län - att ”… Mälardalens karaktär av 
funktionell region kan ifrågasättas” (Persson, Aalbu, Böhme, & Hallin, 1999, s. 57).  De 
utgick från Uppsala läns situation och menade att regionen har karaktären av funktionell 
region. Fast då den största delen av länets kommunikationer går via Stockholm är de västliga 
kopplingarna till regionen är för dåliga (Persson, Aalbu, Böhme, & Hallin, 1999, s. 57). Jan 
Amcoff menar istället att det finns de som både hävdat att Mälardalsregionen redan är 
funktionell till sin karaktär och vissa som påstår att den är på god väg (Amcoff, 2008, s. 77). 
Amcoff tar vidare upp ett av de tillvägagångssätt som jag beskrev att Karlsson & Olsson (se 
avsnitt 2.2) använde sig av för att fastställa om Fyrstadsregionen var en funktionell region. 
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Amcoff pekar på att ”LA-indelningens6 sätt att framställa Mälardalen tycks ge stöd åt 
bedömningen att vi har att göra med en allt mer integrerad region” (Amcoff, 2008, s. 77). 

I en annan rapport åskådliggörs de lokala arbetsmarknaderna i en karta (se figur 9) som tyvärr 
exkluderar Örebro län men som ändå på ett skissartat sätt beskriver de lokala 
arbetsmarknaderna i Mälardalen. (Johansson & Liljeström, 2002, s. 9) 

 

Figur 9. Källa: (Johansson & Liljeström, 2002) 

                                                           
6 LA = Lokala arbetsmarknader 
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3.4 Mälardalen som kunskapsregion i ett pendlingsomland 
I Mälardalen finns ett stort antal högskolor och universitet där Stockholm ensamt kan erbjuda 
högre studier vid, Kungliga tekniska högskolan (KTH), Karolinska institutet (KI), 
Handelshögskolan, Södertörns högskola och Stockholms universitet m.fl. Då Stockholm inte 
är huvudfokus i denna magisteruppsats läggs därför fokus vid de tre övriga utbildningsorterna, 
Uppsala med Uppsala universitet, Eskilstuna/Västerås med Mälardalens högskola samt 
Örebro med Örebro universitet. Totalt sett med alla de ovan inräknade och uteslutna 
högskolorna och universiteten kan Mälardalen erbjuda upp emot 100 000 universitets- och 
högskoleplatser (Sporrong, 2008, s. 109). 

Det stora antalet högskolor och universitet i regionen inklusive Stockholm medför att ett brett 
utbud av utbildningar och forskningsmöjligheter. Det finns dock en schism i regionen där 
Stockholm-Uppsalaområdet (SU) skiljer sig något från resten av regionen genom att den är 
mer funktionellt integrerad. Det här går att se genom att området har det mest ”… kunskaps- 
och forskningsintensiva näringslivet, medan regionens övriga delar har ungefär samma 
utbildningsmässiga och ekonomiska struktur som Sverige som helhet” (Sporrong, 2008, s. 
109). SU-området kan därför sägas har bäst förutsättningar att fortsätta bygga på en positiv 
trend där ökade transportmöjligheter ytterligare kommer att kunna integrera regionen samt 
öka ”… kunskapsspridningen mellan olika företag” (Sporrong, 2008, s. 109). En viktig poäng 
är att tidsavstånd och geografiskt avstånd inte är gränssättande för varken arbets- eller 
bostadsmarknaden i regionen (Sporrong, 2008, s. 109). En viktig styrka för Mälarregionen, 
Stockholm inräknat, är att den kan erbjuda en sådan bredd av utbildningar. Detta medför en 
attraktivitet för studenterna och kan medföra en större bredd i rekryteringen av dessa från hela 
landet.

 

Figur 10: "Rekrytering till högre utbildning är högst i utbildningsorterna samt inom dagspendlingsrestid från dessa" 
(Konsultrapport, 2007, s. 27). Källa: (Konsultrapport, 2007) 
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Rekryteringen till högre utbildning i Mälardalen ligger mycket över eller över snittet i hela 
landet men för kommuner i regionen med långa restider till högre utbildning hamnar dessa 
istället under riksgenomsnittet. För att ge en bild av situationen kan man säga att de orter som 
ligger över riksgenomsnittet är: Stockholms kommun med förorter, Uppsala, Gävle-Falun-
Borlänge, Linköping, Karlstad, Örebro och Västerås. Detta beror på att dessa orter har korta 
restider till högre utbildning eller att de har sådan utbildning på orten. Under riksgenomsnittet 
ligger Trosa, Flen, Vingåker, Oxelösund, Surahammar, Hallstahammar, Köping, Lindesberg, 
Degerfors, Hällefors och Filipstad. Det huvudsakliga skälet är långa restider vilket för boende 
i Surahammar, Hallstahammar, Köping och Lindesberg också beror på att de måste byta till 
buss. Detta för att komma till både MDH i Västerås och Örebro universitet. Långa restider 
kan vidare även förstärka inbyggda trender på orter där traditionella yrkesval länge varit 
rådande. (Konsultrapport, 2007, s. 27) 

För att illustrera rekryteringsströmmarna har även en flödeskarta (se figur 11) tagits fram som 
visar hur rekryteringen ser ut i Mälardalen. Här går det att se att den huvudsakliga 
rekryteringen sker till de för studenterna närliggande universiteten och högskolorna. De 
studenter som rekryteras på längre avstånd illustreras av tunnare streck på kartan och går 
oftast till Stockholm, Uppsala och Linköping samt några andra utbildningsorter. De som 
väljer att dagpendla till närliggande universitet och högskolor är oftast studenter från hem 
utan högre studietradition samt mer knutna till sin hemort genom familj och/eller bostad.

 

Figur 11: "Studenter från orter utan egen högre utbildning väljer i hög grad utbildningsorter inom dagspendlingsrestid. 
(Studenter från orter med egen högre utbildning väljer också främst den egna orten, vilket ej visas i bilden, eftersom 
dessa flöden skulle dominera. Av samma skäl redovisas inte rekryteringspilar från orterna närmas Stockholm)” 
(Konsultrapport, 2007, s. 28). Källa: (Konsultrapport, 2007) 
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Ett problem som funnits i Mälardalen är att den inte levt upp till politiska mål om en mer 
decentraliserad högre utbildning. Detta för att siffrorna i regionen ger att andelen av invånarna 
med lång högre utbildning är 30 procent över riksgenomsnittet tillsammans med andelen FoU 
inom näringslivet, och detta kontrasteras av att Mälardalen har för lite forskning och 
utveckling som gynnar företagandet, bortsett från SU-området, och för mycket vetenskaplig 
forskning vid universitet och högskolor totalt sett. (Sporrong, 2008, s. 109) 

Den obalans som finns i utbildningsnivån i Mälardalsregionen, och som för övrigt går att se i 
hela landet, där universitets- och högskoleorterna får en större andel högutbildad arbetskraft 
ses inte i orter utanför dagpendlingsavstånd. Denna obalans kan också ses bland män och 
kvinnor även om den är något högre för män vilket skulle kunna bero på att kvinnor i större 
utsträckning är anställda inom den offentliga sektorn. Den offentliga sektorn är bättre 
geografiskt distribuerad över landet som helhet än industrisektorn där männen i större 
utsträckning har sina arbetsgivare. Att universitets- och högskoleorterna får en större andel 
högutbildad arbetskraft kan sägas bero på att universitet och högskolor själva anställer många 
högutbildade samt att det på dessa platser blir lättare för andra branscher att rekrytera dem. 
(Konsultrapport, 2007, s. 24) 

 

Figur 12: ”Kompetensförsörjningen med högre utbildade har stora obalanser mellan universitetsorter och periferiorter. 
Obalanserna är större för män än för kvinnor och genomsnittet ligger nästan 4 procentenheter lägre för män" 
(Konsultrapport, 2007). Källa: (Konsultrapport, 2007) 
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Figur 13: ”Kompetensförsörjning med högre utbildade kvinnor. Universitets- och högskoleorter, vanligen tillika 
länscentra, ligger högt, medan periferiorterna ligger betydligt lägre..." (Konsultrapport, 2007). Källa: (Konsultrapport, 
2007) 

Figurerna 12 och 13 visar distributionen av högre utbildade män och kvinnor år 2005 och här 
går att se en tydlig koncentration till Stockholm-Uppsala området i gruppen män. Om man 
sedan studerar andelen högre utbildade kvinnor i regionen blir fördelningen lite annorlunda 
men inte helt olik, då tyngdpunkten fortfarande hamnar i SU-området. 

Det som ändå tydligt ses i figurerna 12 och 13 är att periferiorterna har betydligt lägre andel 
högutbildade män och kvinnor vilket skulle kunna bero på att ”… ungdomar utan högre 
utbildningstradition i högre grad väljer högre utbildning ifall den finns inom 
dagspendlingsrestid” (Konsultrapport, 2007, s. 25). En annan aspekt är att studenter i 
parrelationer kan vara svåra att rekrytera i en mindre periferort då det kan vara svår att ge 
bägge arbete på samma ort. Detta försvårar rekryteringen då den ena kommer att välja att 
pendla eller flytta och riskera arbetslöshet, vilket då blir en kostnad för kommunen. För att 
öka näringslivets konkurrenskraft i hela regionen är det enligt konsultrapporten viktigt att 
arbeta med lokaliseringsmönster och restider. En viktig aspekt av decentraliseringsmönstret 
av den högre utbildningen, som tidigare beskrivits, är att det ökat möjligheterna för 
periferikommunerna i regionen att rekrytera fler högutbildade till för dem lämpliga 
arbetstillfällen. 

3.4.1 Den sociala snedrekryteringen till högre utbildning i Sverige och undersökta 
utbildningsorter 
Social snedrekrytering till högre utbildning är något som man i relation till regionalpolitik och 
utbildningspolitik försökt motverka. Den sociala snedrekryteringen kan knytas till 
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föräldrarnas utbildningsnivå och ser då exempelvis ut som följer för nybörjare vid högskolan. 
(Högskoleverket & Statistiska Centralbyrån, 2008, s. 5) 

 

Figur 14. Källa: (Högskoleverket & Statistiska Centralbyrån, 2008, s. 8) 

I dessa siffror ses aggregerat för män och kvinnor att dessa ligger tämligen stabilt över tid och 
att de flesta som börjar studera på högskola har föräldrar som har eftergymnasial utbildning, 
både mer eller mindre än 3 år. (Högskoleverket & Statistiska Centralbyrån, 2008, s. 8) 

I diagrammet (se figur 15) kan det antydas att försöken med att skapa fler universitet och 
högskolor till viss del minskat snedrekryteringen till de för magisteruppsatsen centrala 
utbildningsplatserna Örebro universitet och Mälardalens högskola. För Uppsala verkar den 
sociala snedrekryteringen fortsatt vara problematisk. (Högskoleverket & Statistiska 
Centralbyrån, 2008, s. 12) 
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Figur 15. Källa: (Högskoleverket & Statistiska Centralbyrån, 2008, s. 12) 

3.5 Pendlingsförutsättningar för studenter i Mälardalen – några exempel 
För studenter i Mälardalen varierar kostnaden för pendling till och från studieorten med 
avståndet till den samma. För att visa hur mycket en student som väljer studiependla kan 
tänkas betala för sina resor till de tre i magisteruppsatsen undersökta orterna (Mälardalens 
högskola, Uppsala Universitet och Örebro universitet) exemplifieras detta utifrån de orter som 
deltagarna i de tre fokusgrupperna pendlar från. För att sätta dessa kostnader i relation till 
ekonomiska förutsättningar är det viktigt att redovisa studenternas inkomster också. 
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3.5.1 Studenters inkomster 
En student som idag studerar heltid kan som grundinkomst, genom lån och bidrag från 
Centrala studiestödsnämnden (CSN), få 8140 kr per månad varav 5444 kr är lån och 2696 kr 
är bidrag. Utöver detta kan en student som studerar heltid även under de veckor de söker lån 
och bidrag ansöka om tilläggsbidrag för barn i tre nivåer från 1-3 barn eller 508 kr till 996 kr 
per månad. Om en student tidigare arbetat och är över 25 år kan han/hon söka tilläggslån för 
samma eller färre antal veckor som han/hon sökt bidrag och lån för, till en summa av 1676 kr 
per månad. (CSN, 2010) 

Slutligen kan studenten även söka merkostnadslån för; ”studie- och praktikresa, resor vid 
insamling av material till en uppsats eller avhandling, dubbel bosättning, musikinstrument, 
distansutbildning samt vissa andra kostnader” (CSN, 2008). För sitt pendlingsbehov finns 
alltså extra pengar att söka för en student som väljer att inte arbeta eller som väljer att arbeta 
med risken att få återbetalningskrav. För merkostnadslån för pendlingsresor gäller att 
studenten inte bor på utbildningsorten och studerar i Sverige eller Norden samt att studenten 
beviljats lån och bidrag för de veckor merkostnadslån sökts. Merkostnadslån för 
pendlingsresor ges för allmänna färdmedel (så som buss eller tåg) och för bil. I första hand 
ges det för allmänna färdmedel och då utifrån det billigaste alternativet som CSN anger ”… 
oftast är ett månadskort” (CSN, 2009). För bil gäller högst 18 kr per mil och ges om allmänna 
färdmedel inte finns. Det kan dock i vissa fall ges även om allmänna färdmedel finns, se 
information från CSN (CSN, 2009). Summan som går att få varierar med resans längd och 
biljettyp, den täcker dessutom inte hela kostnaden utan bara det som överstiger 144 kr per 
vecka eller annorlunda uttryckt 576 kr per månad. (CSN, 2008) (CSN, 2009) 

3.5.2 Pendlingsförutsättningar till Mälardalens högskola 
Fallet Mälardalens högskola blir lite annorlunda eftersom att högskolan är uppdelad på två 
orter. Detta medför att MDH har valt att bekosta studenternas och personalens resebehov 
mellan städerna genom gratis busstrafik dem emellan kallad ”Utbildningslinjen”. Dessa fria 
resor kan i år (2010) göras mellan 18 januari och 6 juni, för höst terminen anges inga datum 
ännu men information finns på MDH:s hemsida. För en sådan resa ges sittplatsgaranti med 
tillgång till internet samt under morgontrafiken morgonsändningar från TV:s utbud. Det finns 
även en platsgaranti för påklivande studenter i Kvicksund mellan Eskilstuna och Västerås. 
Dessa måste dock förboka sittplats minst en timme före avgång från varje stads 
centralstationer. Detta är en av lag påtvingad regel eftersom att man inte får stå i en buss 
under färd på längre sträckor. För att få åka med Utbildningslinjen måste varje student visa 
upp sitt giltiga ”MDH-kort”. Tidtabellerna (se bilaga 8) för dessa bussar gäller alltså bara för 
resor mellan måndag till och med fredag. (Mälardalens högskola, 2010) 

Till Eskilstuna kan man från Åkers Styckebruk resa med lokal busstrafik till Läggesta station 
för byte till SJ:s regionaltåg med uppehåll i Eskilstuna. För vidare färd till Västerås finns 
alltså Utbildningslinjen som inte medför någon extra kostnad för studenten. I fallet med 
kostnader för resa till Eskilstuna från Åkers Styckebruk kan de variera beroende på hur 
studenten väljer att kombinera färdbevis. Det går att köpa en kombinationsbiljett med 
Sörmlands länskort och Trafik i Mälardalen (TiM) som ger rätt till resor med SJ:s regionaltåg 
samt förbestämd busstrafik i Sörmlands län utan studentrabatt. 
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Prisexempel 

 
TiM kombinationsbiljett - obegränsat antal resor 

 Läggesta - Eskilstuna C* Ombud Kontokort Reskassa 

30-dagar 1kl Vuxen  Sörmlands Länskort 2503 :- - - 

*Sörmlands län Pendlarpluskort gäller för resa med SJs InterCity/Regionaltåg i 2 klass till/från 
stationer inom Sörmlands Län. 

Tabell 1. Prisupplysning för resa mellan Läggesta och Eskilstuna med anslutande länstrafik. Källa: (TiM, 2009) 

Det går även att för en student resande från Åkers Styckebruk att köpa 10 enkelresor gällande 
i 30 dagar med studentprisrabatt för 315 kronor (TiM, 2009) men då måste pendlarkortplus 
köpas till för bestämda resor till och från med buss i Sörmlands län för 585 kronor 
(Länstrafiken Sörmland) per månad vilket tillsammans med SJ:s 10 enkelresor ger en 
totalkostnad på 1845 kr om man reser 5 dagar i veckan i 4 veckor. Alltså lite billigare än 
TiM:s kombinationsbiljett. 

3.5.3 Pendlingsförutsättningar till Uppsala universitet 
Till Uppsala går det att åka med både buss, bil och tåg. I detta exempel redovisas priserna för 
buss och tåg, då dessa för de deltagande studenterna i fokusgruppsintervjuerna var de 
huvudsakliga färdmedlen mellan Stockholm och Uppsala. 

Kostnaden för att resa med bussföretaget Swebus som ett av många bussföretag är tämligen 
lågt och de kan erbjuda olika typer av rabatter där för enkelresor så som studentrabatt. Swebus 
kan också erbjuda ett opersonligt klippkort för pendlingsresor specifikt för Stockholm-
Uppsalatrafiken. Priset för ett sådant kort är 450 kronor och gäller för 10 resor under 60 dagar 
och kvalificerar inte ett merkostnadslån från CSN (se avsnitt sid.) (Swebus) 

När det kommer till tåg finns det två alternativ för studiependlande studenter från Stockholm 
till Uppsala. De kan antingen välja att resa med SJ:s regionaltågtrafik till Uppsala med 
uppehåll på Arlanda flygplats samt i Knivsta eller med Stockholms lokaltrafiks (SL) 
pendeltåg från Stockholms central till Uppsala med byte i Upplands Väsby till Upplands 
lokaltrafiks (UL) pendeltåg (Upptåget). Detta blir tidsmässigt längre då antalet stopp längs 
vägen blir större än för SJ:s regionaltåg genom Trafik i Mälardalen. Kostnaden för att ta åka 
med SJ:s regionaltåg blir antingen 2079 kronor för obegränsat resande till fullt pris i 30 dagar 
eller 485 kronor för 10 enkelresor gällande i 30 dagar till studentpris (TiM, 2009). Om en 
student väljer det senare samt behöver en månadsbiljett för 690 (SL, 2010) kronor inom 
Stockholms lokaltrafik blir totalkostnaden för en månads resande totalt till Uppsala från 
Stockholm 2630 kronor. 

Om man istället väljer att resa med SL till Upplands Väsby för byte till Upptåget går det att 
köpa en kombinationsbiljett som gäller för resor över länsgränserna som inkluderar olika 
alternativ med länens respektive lokaltrafik. För kostnader se priserna nedan. 

Prisexempel 
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UL/SL-kort 30 dagar för: (inköpt 15 mars - 15 april) 

  Helt pris Reducerat pris* 

Hela UL (inom länet) + hela SL 1 410 kr -- 

Hela UL (inom länet) + SL zon C nord 1 125 kr -- 

UL zon 2 + hela SL 905 kr -- 

UL zon 1 + SL zon C nord 620 kr -- 

UL zon 2 + SL zon C nord 620 kr -- 

UL/SL-kort 30 dagar för: 

  Helt pris Reducerat pris* 

Hela UL (inom länet) + hela SL  1 570 kr --  

Hela UL (inom länet) + SL zon C nord 1 285 kr -- 

UL zon 2 + hela SL  1 065 kr -- 

UL zon 1 + SL zon C nord 780 kr  -- 

UL zon 2 + SL zon C nord 780 kr -- 

Tabell 2. Priser för resor med SL/UL. Källa: (SL, 2010) 

3.5.4 Pendlingsförutsättningar till Örebro universitet 
För studiependlingsresor mellan Karlskoga och Örebro universitet går det att resa med 
Länstrafiken i Örebro där ett pendlarkort, liksom för Länstrafiken i Sörmland kallas 
”pendlarkort plus” (Länstrafiken Sörmland), vilket inkluderar lokalresor i Örebro till en 
kostnad av 1210 kronor (Länstrafiken i Örebro, 2010). 

En av studenterna som deltog i fokusgruppsintervjun i Örebro pendlade från Stockholm. För 
en student som väljer att pendla från Stockholms central och som även kan behöva ett 
månadskort för SL:s trafik på 690 kronor samt kostnaden för lokaltrafiken i Örebro kommun 
kan priset bli högt. En regional resa med TiM-trafiken från Stockholms central till Örebro 
station kostar med ett 30 dagars kort och obegränsat resande 3623 kronor, alternativt 10 
enkelresor under 30 dagar för 1506 kronor med studentpris (TiM, 2009). 

http://www.sl.se/templates/Page.aspx?id=14856
http://www.sl.se/templates/Page.aspx?id=14856
http://www.sl.se/templates/Page.aspx?id=14856
http://www.sl.se/templates/Page.aspx?id=14856
http://www.sl.se/templates/Page.aspx?id=14856
http://www.sl.se/templates/Page.aspx?id=14856
http://www.sl.se/templates/Page.aspx?id=14856
http://www.sl.se/templates/Page.aspx?id=14856
http://www.sl.se/templates/Page.aspx?id=14856
http://www.sl.se/templates/Page.aspx?id=14856
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Bland intervjudeltagarna i Örebro reser också två studenter med bil vilket kostar ca 25 till 30 
kronor per mil enligt Christian Mineur på Vägverket i Eskilstuna. Avståndet från Fagersta 
varifrån dessa två studenter reser är ca 110 km vilket skulle innebära kostnad mellan 275 och 
330 kronor enkel väg per dag eller för en månads pendlande 5 dagar per vecka mellan 5500 
och 6600 kronor. En ansenlig summa för en student på studiemedel tillsammans med 
parkeringskostnader vid universitetet. 
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3.5.5 Restider i Mälardalen 
För att göra bilden komplett vad gäller kostnader för studiependling mälardalen är det viktigt 
att beskriva restider i Mälardalen. Detta eftersom kostnaden för pendling generellt inte bara 
kan uttryckas som en ekonomisk kostnad utan också som en kostnad i tid. Bilden nedan visar 
på ett schematiskt vis ungefärlig tidsåtgång för resor med tåg, buss och tunnelbana i regionen. 

 

Figur 16. "Kollektivrestider i Mälardalen och i anknytande stråk. Rött: Längre regionala resor helt eller till huvuddel med 
tåg. Bredare linjer för särskilt viktiga relationer, Blått: Regionalresor med tåg mellan närbelägna kommuner, Grönt: 
Busstider i ortsstråk” (Konsultrapport, 2007, s. 5). Källa: (Konsultrapport, 2007) 

Kartan bidrar på ett viktigt sätt till den förut beskrivna funktionsanalysen av Mälardalen dock 
utlämnar den för åskådlighetens skull vissa restider. Den kan ändå ge en bra bild av 
restidssituationen i regionen. Städer med tämligen bra restider i relation till att människors 
restidströsklar till och från Stockholm är; Eskilstuna, Västerås, Uppsala, Katrineholm samt 
Nyköping. Örebro, som är ett viktigt regionalt centra i Mälardalen, har till sina viktiga 
inpendlingsorter ett tämligen dåligt utbyggt järnvägsnät. Detta medför sämre restider trots att 
orterna ligger på ett bra geografiskt avstånd med stor potential för regionalt resande. 
(Konsultrapport, 2007, s. 5) 
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4. Vad vill Vägverket och Banverket?  
Vägverket och Banverket kommer framöver, tillsammans med Luftfartsverket och 
Sjöfartsverket, att bilda ett gemensamt verk kallt Trafikverket. Utifrån detta perspektiv är det 
också viktigt att redovisa något av Vägverkets och Banverkets visioner och inriktningar under 
kommande år. 

4.1 Vägverkets inriktning 2008-2017  
Vägverkets övergripande vision uttrycks som ”Vi gör den goda resan möjlig” (Vägverket, 
2007). Arbetet utgår ifrån en idé som uttalas ”Med människan i centrum skapar Vägverket 
möjligheter till effektiva, säkra och miljöanpassade transporter” (Vägverket, 2007). Det är 
denna vision som Vägverket tar med sig in i det nya Trafikverket år 2010. För att kunna 
arbeta utifrån denna vision och idé har Vägverket identifierat olika utmaningar och till dessa 
fogat inriktningar och åtgärder (Vägverket, 2007) vilka kan påverka studiependlarnas behov 
och krav på resor i Mälardalen. Några av dessa aspekter som kan kopplas till studiependling 
redovisas nedan:  

1. Utmaning: Transporteffektivt samhälle med god tillgänglighet; Häri ligger en 
utmaning att minska koldioxidutsläppen av växthusgaser, där av transporteffektivitet. 
Tillgänglighet och god framkomlighet är i relation till vägsystemet en viktig utmaning 
som lyfts fram. För att åstadkomma detta blir en sista utmaning att bidra i ett tidigt 
skede i samhällsplaneringen genom verkningsfulla förslag och 
konsekvensbedömningar.  

a. Inriktning: Att minska koldioxidutsläppen med 10 procent fram till 2020. Att 
verka för att Vägverket är en naturlig partner för dialog i samhällsplaneringen. 
Att skapa ett transportsystem där minst 40 procent av medverkan i planeringen 
kommer från män och kvinnor, samt att de transportpolitiska målen ska 
uppfyllas i lika hög grad för båda dessa grupper. 

i. Åtgärder: En kraftig energieffektivisering inom infrastruktur, fordon 
och trafik, och därigenom en målmedveten planering för ett 
transporteffektivare samhälle. En utveckling mot långsiktigt hållbar 
samhällsstruktur med hållbar tillväxt och social sammanhållning. 
Möjligheter för kunder och samverkanspartner att delta i planeringen 
genom olika former av rådslag och gemensamma projekt, härigenom 
skall kvinnor och män ha lika möjlighet att påverka. En utvecklad 
dialog som därmed bistår planeringsansvariga i lokala och regionala 
utvecklingsprogram med relevant planeringsunderlag. Verka för bättre 
lokalisering av samhällsfunktioner och därigenom utnyttja befintlig 
infrastruktur bättre. Alltså verkningsfullt implementera 
fyrstegsprincipen. Vara en god förebild vad gäller god funktion, 
genomtänkt form och tidsbeständig utformning av väganläggningar. 

2. Utmaning: Bättre mobilitet för pendlare och godstransporter. För en hållbar tillväxt 
och välfärd är effektiva arbetspendlarresor och godstransporter avgörande. Därav är 
det viktigt att öka framkomligheten på de viktigaste vägarna med hjälp av ökad 
trafikinformation, bättre transportslagssamverkan och en kundanpassad driftstandard 
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på vägarna. Dessa insatser bör anpassas efter arbetspendlarnas och näringslivets 
behov. 

a. Inriktning: Nöjdare medborgare genom tillförlitlighet vid arbetspendling i 
vägtransportsystemet samt ökat kollektivtrafikresande vid arbetspendlig. 
Framkomlighet på alla vägar för lätta fordon året runt. Säkrad lägsta 
driftstandard för medborgare och näringsliv. Ökad energieffektivitet för gods- 
och persontransporter. 

i. Åtgärder: Intensifierad dialog med medborgare och näringsliv. 
Åtgärder och serviceåtagande för att underlätta arbetspendlig och 
godstransporter. För pendlingsstråk gäller ökad vinterväghållning, 
infartsparkeringar och informationstjänster. Stödåtgärder för att 
underlätta pendlarnas val av färdsätt som leder till en hållbar resa. 
Vidareutveckla tjänster för kundanpassad information före och under 
resan och för att säkerställa framkomligheten vid plötsliga trafikhinder. 
Nya tjänster för kollektivtrafik och samåkning kommer också att 
utvecklas tillsammans med marknadens aktörer. Utökade samarbeten 
med polis, räddningstjänst m fl. för att minimera effekten av störningar 
i trafiken. Nya lösningar och tjänster för trafikstyrning kommer att 
utvecklas för effektivare användning av vägnätet. Ökad styrning av 
drift- och förbättringsåtgärder i dialog med kunderna samt en 
anpassning av dessa till lokala förutsättningar. Specifikt för det 
lågtrafikerade vägnätet. Ett förtydligande av begreppet ”godtagbar 
standard”. Stöd till Banverket och andra aktörer vad gäller 
anslutningsvägar när strategiska kombiterminaler etableras.  

3. Utmaning: Attraktiva tätorter och storstäder med bättre transportsystem. Erbjuda en 
trygg mötesplats för människor och ge arbetspendlare en rimlig framkomlighet. Även 
om kraven är stora på tillgänglighet och tillförlitlighet får trafikens negativa effekter 
för hälsa och miljö inte glömmas bort utan minskas. Trängsel ska inte behöva 
begränsa den ekonomiska tillväxten. 

a. Inriktning: Kollektivtrafiken ska öka sin andel av kortväga resor. Personer 
med funktionshinder ska också kunna använda den på utpekade trafiknät 
oberoende av om resorna sker i tätort eller på landbygden. Minskade restider 
och restidsvariationer för kollektivtrafiken under högtrafik. För dessa gäller 
också att de inte skall öka för biltrafiken på infarter och förbifarter. 

i. Åtgärder: Framtagande av målbild för tätortens fysiska struktur. 
Transporter och bebyggelse skall utgöra en fungerande helhet och för 
tillgänglighet, samhällsekonomi, trafiksäkerhet, miljö och 
gestaltningskrav. Arbetspendling skall prioriteras. Förbättra 
framkomligheten för kollektivtrafiken samt skapandet av attraktiva och 
effektiva bytespunkter. I Stockholm, Göteborg och Malmö tillsammans 
med olika aktörer bidra till ett hållbart och tillgängligt transportsystem 
som minskar trängseln. Detta genom trafikstyrning, uppmuntran till 
kollektivtrafikresande, finansiella styrmedel och trimning av 
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trafiksystemet. Kundanpassade tjänster för trafikledning och 
trafikstyrning.  

4. Utmaning: Klok användning av transportsystemet. 
a. Inriktning: I vägtransportsystemet ska människors trygghet öka genom ökade 

kunskaper om säker trafik och ett hållbart nyttjande av vägtransportsystemet. 
i. Åtgärder: För att nå säkrare och mer hållbar användning av 

vägtransportsystemet skall trafik- och förarutbildningen utvecklas. 
5. Utmaning: Enklare och tydligare för kunden. Ett öppet och lyhört Vägverk som ser 

till kundernas behov och förutsättningar. Tydligare kommunikation mot kunden vad 
gäller verkets uppdrag och förutsättningar. Skapa enkelhet i interaktionen med 
Vägverket för medborgare och näringsliv. 

a. Inriktning: Frammana en nöjdhet bland kunderna med resor och transporter i 
vägtransportsystemet samt vid kontakter med Vägverket. En öppen, trovärdig 
och kreativ samhällsbyggare. Vägverkets IT-baserade informationstjänster 
skall tas över och drivas av kommersiella aktörer. 

i. Åtgärder: Utveckla kundorienterade arbetssätt och förbättra 
kunddialogen genom anpassade informationskanaler och mötesplatser 
utifrån ett kundbehov. Detta skall även ske i samarbete med andra 
myndigheter och organisationer. Tillsammans med leverantörer vara 
tillgängliga, vänliga och respektfulla i mötet med kunder. Ökad tillgång 
till Vägverket och delaktighet i kunddialogen för grupper med särskilda 
förutsättningar och behov. I detta arbete skall kvinnor och män ha 
samma möjligheter till delaktighet. I samarbete med andra 
myndigheter, organisationer och kommersiella aktörer utveckla nya 
tjänster åt kunderna. Förenkla tillgången till Vägverkets tjänster och 
information och samtidigt förbättra kvaliteten på informationen i 
register och databaser. 
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4.2 Banverkets inriktningsplanering 2010-2019 
Banverkets vision för framtiden beskrivs som att ”järnvägen är en självklar del i person- och 
godstransporterna” (Banverket, 2008, s. 9). Banverket menar att järnvägen idag bidrar till 
regional tillväxt och utveckling och framöver kommer detta bidrag att kunna bli större. En sak 
som Banverket lyfter fram i sin vision för inriktningsplaneringen och som påverkar relationen 
till andra transportsätt är ”sam-modalitet” (Banverket, 2008, s. 11). Detta är en grundprincip 
som handlar om ”… att olika transportslag utnyttjas där de har sina största fördelar, så att de 
tillsammans leder till effektiva transporter” (Banverket, 2008, s. 11). Banverket lyfter fram att 
sam-modaliteten genom sam-modalitetscentrum på senare år utvecklats till noder i 
transportsystemet. Stationerna har genom detta utvecklats till mötesplatser där människor rör 
sig mellan olika transportslag och kringaktiviteter skapats. Stationernas fysiska utformning 
har underlättat denna utveckling genom pendlarparkeringar, cykelparkeringar med 
anslutningar till buss och tåg. Banverket anser att det är ”en självklarhet att tillgodose 
resenärernas behov av service och bemanning av stationerna” (Banverket, 2008, s. 13). 
(Banverket, 2008, ss. 9-13) 

Banverket inriktar sig på att ”järnvägs- och transportsystemet måste fungera bra från början 
till slut (dörr till dörr), för att resenären ska bli nöjd och för att syftet med resan uppnås” 
(Banverket, 2008, s. 15). Det måste vidare finnas enkelhet i byten mellan transportslagen, det 
måste finnas tillförlitlighet samt god effektivitet genom att olika funktioner fungerar 
tillsammans. Figur 16 visar tydligt på hur Banverket vill möjliggöra en resa av god kvalitet. 
(Banverket, 2008, s. 15) 

 

Figur 17. Källa: (Banverket, 2008, s. 15) 

Banverket identifierar tre strategiområden som behöver utvecklas under perioden 2010 till 
2019. Dessa är; ”ökad kundtillfredsställelse, klimat och miljö samt aktivare deltagande i 
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samhällsplanering” (Banverket, 2008, s. 32). För dessa strategiområden identifieras också 
behov av en höjd ambitionsnivå vilka redovisas nedan.  

1) ”Ökad kundtillfredsställelse; 
a) Kraven på punktlighet och tillförlitlighet kräver ökad samverkan.  
b) Det strategiska arbetet med trafikinformation och stationsfrågor behöver förbättras och 

utvecklas.  
c) Resvane- och kundundersökningar behövs för att öka kunskapen om resenärers och 

transportköpares behov och värderingar.  
d) Arbetet för en attraktiv godstrafik måste fortgå och utvecklas.  
e) Forum för dialog med godstransportköpare och aktörer inom transportsektorn behöver 

utvecklas.  
f) Konsument- och resenärsfrågor att blir allt mer betonade. Arbetet för en attraktiv 

kollektivtrafik måste fortgå och utvecklas. Det strategiska arbetet för att göra 
transportsystemet tillgängligt för alla, har hög prioritet. 

2) Klimat och miljö; 
a) Ett ökat engagemang krävs för att uppnå ett effektivare nyttjande av transportsystemet 

(mobility management), både för gods- och persontransporter.  
b) Sektorssamverkan och kunskapsuppbyggnaden kring minskad miljöpåverkan behöver 

utvecklas och kompletteras.  
c) Transportpolitisk analys, strategisk planering och uppföljning är viktiga medel i 

miljöarbetet. Dessa behöver fördjupas.  
d) Järnvägens miljöfördelar bör förmedlas genom breddad information/kommunikation. 

3) Aktivare deltagande i samhällsplaneringen; 
a) Höga förväntningar från andra planeringsaktörer  
b) Behov av integrerad och förenklad samhälls- och markanvändningsplanering  
c) Ett aktivt deltagande i samhällsplaneringen, för att förebygga miljöproblemen  
d) Behov av att hantera säkerhetsaspekter i samhällsplaneringen.” (Banverket, 2008, s. 

33) 

 
  



57 
 

5. Nulägessituation för studiependling i Mälardalen – Vart reser 
studenterna? 
För att visa hur studiependlingen i Mälardalen ser ut idag har jag med hjälp av Länstrafiken i 
Örebro läns projektgrupp; Mer Koll tagit fram flödeskartor som redovisas i bilaga 1 till 3. 
Studiependlingen visas diagrammatiskt på flödeskartorna med hjälp av pilar som 
representerar inpendlingsstatistik till utvalda utbildningsorter (se 1.1 Syfte). De studerande 
redovisas på den ort där högskolan bedriver den kurs de är inskrivna på men gör ingen 
skillnad på om det är distansstudier eller studier på plats. Det här bör därför hållas i minnet 
när siffrorna tolkas och därmed blir beskrivningen något haltande men att antalet 
distansstudenter ändå inte uppgår till majoriteten av studenterna på något universitet kan dock 
ses som ett tillförlitligt antagande (SCB och Högskoleverket, 2008). Därigenom kan jag sluta 
mig till att de redovisade siffrorna ger en bild av att många studenter har ett resbehov till 
respektive lärosäte. Det finns flera fall där en högskola eller ett universitet också har kurser på 
flera orter, t.ex. Örebro universitet med studerande i Grythyttan. I fallet Mälardalens högskola 
är de studenter som går en kurs i Västerås redovisade som pendlare till Västerås och de som 
går kurs i Eskilstuna som pendlare till Eskilstuna. Dessa två problem kunde inte korrigeras vid 
framtagandet av materialet som ligger till grund för kartorna vilket är beklagligt men tyvärr 
ofrånkomlig.  

Kartorna är skapade i programmet PowerPoint där pilarna är i paritet med antalet pendlande 
från en ort till utbildningsorten genom att antalet breddpunkter motsvarar antalet pendlande. 
T.ex. är pilen som symboliserar antalet studiependlande från Västerås till Eskilstuna 6,23 
punkter bred då 623 studenter pendlar däremellan. Siffrorna redovisas antingen som enskild 
ort eller tillsammans med någon eller några andra orter för att inte göra kartan för 
svårbegriplig med ett stort antal pilar. För att se rådata för utvalda orter som ligger till grund 
för kartorna se tabellerna i bilaga 1. Data till tabeller och kartor har tagits ur en databas 
framtagen av det länsöverskridande projektet Mer Koll. Statistiken i den här databasen är 
uppbyggd kring ett rutnät i landskapet, där varje ruta om 200×200 meter innehåller antalet 
studenter därom pendlande till utbildningsorter i Mälardalen. De utvalda orterna i landskapet 
ligger inom länsgränserna för magisteruppsatsens respektive utvalda universitets- och 
högskoleorter (Uppsala och Örebro universitet samt Mälardalens högskola i Eskilstuna och 
Västerås).  De statistikrutor som valts ligger inom tätortsgränserna inom varje kommun i 
respektive län. Tätortorterna på databaskartan utgjordes av formerna för varje tätort marker 
med gul färg, för Stockholm lika så men i innerstaden innanför ”tullarna”. De följande 
avsnitten beskriver hur studiependlingsflödena ser ut idag till varje utvalt universitet och 
högskola samt analyserar paralleller till tidigare beskrivningar om Mälardalsregionen. 

5.1 Inpendlingsdata för Mälardalens högskola i Västerås och Eskilstuna 
Det största antalet studenter som pendlar till MDH i Västerås gör det från Eskilstuna och 
Strängnäs med 342 inpendlande (se tabell 2 eller bilaga 1, flödeskarta 2 [pil F]). De 
studiependlande från Eskilstuna till Västerås kan välja att pendla med tåg, buss eller bil. En 
tågresa kan göras till självkostnadspris medan en bussresa är gratis för studenter vid 
högskolan. Detta med hjälp av Utbildningslinjen (se 3.5.2 Pendlingsförutsättningar till 
Mälardalens högskola) så att studenter som har kurser både i Västerås och Eskilstuna skall 
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kunna ta sig mellan föreläsningar, seminarier och andra obligatoriska moment. Bil som är en 
dyr omkostnad för studenter är också ett alternativ. Från Strängnäs kan studenter välja att 
pendla med tåg eller buss där SJ:s regionaltåg från Stockholm till Eskilstuna stannar. Därifrån 
får de antingen välja att fortsätta med tåg eller välja gratisbussen. Ett stort antal 
studiependlande kommer också från Köping, Arboga och Kungsör (K.A.K.-regionen, för 
enskild data; se tabell 2, bilaga 1) samt Enköping (se tabell 2, bilaga 1 eller flödeskarta 2, 
bilaga 1 [pil E och C]). Det övriga pendlandet i Västmanlands län till MDH i Västerås är 
mindre omfattande (se tabell 2, eller flödeskarta 2 bilaga 1 [pil A,B,D]). Vad gäller 
inpendlingen till Västerås från Stockholm är den tämligen obetydlig p.g.a. att rekryteringsdata 
från Stockholm med förorter är utlämnat i figur 11 (se 3.4 Mälardalen som kunskapsregion i 
ett pendlingsomland). Där går det heller inte att se att ett samband skulle föreligga. Det är 
ändå intressant att jämföra hur rekryteringspilarna i figur 11 sammanfaller någorlunda med 
pilarna i flödeskartorna i bilaga 1. Det är dock inte på samma sätt för rekryteringen som för 
studiependlingsantalet mellan Eskilstuna och Västerås enligt figur 9 och bilaga (pil F). Detta 
kan bero på det enkla faktum att MDH har sina institutioner i båda städerna och om man 
rekryteras till denna högskola räknas man antagligen som studerande i både Eskilstuna och 
Västerås. I enlighet med studiependlingsstatistiken visar den vilken kurs man är inskriven på 
och var den hålls. Om studenterna då har kurser i båda städerna kommer pendlingen både öka 
mellan dem och oberoende av varandra. Man kan vara boende i Västerås och ha alla sina 
kurser i Eskilstuna eller tvärt om. 

För Eskilstunas del gäller samma förhållande vad gäller inpendlingen av studenter från 
Västerås. Den största inpendlingen sker alltså från Västerås med 623 studiependlande 
studenter, (se bilaga 1, flödeskarta 1 [pil D]). Till Eskilstuna kommer den näst största delen av 
de inpendlande studenterna från K.A.K-regionen (101 st.) där Arboga står för färst 
inpendlande studenter (25 st.) i detta kluster och Köping för flest (44 st.) (se bilaga 1, 
flödeskarta 1 [pil A,B,C samt A+B+C]). Vidare kommer även ett lika stort antal från 
Strängnäs med tätorter som K.A.K-regionen (101 st.) (se bilaga 1, flödeskarta 2 [pil E]). 
Övriga orter, Stockholm innerstad och Örebro inräknat, står för en mindre del som kan anses 
något obetydlig i jämförelse med inpendlingen från Västerås. Studenter från Stockholm kan 
liksom från övriga orter välja de tre färdmedlen tåg, buss och/eller bil. 

5.2 Inpendlingsdata för Uppsala universitet 
I avsnittet nämndes att Stockholm-Uppsalaområdet fungerar mer som en funktionell region än 
övriga områden i Mälardalsregionen. Detta blir framträdande när antalet inpendlande 
studenter från Stockholms innerstad presenteras (se bilaga 2, flödeskarta 3 [pil F]). Den 
representativa pilen för denna inpendling av studenter dominerar över all annan 
studiependling till Uppsala universitet. De övriga pilarna representerar inte tillnärmelsevis en 
lika stor inpendling. Den största inpendlingen, bortsett från Stockholm, står Enköping för med 
181 inpendlande studenter följt av Knivstas 152, Salas och Hedebys 122, Tierps 118 och 
Östhammars 87 inpendlande studenter (se bilaga 2, flödeskarta 3 [pil B,A,E,C,D]). Antalet 
inpendlande studenter från Enköping till Uppsala är också högre än samma inpendling till 
MDH i Västerås. Här kan både det faktum att Uppsala är ett universitet samt närhet och 
tillgänglighet spela in. Fast då det inte finns tågtrafik från Enköping till Uppsala, utan i stället 
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till Västersås, tyder det på att Uppsala är mer attraktivt som studieort. Dels p.g.a. 
universitetets renommé som gammalt och anrikt samt dess stora utbud av kurser. Enligt figur 
11 (se avsnitt 3.4) visas det även att rekryteringen från Enköping till Uppsala universitet är 
större än den till Mälardalens högskola. 

5.3 Inpendlingsdata för Örebro universitet 
Vad gäller Örebro universitet är inpendlingen till Örebro tämligen stor i relation till MDH (se 
bilaga 3, tabell 4 samt flödeskarta 4). MDH som har mer interurban studiependling p.g.a. dess 
strukturella uppbyggnad som en gemensam högskola för Eskilstuna/Västerås får därför en 
mer lokal karaktär. Universitetet i Örebro kan på sätt och vis beskrivas som ett verkligt 
regionalt universitet dit många studenter rekryteras från omkringliggande orter i och omkring 
länet (se figur 11, avsnitt 3.4). Det största antalet studenter som pendlar in till Örebro 
universitet kommer från Kumla och Hallsberg (276 st.) (se bilaga 3, flödeskarta 4 [pil A]). En 
annan stor grupp inpendlande studenter kommer från K.A.K.-regionen tillsammans med 
studenter från Eskilstuna och Västerås (268 st.) (se bilaga 3, flödeskarta 4 [pil B] samt för 
enskilda orter se bilaga 3, tabell 4). Ytterligare ett stort antal kommer från Nora och 
Lindesberg (183 st.) (se bilaga 3, flödeskarta 4 [pil C], samt många från Karlskoga och 
Fjugesta (184 st.) (se bilaga 3, flödeskarta 4 [pil D]). Från Stockholm och Laxå kommer ett 
mindre antal, 66 stycken respektive 31 stycken (se bilaga 3, flödeskarta 4 [pil E och F]). Att 
Stockholm har fler inpendlande studenter än MDH kan verka underligt med tanke på 
avståndet, frågan blir då hur många av dessa som distansstuderar. Det kan också vara så att ett 
universitet lockar till sig fler studenter än en högskola, varför viljan från högskolor att bilda 
universitet kan förstås (Wikhall, 2001, ss. 30-40). Rekryteringskartan (se figur 11, avsnitt 3.4) 
visar inte heller den någon rekrytering från Stockholm till Örebro universitet. Det skulle även 
kunna vara så att utbyggda möjligheter till pendling i Mälardalen inte stimulerar en så pass 
lång pendling. Ett svar kan skönjas i kapitel 6 där studenternas behov och krav redovisas 
utifrån de fokusgruppsintervjuer som har genomförts. 
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6. Vad tycker studenterna om sin pendlingssituation och vilka behov 
och krav har de? 
För att ta reda på vilka behov och krav studenterna har, vid utvalda utbildningsorter (se avsnitt 
1.1), kommer jag här att redovisa resultatet från de fokusgruppsintervjuer jag har hållit. Dessa 
hölls med ett varierande antal deltagare från två till fem personer och genomfördes under ca 
två timmar vid tre tillfällen från december till februari. De deltagande studenterna svar ligger 
till grund för de kvalitetskartor (se bilaga 4 till 6) som också presenteras för varje enskild 
grupp där de poängsatt och betygsatt olika faktorer och kännetecken på sitt studiependlande 
(se avsnitt 1.2.3). Fokusgrupperna rekryterades både genom offentliga anslag (se bilaga 7) på 
de två universiteten och på den ena högskolan samt genom bekantas bekanta då problem i 
rekryteringen gjorde att vissa hoppad av på grund av tidsbrist. De svarande är anonymiserade 
och när namn används är de fingerade för att inte avslöja deras sanna identitet. Avsnitt 6.1 
beskriver studenternas åsikter utifrån material från de fokusgrupper som i nästa avsnitt 
beskrivs. Deras svar anges från ljudupptagningar och i texten sätts både i relation till tidigare 
beskrivna teorier men också till de poäng samt betyg som redovisas i kvalitetskartorna i bilaga 
4 till 6. 

6.1 Fokusgruppernas upplägg samt redovisning av framlagda synpunkter. 
I Uppsala genomfördes en fokusgruppsintervju med tre studenter, två kvinnor (Lisa och Stina) 
och en man (Patrik), som alla rekryterats via mitt sociala nätverk. De två kvinnorna pendlade 
med SL:s tunnelbana eller med SL-buss från sina respektive hem i Stockholmsområdet till 
Stockholms centralstation där de anslöt till SL:s pendeltåg mot Märsta. Vid ankomst till 
Upplands Väsby station byter de till Upplands lokaltrafik genom det s.k. Upptåget för vidare 
färd till Uppsala centralstation varifrån de sedan till fots tar sig till sin institution. Och hem tar 
de sig den omvända vägen. Den deltagande mannan åker även han tunnelbana till Stockholms 
centralstation där han å sin sida byter till SJ:s regionaltåg och utan andra byten tar sig till 
Uppsala centralstation varifrån även han sedan tar sig till fots till sin institution. 
(Uppsalastudenter, 2009) 

På Örebro universitet rekryterades alla studenter till fokusgruppen via offentliga anslag på 
universitetets anslagstavlor (se bilaga 7). Gruppen bestod av 5 kvinnor där två (Karin och 
Mia) pendlar med bil från Fagersta och två (Sara och Jonna) reser med buss från Karlskoga. 
Vidare en femte (Malin) som reser med regionaltåg från Stockholm.  Karin och Mia reser hela 
vägen från Fagersta i bil var för sig, Sara och Jonna reser med buss hela vägen och Malin 
reser med tunnelbana till Stockholms centralstation för vidare färd till Örebro med SJ:s 
regionaltåg. Slutligen tar sig Sara, Joanna och Malin till universitetet med lokalbuss från 
Örebros tågstation. (Örebrostudenter, 2010) 

För att genomföra fokusgruppsintervjun vid Mälardalens högskola rekryterades till att börja 
med alla via offentliga anslag på högskolans anslagstavlor men av dessa studenter kunde 
slutligen ingen närvara vid det tilltänkta intervjutillfället, ej heller kunde tillräckligt många vid 
det andra föreslagna mötestillfällen varför jag slutligen blev tvungen att rekrytera vi bekantas 
bekanta genom mitt sociala nätverk. Denna rekrytering utföll i tre deltagare varav den sista 
vid intervjutillfället inte dök upp utan att meddela varför. Fokusgruppen bestod då slutligen av 
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två kvinnor (Marie och Filippa) där Marie pendlade med SJ:s tåg från Sala till Västerås och 
därifrån med högskolans gratisbuss till Eskilstuna. Filippa pendlade från Åkers Styckebruk till 
Eskilstuna med länstrafikens lokalbuss till Läggesta och SJ:s regionaltåg till Eskilstuna. 
(MDH, 2010) 

6.1.1 Varför studiependlar studenterna till sina utbildningsorter? 
Varför dessa studenter väljer att studiependla till sina utbildningsorter, istället för att bosätta 
sig där, är en viktig utgångspunkt att redogöra för. Det svar de oftast anger är av social 
karaktär; att de vill vara nära vänner och familj på hemorten. De anser därför att 
studiependlingen är värd den kostnad den medför ur olika aspekter. Exempelvis resonerar 
Filippa som reser från Åker Styckebruk till Mälardalens högskola i Eskilstuna att ”… jag har 
pendlat så mycket att jag blivit van” (MDH, 2010). En automatiserad handling (Frenette, 
2006, s. 50) som helt enkelt för med sig att hennes vardagsvanor byggs kring 
studiependlandet. Hon jämför sig också med dem som arbetspendlar från Stockholm och 
tycker därmed att hennes situation är bättre eftersom att hon snabbare tar sig till Eskilstuna än 
dem. Det skulle därför kunna antas att regionförstoringstanken med en bättre utbyggd 
infrastruktur internaliserats i hennes medvetande och förstorat hennes pendlingsomland. 
Uppsalastudenterna som studiependlar från Stockholm uppger utöver sociala skäl också; 
arbete, lokalt utbud av nöjen och handel samt billiga bostadskostnader som anledningar till att 
studiependla.  För studenterna vid Örebro universitet finns det även skäl utöver sociala skäl, 
t.ex. ett lugnare boende på landet, studiero och svårigheter att finna boende i Örebro. (MDH, 
2010) (Uppsalastudenter, 2009) (Örebrostudenter, 2010) 

6.1.2 Studenternas synpunkter på studiependling och kännetecken för denna relaterat till 
betydelsen av tidsaspekter så som förseningar, restid och anslutningar mm. 
Alla fokusgruppsdiskussioner med och mellan studenterna tar upp problemen med 
förseningar. De båda kvinnorna från Uppsala universitet glider nästa direkt in på detta 
samtalsämne. Båda två anser att just förseningar är det största problemet med att studiependla 
till Uppsala universitet.  Lisa säger; ”vi blir speciellt utsatta också p.g.a. av att vi måste 
ansluta i Upplands Väsby och särskilt när vi ska mot Uppsala eftersom att Upptåget bara går 
en gång i halvtimmen. Om det dessutom är sent eller inställt, då kan vi bli stående där länge” 
(Uppsalastudenter, 2009).  Detta är också något som händer ofta, ibland upp till fyra gånger 
per vecka, och ställer till stora bekymmer för dem i deras studiependlande. De skulle helst 
vilja se en förbättring här. Lisa anger att problemet oftast beror på att pendeltåget från 
Stockholm till Upplands Väsby är sent och att Upptåget till Uppsala inte väntar in deras tåg. 
När något sådant händer på morgonen leder det ofta till en onödig stress. Stina anser att 
problemet blir speciellt svårt under tentamensperioder och fyller i Lisas diskussion med att 
säga; ”allt med förseningar leder till att vi måste ta helt bisarra säkerhetsmarginaler”. Detta 
medför också att två studenter i kvalitetskartan anger att förseningar är ”mycket dåligt” som 
kännetecken på deras eget resande (se bilaga 5, faktor 1 till 4, kännetecken ”förseningar”). 
Vilket föranleder att alla intervjudeltagare från Uppsala universitet tycker att faktor 1 (SL:s 
pendeltåg) och faktor 2 (UL:s Upptåget) är viktigast för att en resa i allmänhet skall hålla god 
kvalitet (se bilaga 5, faktor 1 och 2). Bara en av dem anser samma sak för faktor 3 (SJ:s 
regionaltåg) (se bilaga 5, faktor 3). (Uppsalastudenter, 2009) 
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Även för pendlande till MDH (Mälardalens högskola) i Eskilstuna är detta ett problem. Det 
leder till att Filippa som studerar där anger att hon ibland måste sova över hos en kompis 
dagen innan en tentamen för att vara säker på att komma i tid. ”Man kommer ju inte in i salen 
heller om man är försenad så då är det bättre att ta det säkra före det osäkra och sova över i 
Eskilstuna” (MDH, 2010). Ändå är betydelsen av ”planering” för faktorn ”tåg” betygsatt som 
att planering är ett bra kännetecken på tåget som en faktor i deras resande av två 
intervjudeltagare (se bilaga 4, kvalitetskarta 3; punkt 2; kännetecken ”planering”). (MDH, 
2010) 

Det verkar som att förseningar är ett stort problem för studenter likväl som det kan vara ett för 
arbetspendlare då det påverkar förutsägbarheten i resandet. De kan alltså inte vara säkra på att 
komma fram i tid till viktiga tentamina, seminarier eller andra obligatoriska moment i 
utbildningen. Problemet verkar dock variera om man ser till hur kännetecken som planering, 
anslutningar och förutsägbarhet samt restid betygsatts av de olika fokusgrupperna (se bilaga 4 
till 6).  

Det finns dock andra avvikande åsikter vad gäller det här. Det är nämligen inte ett lika stort 
problem för Patrik som reser till Uppsala, han tycker att regionaltågen oftast är i tid och att 
problemet för honom inte är så stort. ”Någon enstaka gång har jag blivit stående i Knivsta 
men oftast går tåget på utsatt tid” (Uppsalastudenter, 2009).  

För Malin som reser till Örebro med SJ:s regionaltåg är det dock inte lika lätt hon tar ofta med 
sig sin resväska för att om problem uppstår ha med sig ombyte ifall hon måste stanna kvar i 
Örebro. (Örebrostudenter, 2010) 

Det finns också vissa skillnader mellan Patriks, Malins och Filippas resande, där Patrik har 
möjlighet att också resa med SL:s pendeltåg med byte till UL:s Upptåget eller i annat fall 
Swebus till och från Uppsala. Enligt Patrik har det hänt att han ”… tagit Upptåget till 
Upplands Väsby…” fast han ”… betalar för SJ:s regionaltåg” (Uppsalastudenter, 2009).  

Vad gäller just anslutningar betygsattes detta kännetecken gällande för alla faktorer som 
”mycket dåligt” eller ”dåligt” av två intervjudeltagare (se bilaga 5, faktor; 1 till 4, 
kännetecken ”anslutningar”). En av dem ansåg att anslutningarna var att ses som bra i relation 
till kvaliteten för den egna resan (se bilaga 4, faktor 1 till 4 kännetecken ”anslutningar”). 
(Uppsalastudenter, 2009) 

Det finns alltså en diskrepans i resandet med regionaltågen beroende på geografiskt avstånd 
och alternativa färdvägar. För Filippa som studerar vid MDH kan det trots att det finns ett 
alternativ med buss till Eskilstuna bli omständigt ifall det är förseningar med tåget. Hon 
berättar att om tåget inte kommer och hon måste ta buss, då måste hon ta sig in till Mariefred 
från Läggesta station som ligger en bit utanför Mariefred. Det här tycker Filippa är onödigt 
krångligt och efterlyser därför bättre tillgänglighet och anslutningar från Läggesta station 
(MDH, 2010). Intressant nog betygsätter båda intervjudeltagarna enligt kvalitetskartan 
kännetecknet ”anslutningar” vad gäller tågresor som ”bra” utifrån att den egna resan ska hålla 
god kvalitet (se bilaga 4, punkt 3, faktor 2, kännetecken ”anslutningar”).  
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För att minska risken att bli försenad väljer Karin och Mia som studerar vid Örebro universitet 
att ta bilen från hemorten söder om Örebro. För dem är det en fråga om självbestämmande, de 
vill ha möjligheten att kunna välja när de vill åka och inte vara bundna vid avgångstider för 
tåg eller bussar. De verkar inte heller påverkas så mycket av hur andra reser. Att 
fokusgruppen i majoritet består av kollektivpendlare föranleder ingen konformism i deras 
uttalanden vad gäller kollektiva färdmedel. De understryker i stället hur viktig bilen är för 
dem och anger att de inte tänker så mycket på hur andra reser. De menar att restiden påverkas 
positivt för att de reser på tider med mindre trafik. Mia säger rent ut att ”… för mig är bilen 
det snabbaste färdmedlet” (Örebrostudenter, 2010). Det finns dock en anpassning från övriga 
kollektivtrafikresande studenterna till de båda bilpendlande studenternas svar. Sara anger att 
hon gärna skulle resa med bil men att hon inte anser sig ha råd och Malin som reser från 
Stockholm anger att hon absolut inte skulle ha råd. (Örebrostudenter, 2010) 

Att bilen för Karin och Mia har en så central roll skulle kunna hänga samman med 
automatiserade handlingar (Frenette, 2006, s. 50). Att välja bilen har för dessa kvinnor blivit 
en vana som de hävdar förenklar deras tillvaro. Samtidigt kan det i Karins fall ha samband 
med bilens större betydelse för människor i landsbygd (Hagman, 2005, s. 37) då hon själv 
säger att hon bor utanför Fagersta på landet  (Örebrostudenter, 2010). Enligt kvalitetskartan 
för Örebro universitets studenter så anges för bilen som faktor lika höga poäng som tåget 
totalt. Två studenter ger den totalt 6 poäng och anser att den är viktigast för att en resa 
generellt sätt skall hålla god kvalitet. Vad avser kännetecken som framkomlighet och 
tidsvinster (som får hänvisa till restidsaspekten) finns en viss diskrepans (se kvalitetskarta 2 ; 
faktor 2; nyss nämnda kännetecken samt ”snabbhet”). 

För de kollektivresande studenterna är problemet med anslutningar extra stort när de kommit 
till Örebro tågstation. Lokalbussarna därifrån är ofta fulla av passagerare som skall ta sig till 
Örebro universitet. Då avståndet från stationen är sådant att de inte på ett snabbt sätt kan 
tillryggaläggas till fots är de på vintern beroende av lokalbussen. (Örebrostudenter, 2010). 

Anslutningar till buss från tåg kan också ställa till andra problem i regioner med ett litet 
resenärsunderlag. Kvällarna är speciellt besvärliga för Filippa som reser från Eskilstuna till 
Åkers Styckebruk via Läggesta. Hon måste förboka sin resa minst två timmar i förväg och 
hon påpekar att det är ganska lätt att glömma en sådan sak i samband med att hon kollar 
tidtabellen på Internet.  Hon uttrycker sin frustration genom att säga ”… när man kommer dit 
så kan man stå och glo ett tag och undra vart bussen är och se en massa taxibilar och tänka 
’varför står dessa här?’, sen kommer man på varför och blir sur på sig själv för att man kollat 
tidtabellen för dåligt” (MDH, 2010). 

6.1.3 Studenternas åsikter om alla faktorer samt kännetecken relaterade till 
studiependlingens genomförande med avseende på bekvämlighet och information mm. 
Vad gäller bekvämlighet finns det olika aspekter på detta som studenterna tar upp. Av de 
åsikter som de studiependlande studenterna vid Uppsala universitet framhåller verkar det inte 
vara så att sittplatser fattas dem. Lisa och Stina framhåller båda att de oftast får sitta och om 
det blir trångt på tåget till Uppsala brukar det oftast ske när de nått Knivsta med Upptåget. Då 
de fått sittplats från Upplands Väsby blir det enligt deras mening mer ett problem för andra. 
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Stina påpekar dock att hon kan uppleva platsbris om hon tar tåget söder ifrån in mot 
Stockholms central eller Solna mitt på dagen. Enligt kvalitetskartan (se bilaga 5, kännetecken 
”sittplatser”) anger också två intervjudeltagare från Uppsala betyget 3 vad gäller sittplatsers 
betydelse för att den egna resan skall hålla god kvalitet. Patrik som reser med SJ:s regionaltåg 
tycker inte heller att sittplatser är ett stort problem för hans bekvämlighet. ”När man åker 
regionaltåg får man alltid plats, ibland kan det vara fullt i en vagn men går man till nästa finns 
det oftast plats och då vet man att det bara berodde på någon lämmeleffekt” 
(Uppsalastudenter, 2009). 

Joanna som reser från Karlskoga till Örebro tycker dock att sittplats på bussen kan vara ett 
problem och säger att hon ibland inte kan sitta hela vägen från Karlskoga. Utifrån denna 
problematik kontrar Karin direkt och lyfter fram bilens fördelar. Hon menar att hon genom att 
inte resa kollektivt får sitta i en varm och bekväm bil, ”… på bussen kanske man måste stå 
upp” (Örebrostudenter, 2010) säger hon vidare med eftertryck. På Joannas uttalande tillägger 
Karin också att hon anser det riskabelt ur säkerhetssynpunkt att stå i en buss som åker hela 
vägen från Karlskoga. För intervjudeltagarna från Örebro är det värt att noter att två deltagare 
angav att betydelsen av sittplats är något som bra kännetecknar deras egen resa (se bilaga 6. 
faktor 1, kännetecken ”sittplats”). Detta bör alltså antyda att problemet för de två bussresande 
studenterna från Karlskoga inte är allt för stort vad gäller sittplatsbrist. För bilen ville inte 
gruppen placera kännetecknet sittplats som där till hörandes utan talade istället om 
bekvämlighet. Två deltagare betygsatte detta kännetecken dels som motsvarandes varken bra 
eller dålig och dels som motsvarandes bra för deras egen resa. (Örebrostudenter, 2010) 

Filippa som åker från Läggesta med tåg till Eskilstuna tycker att det finns en annan viktig 
aspekt av att inte få sittplats på tåget. Enligt henne känns resan då mycket längre för att om 
”… man står packade i 25 minuter då känns restiden nästan dubbelt så lång” (MDH, 2010). 
Bekvämlighet är något som en student vid MDH angett har betydelse som ett varken bra eller 
dåligt kännetecken för att studentens resa skall hålla god kvalitet. I kvalitetskartan (se bilaga 
4, alla faktorer; kännetecknet ”bekvämt” eller ”bekvämt om”) anges också för alla färdmedel 
att bekvämlighet är något som uppskattas för alla faktorer i intervjudeltagarnas resor. Filippa 
tackar dock gärna ja till förslag om skjuts i bil till sin hemort om någon kurskamrat erbjuder 
sig att ta henne med. Marie lägger en för henne mycket viktig aspekt till sittplatsbrist vad 
gäller bussarna mellan Västerås och Eskilstuna. Hon blir lätt åksjuk och behöver därför sitta 
långt fram i bussen vilket medför att hon alltid ser till att vara vid busshållplatsen i god tid 
innan avgång. För henne finns det inget val och hon kan tycka att en sådan 
bekvämlighetsfråga kan ställa till det ifall bussen är försenad och hon får stå och vänta.  När 
Marie ser till att vara i god tid innan avgång blir det heller inte ett allt för stort problem för 
henne att hitta sittplats. Enligt kvalitetskartan (se bilaga 4) anger också bara en 
intervjudeltagare att sittplats är något som ”bra” motsvarar kännetecknet för dennes egen resa. 
Vad gäller tåg uteblir en betygsättning för därom hörande kännetecken (se bilaga 4, faktor 2; 
kännetecken ”sittplatser”). (MDH, 2010) 

Information är en fråga som engagerar de studiependlande till Uppsala de tycker att den inte 
alls motsvarar deras förväntningar och säger till att börja med. ”Det borde finnas bättre 
samverkan kring informationen” (Uppsalastudenter, 2009). Den främsta kritiken riktar de mot 
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att informationen mellan de olika informationskanalerna skiljer sig åt. De pekar på att det på 
Internet kan förekomma en uppgift om förseningar och sedan får de andra besked när de 
kommer till Stockholms centralstation. Exempelvis säger Lisa att ”om man fick information i 
tid så skulle man på centralen kunna ändra sig eftersom att man kan välja, buss eller SJ tåg” 
(Uppsalastudenter, 2009). Patrik anser att en enkel lösning på problemet skulle vara att ha 
informationstavlor på centralen som informerar om alla sätt att ta sig till olika platser. Han 
menar att ”… det känns ju som enkelt idag med ny teknik och så att när man står nere på 
perrongen och tåget är försenat så skulle man kunna se när nästa buss eller SL-tåg och 
anslutande UL-tåg går till Uppsala” (Uppsalastudenter, 2009). Det kan också anses vara ett 
visst logistiskt problem anser Patrik när han pekar på att en tågförsening inte per automatik får 
honom att kolla upp när exempelvis nästa buss till Uppsala avgår. Det kan kännas osäkert att 
springa upp till Cityterminalen för att se bussavgångarna och kanske behöva springa tillbaka 
för att kolla att inte tåget går i alla fall. Här kan man åter visa att automatiserade handlingar 
har relevans i de vanor man tillängar sig sitt resande. I kvalitetskartorna kan man också se att 
studiependlarna till Uppsala anser att information är ett dåligt kännetecken på deras egen resa 
(se bilaga 5, kvalitetskarta, kännetecken ”Information”). (Uppsalastudenter, 2009) 

Informationen om förseningar eller hinder i trafiken är dock inte alltid bristfällig utan vissa av 
de studiependlande studenterna tar helt enkelt inte del av den.  Sara som pendlar från 
Karlskoga till Örebro går exempelvis för det mesta bara till bussen och hoppas att allt 
fungerar. Inte heller Karin tar någon speciell notis om trafikinformationen på radio innan hon 
tar bilen till Örebro från Fagersta men ibland hör Karin trafikrapporter på radion under tiden 
som hon kör och tycker då att dessa är bra och informativa  (Örebrostudenter, 2010). Enligt 
kvalitetskarta 2 (se bilaga 6) är de studiependlande studenterna vid Örebro universitet inte 
speciellt nöjda med informationen vad gäller färdmedlet tåg. Alltså de ansåg att information 
var ett ”dåligt” eller ”mycket dåligt” kännetecken i relation till sin egen resa med dessa 
färdmedel (se bilaga 6, kvalitetskarta 2, faktor 1 och 3, kännetecken ”information/service”). 
För bilen valde de studiependlande studenterna att inte ha med information som ett 
kännetecken för denna faktor.  (Örebrostudenter, 2010) 

6.1.4 Studenternas synpunkter på studiependling samt kännetecken för denna relaterat 
till kostnadsaspekter så som tid, pris och miljö 
Miljö är inte ett framträdande skäl i valet av färdmedel enligt de studenter som deltog i 
fokusgruppsintervjuerna. Priset de betalar i pengar eller tid för resorna är istället alltid det 
främsta skälet till valet av färdmedel. 

Filippa använder sig av ett pendlarkort plus som gäller för lokaltrafiken till och från Åkers 
Styckebruk med anslutande tåg och lokaltrafik i Eskilstuna. För henne är det betydligt mer 
ekonomiskt än att använda bil. Hon berättar dock att hon under en tid samåkte med en 
kurskamrat för att minska risken att drabbas av försenade tåg en vinter. Detta var ekonomiskt 
kortsiktigt och kostade mer än om hon hade valt tåget men i detta fall värderade hon 
tidsvinster högre än den ekonomiska kostnaden. Att resa med bil kände hon var bekvämt för 
att som hon uttrycker det ”… du inte behöver passa några tider” (MDH, 2010). För Marie som 
reser från Sala är tidskostnader mer central då hon hennes resa till Eskilstuna och tillbaka 
varje dag tar ungefär 4 timmar. Hon säger explicit att ”när det gäller pendlingen mellan 
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Västerås och Eskilstuna så är det inte en fråga om pengar, det är tiderna som är dåliga” 
(MDH, 2010). För henne har det blivit en försämring då Mälardalens högskola valde att gå 
från fria tågresor mellan Eskilstuna och Västerås till fria resor med buss. Marie talar om att 
hon förut kunde använda tiden på tåget oavbrutet för studier men genom att hon nu måste byta 
till bussen i Västerås blir det mindre tid för det. Hade Marie från början vetat att resorna 
skulle innebära byte till buss hade hon kanske omvärderat sitt val att flytta hem till Sala. 
Utifrån hur kostnader påverkar de båda intervjudeltagarna i relation till deras egen resa blir 
svaret ganska otydligt. Eftersom ingen av dem reser med bil och bussresor mellan Eskilstuna 
och Västerås är gratis samt att lokaltrafiken ingår i månadskostnaden blir betyget för faktorn 
tåg mest relevant. För denna faktor anser de båda intervjudeltagarna att kostnaderna som 
kännetecken på den egna resan i relation till tåget att dessa är bra (se bilaga 4, faktor 2, 
kännetecken ”kostnader”). (MDH, 2010) 

För studenterna i Uppsala finns en diskrepans mellan deras syn på kostnader då två av 
intervjudeltagarna (Lisa och Stina) väljer att resa med SL till Upplands Väsby för byte till UL 
och vidare färd mot Uppsala och den tredje (Patrik) väljer att resa med SJ:s regionaltåg genom 
TiM-trafiken. Om man studerar förutsättningarna så som de beskrivs i avsnitt 3.5.3 och där 
jämför de högre kostnader som Patrik tar på sig jämfört med Lisa och Stina, indikerar det att 
han värderar tid högre än priset i pengar och tvärt om för de övriga. Patrik uttrycker direkt 
denna högre värdering av tid genom att säga ”jag betala gärna för kvalitén med att slippa 
vänta och att åka direkt är värt det” (Uppsalastudenter, 2009). Lisa kontrar direkt då hon säger 
att ”hade jag jobbat som honom så hade jag kunnat betala för SJ och slippa allt strul, men 
också slippa byta till ett tåg som går en gång i halvtimman” (Uppsalastudenter, 2009). Lisa 
och Stina tycker att det inte känns bra att betala mer för sitt SL/UL kort då studenter i 
Stockholm kan köpa ett terminskort till studentpris om de studerar i Stockholm. Fast de vill 
heller inte använda sig av SJ:s 10 enkelresor till studentpris för att det tillsammans med ett 
SL-kort per månad skulle bli dyrare än SL/UL-kortet (se avsnitt 3.5.3). Vad gäller 
intervjudeltagarnas betygsättning av kostnader som ett kännetecken på sitt eget resande anger 
de att priset ”mycket dåligt” kännetecknar alla faktorer för att en sådan skall hålla god kvalitet 
(se bilaga 5, samtliga faktorer, kännetecken ”priset”). De skulle alla gärna se att deras resor 
var avdragsgilla så som de kan vara för arbetspendling genom att Lisa uttryckligen säger, ”om 
man jämför med dem som arbetspendlar så får vi inte ens dra av detta på skatten” 
(Uppsalastudenter, 2009). (Uppsalastudenter, 2009) 

För att avslut beskrivningen av relationen kostnaden i tid och pengar får Örebrostudenterna 
som deltog i fokusgruppsintervjun också komma till tals. De två bilresande studenterna, Karin 
och Mia, tar i sin diskussion upp att anledningen till att de väljer att använda bilen. De menar 
att utifrån sina respektive kursscheman vinner de på att använda bilen eftersom de inte 
behöver vara på universitetet varje dag. Karin och Mia menar att det skulle bli dyrare för dem 
att använda kollektivtrafiken om de var tvungna att köpa ett pendlarkort för hela månaden då 
de inte skulle använda det varje dag. Visst anser de att bensinen är dyr också men utifrån 
nämnda resonemang menar de alltså att de värderar tiden och i någon mån bekvämligheten 
högre än priset. Det enda som skulle kunna få Karin att välja kollektivtrafik över bilen är ifall 
den skulle vara gratis vilket på sätt och vis tydligt visar hennes höga värdering av 
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tidsvinsterna med bilen som färdmedel. Enlig kvalitetskartan för Örebros studenter får också 
bilen som en faktor för en generell resa av god kvalitet 6 poäng (se bilaga 6; faktor 3). 
Kännetecknet ”pris” är dock betygsatt med två olika betyg av intervjudeltagarna, där de anser 
att priset relation till bilen kännetecknas som mycket dålig av en intervjudeltagare och som 
mycket bra av en annan utifrån dess betydelse för den egna resan (se bilaga 6, faktor 3, 
kännetecken ”priset”). Även för dem som reser kollektivt verkar värderingen av tid vara hög 
men värderingen av priset är dock högre. Sara som pendlar från Karlskoga uttrycker detta 
genom en kommentar som lyder; ”Jag har full förståelse för dem som väljer bil, jag skulle 
också göra det om jag hade råd. Jag har dock inte råd att både ha bil och åka kollektivt. Hade 
jag bil så skulle min restid halveras” (Örebrostudenter, 2010). Enligt kvalitetskartan går det 
också att se hur prisets betydelse relaterar till den egna resan vad gäller de faktorer som 
påverkar det kollektiva resandet så som tåget och bussen. Här skiner det igenom att de som 
inte ser bilen som en faktor i resandet anser att priset har större betydelse som kännetecken på 
det egna resandet (se bilaga 6, faktor 1 och 3, kännetecken ”priset”). Slutligen bör det också 
tilläggas att de kostnader som Malin blir beroende av är priset på resor från Stockholm till 
Örebro. Det här gör att hon inte har samma förutsättningar att uttala sig om faktorn bil i sitt 
resande på samma sätt, utifrån det geografiska avstånd hon ställs inför. Samåkning är enligt 
henne uteslutet och priset i pengar blir högre värderat av henne än bekvämlighet och tid. 
(Örebrostudenter, 2010) 

6.1.5 Studenternas identifierade behov och krav i sin studiependling utifrån 
diskussionerna i fokusgrupperna samt studenternas förslag till förbättringar. 
Studenterna i samtliga fokusgrupper talar mycket om behov och krav utifrån ett 
informationsperspektiv. De skulle vilja att informationen var mer lättillgänglig på stationer 
och busshållplatser. För Uppsala studenterna handlar det mest om information vad gäller 
alternativa färdvägar till Uppsala från Stockholms Central. Ett viktigt krav vad gäller 
information om förseningar i trafiken för studenterna är att informationen är samstämmig över 
olika medier, så som internet, offentliga informationsskyltar och utrop på stationer. De 
värderar helt klar en sådan aspekt högt i sitt eget resande. Behov av eller krav på sittplatser 
verkar utifrån deras diskussioner inte vara av stor betydelse och inte heller i kvalitetskartorna 
(se bilaga 4 till 6) kommer det till något märkbart uttryck. Detta beror till stor del på att 
studenterna sprider ut sina resor över andra tider på dagarna och inte alltid reser under 
högtrafik. Anslutningar är dock något som bereder bekymmer för vissa studenter som 
pendlar till Uppsala via Upplands Väsby; men också för dem som byter till lokalbuss vid 
Örebro station samt för byten vid Läggesta mot Eskilstuna. Här finns helt klart ett behov av 
fungerande anslutningar vilket vållar störst problem i morgontrafiken när studenterna reser i 
högtrafik och kanske måste hinna till ett obligatoriskt moment så som en tentamen. Kravet på 
anslutningarna är alltså att de ska vara pålitliga och om det blir förseningar då skall 
informationen vara korrekt och informativ för att motverka onödig stress. Ett krav som 
tillkommer anslutningarna är att restiderna också planeras utifrån hur kursscheman och 
studiebehov ser ut. En av studenterna vid Mälardalens högskola pekad särskilt ut hur olyckligt 
det är att den sista gratis bussen från Eskilstuna till Västerås avgår för tidigt i hennes ögon (se 
bilaga 8, tabell 2). Här finns helt klart ett behov av senare turer då många studenter stannar 
kvar på biblioteket efter skoltid för att tillgodose krav på eget arbete under kurserna. Enligt 
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kvalitetskartorna varierar svaren utifrån hur de deltagande studenterna i fokusgrupperna velat 
ranka faktorer och kännetecken. Betydelsen av förseningar, restid och snabbhet som 
kännetecken på den egna resan påverkar därmed också kraven på och behoven av service. 
Service verkar trots allt vara information för studenterna men då påverkar priset i stor 
utsträckning kraven och behoven av den samma. Att betala för en service som inte levereras 
är en negativ aspekt som i viss mån verkar frammana andra krav. Exempelvis kravet från 
några av Uppsalastudenterna som gärna ser att pendlingen skulle vara avdragsgill på skatten 
för dem som för arbetspendlarna idag. 

6.1.4.1 Konkreta förslag på förbättringar för studiependlingen från de olika 
fokusgrupperna 

Fokusgrupp Uppsala 

• Direktpendeltåg från Stockholm till Uppsala med SL. 
• En ordentlig studentrabatt som exempelvis pensionärerna har idag eller 

pendlingskostnader som är avdragsgilla. 
• Långsiktiga miljösatsningar 

Fokusgrupp Örebro 
• Sittplatser 
• Tillgänglighet mellan buss och tåg 
• Anpassa trafiken efter efterfrågan från studenter också 
• Renhållning av vägarna på vintern 

Fokusgrupp Mälardalens Högskola 

• Bättre anslutningar mellan tåg och buss då väntetiderna skulle minska 
• Fler vagnar på tågen 
• Bättre information vid förseningar och spårändringar i tågtrafiken 

7. Diskussion  
I följande kapitel kommer jag att föra två diskussioner utifrån mitt syfte där jag har valt att 
dela upp diskussionerna i två delar. Den första diskussionen bygger på den första delen av 
denna magisteruppsats syfte, som är; varifrån pendlar flest studenter till valda 
utbildningsorter och varför pendlar de till sina studier? Diskussion två kommer att behandla 
den senare delen av denna uppsats syfte, som är; vilka behov och krav har studenterna i och 
på sin studiependling samt framlagda förslag till förbättringar. I detta sammanhang 
diskuteras alltså resultatet från fokusgruppernas viktigaste behov och krav som jag identifierat 
i relation till Vägverkets och Banverkets inriktningar vilka berör perioden 2008-2019. 

7.1 Diskussion – varifrån pendlar flest studenter till valda utbildningsorter 
och varför pendlar de till sina studier? 
Resmönstren för studiependlarna i Mälardalsregionen (se bilaga 1 till 3) anser jag absolut 
visar på ett studiependlingsbehov men också på att de interregionala resorna över 
länsgränserna ser olika ut för de olika universiteten. När det gäller resor inom regionen är 
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bilden tämligen diversifierad. Om vi ser till Uppsala universitet (UU) vad gäller 
studiependling har det således sitt största utbyte med inpendlande studenter från Stockholms 
innerstad och Enköping. Inpendlingen till UU är ändå massiv från Stockholms innerstad i 
relation till övriga orter varifrån studiependling redovisas. Den här pendlingen tycker jag 
starkt knyter an till den utsaga om att Stockholm-Uppsala området är en väl integrerad  och 
funktionell region inom Mälardalsregionen (Persson, Aalbu, Böhme, & Hallin, 1999, s. 57). 
Jag anser att de många pendlingsmöjligheterna mellan dessa städer därför inte gör det 
anmärkningsvärt att Uppsala studenterna i fokusgruppsintervjuerna framhäver andra aspekter 
av behov och krav. De klagar mer på förseningar och information än de klagar på dåliga 
förbindelser och sittplats problem. Även om förseningar helt klart kan verka hämmande för att 
internalisera regionförstoringen i deras medvetande verkar de ändå inte benägna att byta 
trafikslag. Då SL:s pendeltåg verkar vara mindre pålitligt än SJ:s regionaltåg måste det helt 
enkelt vara så att vana och ekonomiska vinster är mer prioriterat av de två kvinnorna än av 
mannen som pendlar till Uppsala. Detta är fascinerande och en mer könsmässig undersökning 
av mäns och kvinnors värdering av tid och ekonomisk kostnad skulle vara intressant att göra. 

Resmönstret till Mälardalens högskola (MDH) är helt klart mer påverkat av att högskolan har 
utbildning i både Västerås och Eskilstuna (se bilaga 1). Detta då inpendlingen till dessa städer 
är störst från respektive stad sinsemellan än inpendling från andra orter runt omkring dem. 
Inte heller verkar antalet studenter från Stockholm vara speciellt stor trots att dessa städer 
ligger på ungefär en timmes pendlingsavstånd enkel väg. Den inbördes pendlingen mellan 
Eskilstuna och Västerås beror också till stor del på de gratis bussresor med utbildningslinjen 
dem emellan, vilket ännu mer sporrar till pendling med kollektiva färdmedel. Inte heller kan 
det sägas att den regionförstoring som uppmuntras genom förstorade pendlingsomland ger att 
interregionala resor över länsgränsen till MDH. Vare sig studiependlingsresor från Uppsala 
län eller Örebro län är speciellt stor till MDH. Mälardalens högskola verkar i huvudsak 
attrahera studenter i länets närmsta upptagningsområde. MDH har dock lyckats bättre med att 
attrahera studenter från icke-akademiska hem än Uppsala (se figur 15, s 46). Rekryteringen 
till högskolan är tämligen god men många studenter väljer troligen att bo i Eskilstuna eller 
Västerås istället för att pendla. 

Örebro universitet attraherar studenter på ett mer interregionalt sätt än övriga och jag anser 
därför att det här universitetet erbjuder den mest regionala högre utbildningen i 
Mälardalsregionen. Speciellt vad gäller förutsättningarna för studiependling. Detta eftersom 
att den överrensstämmer bäst med både rekryteringskartan (se avsnitt 3.4, figur 11) och 
studiependlingskartan (se bilaga 3). Syftet med att etablera fler universitet i Sverige har varit 
att öka upptagningsområdet och därigenom öka utbildningsnivån samt global konkurrenskraft 
med ökad tillväxt. Detta har Örebro universitet på ett verkligt bra sätt lyckats åstadkomma 
anser jag. En bättre studie gällande det här skulle dock krävas för att med bestämdhet säga att 
ett sådant förhållande föreligger. 

Det är tydligt från svaren i fokusgrupperna att det är viktigt för studenterna att kunna bo och 
studera på olika orter. När studenterna anger att familj, vänner och det sociala nätverk man 
byggt upp på hemorten är en anledning till att studiependla kan det sägas vara en emotionell 
kostnad (Frenette, 2006, s. 50) som man inte är villig att ge upp. Den finansiella kostnaden 
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verkar inte vara det stora hindret trots att man ofta har en tämligen liten inkomst från studielån 
och studiebidrag. Vissa studenter förvärvsarbetar också på sidan om sina studier och kan 
därigenom finansiera sina pendlingskostnader för att får mer pengar över varje månad. Jag 
antar, utifrån tidigare förda resonemang i olika studier, att det som i hög grad påverkar 
studenternas rumsliga flexibilitet  (Clarka, Huang, & Withers, 2003). Detta utifrån det faktum 
att populära utbildningar är svåra att komma in på. Studenterna breddar då sitt sökfält till 
universitet och högskolar på närliggande orter i Mälardalen för att öka möjligheterna till att 
bli antagen till den önskade utbildningen. Å andra sidan kanske inte studenterna kan 
substituera en utbildning mot en annan och måste därför pendla längre. 

Pendlingstiden (själva resan om vi bortser från förseningar) till studieorten verkar inte heller 
vara ett stort problem och ingen av fokusgruppdeltagarna verkar heller känna sig begränsad på 
grund av att de inte har bil. Det här är något som pekar på motsatsen för vad som beskrevs 
gälla arbetspendlare som bor långt från centrumkärnan (Hagman, 2005, s. 37). Det visade sig 
dock att de som ändå hade bil och bilpendlade till sina studier enligt svaren verkade vara 
mindre villig att byta bort bilen mot ett kollektivt färdmedel. Vanor verkar därför ha ett 
starkare inflytande i valet av färdmedel. Har man väl domesticerat ett färdmedel i sin vardag 
verkar det kännas naturligt att välja det (Hagman, 2005, s. 34). Denna aspekt kan också spåras 
bland intervjudeltagarnas svar vad gäller valet av kollektivt färdmedel. Att för 
Uppsalastudenterna fundera på att ta bussen från Stockholms central till Uppsala från 
cityterminalen känns inte lika naturligt vid tågförseningar som att vänta på nästa tåg. Det här 
hänger också ihop med ett kostnadsperspektiv. Färdmedelsövergripande samarbeten verkar 
saknas mellan trafikoperatörerna, samt att helt övergå till busspendling är inte ekonomiskt 
lönsamt då det inte finns ett månadskort för bussresor med Swebus. När en kund har betalat 
förväntar sig denne därför att hans/hennes krav på service från den färdmedelsoperatören 
tillgodoses. 

Förseningsproblematik är inget som heller verkar vara ett framträdande problem vad gäller 
statens resonemang kring behovet av regionförstoring, funktionella regioner eller ökad 
pendling. Här lyfts istället fram hur positiva dessa aspekter är för Sveriges tillväxt. 
Förseningar kan sägas vara oerhört negativa och motverkar istället dessa genom den negativa 
inverkan förseningar har för pålitlighet och förutsägbarhet i resandet. Om man inte kan vara 
säker på att komma fram till sin destination avhåller man sig istället från att resa. Eller som 
studenterna säger, antingen tar helt bisarra tidsmarginaler eller väljer att sova över på 
utbildningsorten. Det här kan inte vara ett gott betyg på ett väl utbyggt kollektivtrafiksystem. 

Det jag i mitt arbete sett är att regionförstoringen i samhället på många sätt internaliserats i 
studenternas medvetande genom ökade pendlingsmöjligheter (Hagman, 2005, s. 34). Alltså att 
studenterna ser pendlingen som en naturlig del av vardagen och inte som ett hinder.  

Det är viktigt att det idag talas om behovet av större regionala samarbeten för att öka 
pendlingens möjliggörande faktorer så som bättre infrastruktur och minskade restider 
(Mälardalsrådet, 2009). I enlighet med den regionalpolitiska utvecklingen kan jag konstatera 
att en glidning mot detta perspektiv har skett. Regionförstoringen medför att människor 
förväntas öka sina pendlingsomland för att bättre konkurera på arbetsmarknaden och öka sin 
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anställningsbarhet. Stödet till detta synsätt finns också i den politik som förs och som jag 
tidigare beskrivit. Det behöver naturligtvis inte upplevas som rätt politik men den lägger ändå 
sin tyngdpunkt vid hur regional tillväxt skulle kunna uppnås utifrån ett visst perspektiv. Om 
staten menar allvar med att infrastrukturen är betydelsefull för vuxnas lärande 
(Näringsdepartementet, 2007, s. 18) bör detta också understödjas genom fler och snabbare 
pendlingsmöjligheter. Bättre kommunikationer är dock inget dagens regering är ensam om att 
förorda och därför kan det sägas ligga en konsensus i detta synsätt som kan bidra till att 
människors behov av pendlingen kan tillgodoses i framtiden. 

7.2 Diskussion – behov, krav som studenterna har på sin studiependling 
Upplägget i följande stycke blir att först ta fram de viktigaste behoven och kraven som 
identifierats (se avsnitt 6.1.5). Vidare jämföra hur det här relaterar till vad Vägverket och 
Banverket skrivit i sina inriktningsdokument. Fast även i relation till fokusgruppernas förslag 
till förbättringar av studiependlingsresor för att se om dessa tillgodoses i respektive verks 
inriktningar. 

7.2.1 Information 
Utifrån genomförd studie visar resultatet att studenterna har ett behov och ett krav på bra 
information i sitt resande så att de kan beräkna och förutse när de skall komma fram. Detta 
anser de inte tillgodoses tillräckligt väl (se avsnitt 6.1.5). De förslag till förbättringar som 
studenterna från Mälardalens högskola anger är främst bättre information vid förseningar och 
spårändringar i tågtrafiken.  

Vad säger Vägverket i sin inriktning om informationsbehov? 
Vägverket konstaterar till att börja med att bl.a. effektiva arbetspendlarresor är avgörande för 
en hållbar tillväxt och välfärd. De identifierar att trafikinformation är viktigt för att öka 
framkomligheten på vägarna (se avsnitt 4.1, punkt 2). Bland annat bör denna insats anpassas 
efter arbetspendlares behov. Den åtgärd de föreslår i relation till detta är ett serviceåtagande 
med informationstjänster för arbetspendlare. Fast också att vidareutveckla dessa för 
kundanpassad information före och under resan vilket skall underlätta framkomligheten. De 
vill även ta fram tjänster för kollektivtrafik och samåkning tillsammans med marknadens 
aktörer. Även under en annan punkt identifierar Vägverket en inriktning för 
informationsbehov vid pendling (se avsnitt 4.1, punkt 5). Vägverket anser att de egna IT-
baserade informationstjänsterna skall tas över och drivas av kommersiella aktörer. Åtgärden 
för denna inriktning är att se till kundens behov genom att anpassa informationskanaler och 
mötesplatser. De vill också förenkla sina tjänster och sin information men dessutom förbättra 
kvaliteten på den. Mötet med kunderna skall bygga på tillgänglighet, vänlighet och 
respektfullhet.  

Vad säger banverkets inriktning om informationsbehov i resandet?  
För att öka kundtillfredsställelsen vill de förbättra arbetet med trafikinformation och 
stationsfrågor för att kunna utveckla dessa (se avsnitt 4.2, punkt 1). De har också identifierat 
att information är något som måste fungera för resenären (se avsnitt 4.2, figur 17). Här gäller 
att informationen skall fungera på monitorer, i utrop på stationer och plattformar. Den ska 
också vara behjälplig innan resan när det gäller biljettbokning och tidtabeller. Utöver detta 
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anser de att information även måste vara tillförlitlig vid avvikelser (eller annorlunda uttryckt, 
förseningar). 

Vägverkets inriktning överrensstämmer på vissa punkter med Banverkets inriktning och jag 
anser att de båda myndigheterna har identifierat behovet av information till de resande. 
Vägverket har dock en alldels för ensidig definition av den resande som arbetspendlare. 
Visserligen bidrar arbetspendlaren kanske mer direkt till ökad tillväxt. Det är också ett 
regionalpolitiskt mål men studiependlarna är även de viktiga för förädlingen av 
humankapitalet. Därför är deras behov och krav på information också är viktig. Förvisso 
gagnas både arbetspendlare och studiependlare av bättre information men Vägverket borde 
kanske skriva ”pendlare” eller ”resenärer” istället för arbetspendlare i sitt 
inriktningsdokument. Banverket har å sin sida ett tydligare resenärsperspektiv och de ser att 
det är viktig att tillgodose resenärens behov och krav på information. Både Vägverket och 
Banverket kan dock sägas ha ett kundperspektiv som med lätthet kommer att kunna fogas 
samman vid tillkomsten av Trafikverket. Speciellt skulle jag påpeka att informationen också 
bör fungera väl över länsgränserna mellan de olika trafikhuvudmännen så att interregionala 
resor får sitt informationsbehov täckt. 

7.2.2 Sittplatser 
Sittplatser är inte alltid ett framträdande behov eller krav från studiependlarna dock ser 
studenterna från Örebro att det är ett viktigt förbättringsförslag inför framtiden. Från 
studenterna vid Mälardalens högskola kommer också krav på förbättringar vad gäller fler 
vagnar på tågen. Det är en mycket spridd bild av hur stort behovet är av sittplatser men för en 
student som lätt blir åksjuk kan det vara viktigt. 

Vad säger Vägverkets inriktning om sittplatser?  
Vägverket har inte i sin inriktning ett uttalat sittplatsperspektiv utan talar mer om allmän 
tillgänglighet för alla människor till kollektivtrafiken. De vill dock som tidigare nämnts se 
tjänster för samåkning vilket skulle ge sittplats i bil för arbetspendlare. 
 
Vad säger Banverket i sin inriktning om sittplatser?  
För att resan skall fungera för resenären ser Banverket att komfort är en viktig aspekt av detta 
samt att man skall kunna resa i en tyst avdelning. I övrigt finns det inga direkta referenser till 
sittplatsbehov för resenären. 

Att resande studenter inte har så stora behov av sittplatser har ett samband med att studenterna 
inte alltid reser under högtrafik och att alla inte heller reser varje dag. Det är dock fortfarande 
en fokusering från Vägverket på arbetspendlare och inte resenärer generellt vilket är 
anmärkningsvärt då både Vägverket och Banverket har ett kundperspektiv. Att Banverket 
identifierar komfort som viktigt för att resenärens resa skall fungera är bra. Fast alltför korta 
tåg vid ökade resenärsvolymer inverkar negativt på sittplatsbehov och borde tas upp i 
inriktningen. 
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7.2.3 Anslutningar och restider 
Jag väljer att diskutera både anslutningar och restider tillsammans för att jag anser att de är 
sammankopplade. Det beror enligt mig på att restiden totalt sett är beroende av effektiva 
byten genom anslutande trafik. Studenterna i alla fokusgruppsintervjuerna har tydliga behov 
och krav på bra anslutningar under sina resor. De framhåller problem genom förseningar, 
långa väntetider och därigenom minskad pålitlighet och förutsägbarhet i resandet. Deras 
förslag till förbättringar handlar om; direkttåg, tillgänglighet och bättre anslutningar under 
byten mellan buss och tåg samt minskade väntetider. Fast också en trafikanpassning utifrån 
studenternas efterfrågan på resor. 

Vad säger Vägverket i sin inriktning om anslutningar och restider?  
Vägverket identifierar ett flertal perspektiv på dessa aspekter. De vill se bättre 
transporteffektivitet genom tillgänglighet och god framkomlighet; god framkomlighet bör 
inriktas på trafikinformation, bättre transportslagssamverkan och kundanpassad driftstandard 
på vägarna. De vill också se minskad trängsel i trafiken så att den inte hämmar tillväxten. De 
inriktar sig på minskade restider och restidsvariationer för kollektivtrafiken under högtrafik. 
De vill rikta åtgärderna främst mot arbetspendlare samt skapa attraktiva och effektiva 
bytespunkter. 

Vad säger Banverket i sin inriktning om anslutningar och restider?  
Banverket utgår ifrån något de betecknar som ”sam-modalitet” (se avsnitt 4.2). De ser att 
noderna eller, med andra ord, stationerna har utvecklats till mötesplatser och bytespunkter i 
trafiksystemet genom deras fysiska utformningar. Där är pendlarparkeringar, cykelparkeringar 
och underlättande av färdmedelsbyten viktiga aspekter. För att ackommodera resenärerna 
under väntetider mellan transportslag ser Banverket att servicenivån är hög på stationerna 
genom bemanning, toaletter, bagageförvaring och information. Det viktigt att resan fungerar 
från dörr till dörr och då måste transporttjänsterna vara kvalitativa och tillförlitliga genom 
turtäthet, punktlighet, restider och infrastruktur mm. För att öka kundtillfredsställelse är det 
också ett krav från Banverket att punktlighet och tillförlitlighet ökar genom samverkan. 

Jag anser att det finns en syn på att pendlares/resenärers behov och krav på bra anslutningar 
och restider uppmärksammas i Vägverket och Banverkets inriktningsdokument. Det här 
gynnar även studiependlare. Fast studenternas förslag får inte något direkt genomslag i 
Vägverkets inriktning angående förbättringar gällande trafikanpassning utifrån deras egen 
efterfrågan på resor. Enligt studenterna reser de själva mer oregelbundet och Vägverket 
framhåller att restider och restidsvariationer skall minska under högtrafik. Jag anser dock att 
det skulle vara svårt att avhjälpa förslaget om trafikanpassning och om något skall prioriteras i 
resandet så bör det vara just högtrafiken då flest reser. Däremot skulle en anpassning av 
avgångstider kunna vara viktig utifrån hur och när många studenter reser och speciellt mellan 
Stockholm och Uppsala som har ett stort resebehov. Fast att som Banverket peka på 
pendlarparkeringar i anslutning till tågstationer är absolut bra men de bilbundna studenterna i 
fokusgruppsintervjun verkar inte se någon fördel med att byta färdsätt. Jag anser att detta 
hänger ihop med psykologiska beteenden och specifikt automatiserade handlingar som är 
svåra att bryta. Har en bilburen student väl satt sig för att resa till sina studier känns det 
enklare att åka hela vägen och det blir då en fråga om bekvämlighet. Att bryta denna trend blir 
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dock inte desto mindre viktigt för Vägverket och Banverket. Både Banverket och Vägverket 
talar om vikten av samverkan mellan transportslagen. Jag anser därför att mer kan göras för 
att minsak restider och väntetider. Det är olyckligt att det skall behöva vara väntetider på upp 
till en timme som en student talade om under fokusgruppsintervjuerna. Att inte heller känna 
att en resa är förutsägbar eller pålitlig och därmed tvingas planera in att stanna över natten 
inför en tentamen. Det är inte ett bra betyg från studenterna på tillförlitligheten i resandet. Att 
behandla arbetspendlare på ett liknande sätt skulle aldrig accepteras. Härmed verkar det som 
om att studiependlarna som grupp inte tillmäts lika stor vikt. Jag anser att de ofta får hoppas 
på att arbetspendlarnas behov och krav kan möta deras. 

7.2.4 Priset 
Att priset för studiependling för studenterna är viktigt precis som för arbetspendlare är klart 
med utgångspunkt i studenternas ekonomi. Angående detta anger studenterna i 
fokusgruppsintervjuerna olika värderingar mellan tid och pengar. Vissa ser fördelar att betala 
mindre för längre restid och andra mer för kortare restider. Att använda bilen utifrån ett 
kostnadsperspektiv som inbegriper både kostnader i tid och pengar är inte heller helt otänkbart 
för vissa. Att studenterna kan få merkostnadslån även för studiependling med bil kan spela in 
eller att det är föräldrarna som bidrar ekonomiskt. Det enda konkreta förslaget till förbättring 
som någon fokusgrupp tar fram är att de vill se antingen en större studentrabatt eller att 
pendlingskostnaderna är avdragsgilla så som för arbetspendlare. 

Vad säger Vägverket i sin inriktning om kostnader/priset?  
Vägverket vill uppmuntra till kollektivresande genom finansiella styrmedel, vilka är oklart. 
Detta bör också hänga samman med ett arbete som handlar om stödåtgärder för att underlätta 
pendlarnas val av färdsätt. Ser man dock till kostnader/priser i pengar men relaterat till ett 
tidsperspektiv vill myndigheten se ett effektivare transportsystem med kortade restider. 

Vad säger Banverket i sin inriktning om kostnader/pris?  
Så som Vägverket nämner inte Banverket någon konkret inriktning vad gäller kostnader och 
pris i pengar för resenären mer än att transporttjänster med en viss kvalitet måste ha 
tillförlitliga priser, restidsgarantier och ersättningssystem. Mellan raderna går det ändå att se 
att frågor om kostnader/priser uppmärksammas då Banverket vill betona att konsument- och 
resenärsfrågor är viktiga för kundtillfredsställelse. 

Jag anser att det inte finns någon direkt överrensstämmelse mellan studenternas behov och 
krav på lägre priser i de inriktningar som Vägverket och Banverket lagt fast. De blir dock 
indirekt tillgodosedda genom att myndigheterna arbetar för effektivare byten och restider och 
vilket därmed utgör ett värde som man är villig att betala för. Upplevs det dock som att dessa 
värden inte tillgodoses av priset studenterna betalar då tycker de att dessa kostnader är höga i 
både tid och pengar. En annan sida är att när resekostnaderna vägs mot inkomsten, då blir det 
för studenterna attraktivt att kunna få möjlighet att dra av sina resor på skatten. Fast då deras 
inkomster är lån och bidrag från staten lever de redan indirekt på skattebetalarnas bekostnad 
vilket gör det svårt att motivera skatteavdrag. Att de kan ta merkostnadslån för resor är ett sätt 
att lösa problemet. Det ökar dock deras slutliga skuldbörda och därigenom blir det mindre 
attraktivt för dem att låna till dessa utgifter. En annan tanke skulle vara att studenter som 
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arbetar på sidan av sina studier och bidrar med skatt skulle kunna få dra av för dessa 
resekostnader och på så sätt uppmuntra till arbete vilket gagnar samhället totalt. Det går dock 
att anse att studier som bedrivs på heltid också är en heltidssysselsättning och inte bör störas 
av förvärvsarbete. Dagens situation är dock inte homogen, vissa studenter ser sig ha tid med 
extraarbete medan andra inte ser sig hinna något sådant. Den enklaste lösningen blir därför att 
satsa mer på studentrabatter eller merkostnadslån. Utifrån vad som framfördes i 
fokusgruppsintervjuerna skulle studenterna föredra studentrabatter.  
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8. Slutsatser samt förslag till framtida studier. 
Det sista kapitlet med tillhörande avsnitt skall läsas som en konkretisering av slutsatser som 
antytts i diskussionerna (se kapitel 7). De slutsatser jag nu kommer att redovisa i punktform 
kan också ses som förslag på åtgärder för det kommande Trafikverket att beakta i sin 
samhällsplanering. Slutligen framlägger jag i avsnitt 8.2 de två viktigaste förslagen jag har till 
framtida studier. 

8.1 Slutsatser 
• De behov och krav som studenter har i sitt resande till undersökta utbildningsorter är; 

o Ett behov av mer lättillgänglig information på stationer och busshållsplatser. 
o Ett krav på samstämmig information om förseningar genom alla 

informationskanaler. 
o Ett behov för vissa studenter av sittplats under resan finns men att 

sittplatsbehovet är spritt beroende på faktorer så som färdmedel, avstånd och 
pendlingsstråk.  

o Ett tydligt krav från studenterna är att anslutningar i och till trafiken skall vara 
effektiva och minska väntetider, restider och förseningsrisker så att trafiken är 
pålitlig och förutsägbar genom bättre transportslagsöverskridande samarbeten. 

o Ett behov av att anpassa restider och avgångstider för de studerandes resbehov. 
o Ett krav att tillgodose servicebehovet i resandet som motsvarar studenternas 

efterfrågan alternativt större studentrabatter eller avdragsgilla kostnader. 
• De slutsatser som kan dras från de förslag till förbättringar utifrån behov och krav vad 

gäller studenternas studiependling är (se avsnitt 6.1.4.1); 
o Att dessa till stor del tillmötesgås genom Vägverkets och Banverkets inriktning 

mellan 2008 och 2019 (se avsnitt 7.2). 
o Att nästan alla av studenternas förslag till förbättringar (se avsnitt 6.1.4.1) är 

realistiska men att två förslag för myndigheterna är problematiska att 
genomföra, och dessa är;  
 En ordentlig studentrabatt eller avdragsgilla resekostnader är antingen 

svåra att påverka för myndigheten då priserna sätts av trafikoperatörer 
eller trafikhuvudmän men också att administrera eller berättiga 
skattesubventioner är svårt. Dock bör ett nytt Trafikverk pressa 
trafikoperatörerna på detta område genom utredningar och studier.  

 Att anpassad trafik utifrån studenternas resebehov är vanskligt då deras 
resor är spridda över tid på dagarna och till stor del påverkas av 
prioriteringen på arbetspendlare i Vägverkets inriktning och 
resenärsperspektivet i Banverkets inriktning. Att planera trafik som 
möter allas behov är svårare än att prioritera en grupp. 

• I ett regionförstoringsperspektiv kan slutsatsen dras att genom restidsförkortningar i 
Mälardalsregionen har regionförstoringen internaliserats i de intervjudeltagande 
studenternas medvetande. Därigenom ökar deras rumsliga flexibilitet. Detta anser jag 
idag också understöds av det faktum att studenterna kan ta merkostnadslån för resor 
till och från utbildningsorten i Sverige och Norden. 
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• Jag anser att slutsatsen som kan dras, från Vägverket och Banverkets inriktningar för 
den samlade perioden 2008 till 2019, är att båda har ett tydligt kundperspektiv. Fast 
Vägverket bör övergå från att beskskriva att endast arbetspendlare och godstransporter 
är viktiga för tillväxt och välfärd. Studenters behov och krav på effektiva transporter 
är också viktiga för tillväxten på sikt. Att se till deras behov och krav bör därför ses 
som investeringar i framtida humankapital, som uppmuntrande till ökat pendlande och 
regionförstoring med funktionella regioner som följd. Vägverket bör därför utifrån 
detta tala om att pendlare generellt bidrar till ökad tillväxt och välfärd. Banverket har 
redan detta synsätt genom att tala om ett resenärsperspektiv. 

• Den sista slutsatsen utgår ifrån de flödeskartor jag tagit fram (se bilaga 1 till 3). Dessa 
pekar på att Uppsala universitet lockar flest studiependlare från Stockholm. Därför bör 
stråket dem emellan särskilt prioriteras samt att tanken på en järnvägslinje från 
Enköping till Uppsala är en god idé. Det här på grund av att näst flest studenter 
pendlar från Enköping till Uppsala. För Mälardalens högskola bör stråket mellan 
Västerås och Eskilstuna prioriteras då flest studenter reser mellan dessa städer. Också 
på grund av att det interregionala resandet över länsgränserna är minst till Mälardalens 
högskola. Jag konstaterar att Örebro universitet är det universitet som genom sitt 
geografiska läge och sin universitetsstatus tydligast framstår som en regional 
utbildningsort. Då Örebro universitet även lockar till interregionalt resande bör 
studiependlingsmönstret ges prioritet för mer forskning för att understödja dess 
regionala anknytning till K.A.K-regionen samt andra orter i och omkring Örebro län. 

8.2 Förslag till framtida studier 
• Jag har genom denna magisteruppsatts sett några områden som jag anser har behov 

av djupare studier. För att vara så konkret som möjligt vill jag nämna två av dessa: 
o Vägverket bör konkretisera hur inte bara män och kvinnor skall bli 

delaktiga i den framtida planeringen. De bör också undersöka hur olika 
grupper, baserat på ålder, kön, sexuell läggning och etnicitet kan bli mer 
delaktiga. De ungas perspektiv glöms ofta bort och det finns därför 
utrymme för både större kvalitativa och kvantitativa studier om olika 
gruppers pendlingsbehov som inte bara utgår från socioekonomiska 
förutsättningar. Utan också frågor om värderingar av tid i relation till 
avstånd och ekonomiska kostnader samt benägenheten att bryta 
vanemönster. 

o Vägverket bör framöver undersöka vilka orter med högre utbildning som 
lockar studenter att studiependla i Mälardalsregionen, samt ta reda på vilka 
hämmande effekter som påverkar att andra högre utbildningar inte lockar 
till studiependling. Här finns många perspektiv att undersöka, så som 
kostnadsvärderingar, åldersperspektiv, könsperspektiv samt etnicitet och 
sexuell läggning. 
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Bilaga 1 – Statistik, diagram och flödeskarta för Mälardalens Högskola 
Resultat av inpendlingsstatistik till Mälardalens Högskola uppdelat på 
Eskilstuna och Västerås 

Statistiskt underlag, tabell 1. Gällande för antal inpendlande studenter till Eskilstuna från kringliggande kommuners tätorter 

Inpendling av studenter till Mälardalens 
högskola i Eskilstuna från kringliggande 
kommuners tätorter 

Antal studiependlande till 
Mälardalens högskola 
(Eskilstuna) 

Totalt antal 
studerande vid 
högskola på tätorterna 

Kungsör (inkl. Valskog) 32 71 
Arboga (inkl. Medåker) 25 107 
Köping (inkl. Kolsva, Munktorp) 44 237 
K.A.K Regionen (inkl. Medåker, Valskog, 
Kolsva, Munktorp) 101 415 
Västerås (inkl. Skultuna, Tillberga, Hökåsen, 
Irsta) 623 3575 
Strängnäs (inkl. Abborrberget, Härad, 
Åkerstyckebruk, Mariefred) 117 296 
Flen (inkl. Hällefors, Malmköping, Mellösa, 
Sparreholmen, Skebokvarn) 52 96 
Katrineholm (inkl. Bie, Marmorbyn, Baggetorp, 
Valla) 75 283 
Örebro (inkl. Ekeby-Almby) 13 5355 
Stockholms innerstad 38 14026 
Totalt 1120 24461 
 

Statistiskt underlag, tabell 2. Gällande för antal inpendlande studenter till Västerås från kringliggande kommuners tätorter 

Inpendling av studenter till Mälardalens 
högskola i Västerås från kringliggande 
kommuners tätorter 

Antal studiependlande till 
Mälardalens högskola 
(Västerås) 

Totalt antal 
studerande vid 
högskola på tätorterna 

Hallastahammar (inkl. Kolbäck) 68 114 
Surahammar (inkl. Ramnäs, Virsbo) 43 72 
Enköping (inkl. Örsundsbro, Grillby) 81 318 
Sala (inkl. Ransta, Västertärnebo) 50 171 
Heby (allena) 3 22 
Fagersta (allena) 27 78 
Köping (inkl. Kolsva) 82 159 
Arboga (allena) 26 106 
Kungsör (allena) 7 67 
K.A.K. (inkl. Kolsva) 117 403 
Eskilstuna (inkl. Torshälla, Hällbybrunn, 
Skogstorp) 319 1986 
Strängnäs (inkl. Abborrberget, Härad) 23 221 
Örebro (inkl. Ekeby-Almby) 25 5355 
Stockholms innerstad 36 14026 
Totalt 907 23098 
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Diagram 1. Genererat av statistiskt material 1 

 
 

Diagram 2. Genererat av statistiskt material 1 
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Diagram 3. Genererat av statistiskt material 1 
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Flödeskarta 1: Genererat av statistiskt material 1; illustrerandes antal inpendlande studenter till Mälardalens högskola i 
Eskilstuna från kringliggande kommuners tätorter. 
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Diagram 4. Genererat av statistiskt material 2, Diagrammatisk illustration av antal studiependlande till MDH i Västerås. 

 

Diagram 4. Genererat av statistiskt material 2 
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Diagram 6. Genererat av statistiskt material 2. 
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Flödeskarta 2: Genererat av statistiskt material 1; illustrerandes antal inpendlande studenter till Mälardalens högskola i 
Eskilstuna från kringliggande kommuners tätorter 
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Bilaga 2 – Statistik, diagram och flödeskarta för Uppsala universitet 
Resultat av inpendlingsstatistik till Uppsala universitet i Uppsala 

Statistiskt underlag, tabell 3. Gällande för antal inpendlande studenter till Eskilstuna från kringliggande kommuners tätorter 

Inpendling av studenter till Uppsala 
universitet från kringliggande kommuners 
tätorter 

Antal studiependlande 
till Uppsala universitet 

Totalt antal studerande 
vid högskola på tätorterna 

Knivsta (inkl. Alsike) 152 200 
Enköping (inkl. Hummelsta, Grillby, 
Örsundsbro, Fjärdhundra, Haga) 181 292 
Tierp (inkl. Karlholmsbruk, Skärplinge, 
Mehedeby, Tobo, Månkarbo, Örbyhus) 118 144 
Östhammar (inkl. Öregrund, Norrskedika, 
Österbybruk, Danemora, Gimo, Alunda) 87 104 
Österbybruk (allena) 14 18 
Hedeby (inkl. Morgongåva, Vittinge, Tärnsjö, 
Östervåla, Harbo) 66 76 
Sala (allena) 56 108 
Stockholms innerstad 677 14026 
Totalt 1351 14968 
 

Diagram 7. Genererat av statistiskt underlag i tabell 3. 
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Diagram 8. Genererat av statistiskt underlag 3. 
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Flödeskarta 3: Genererat av statistiskt material 1; illustrerandes antal inpendlande studenter till Uppsala universitet i 
Uppsala från kringliggande kommuners tätorter 
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Bilaga 3 – Statistik, diagram och flödeskarta för Örebro universitet 
Resultat av inpendlingsstatistik till Örebro universitet i Örebro 

Statistiskt underlag, tabell 4. Gällande för antal inpendlande studenter till Uppsala universitet från kringliggande 
kommuners tätorter 

Inpendling av studenter till Örebro 
universitet från kringliggande kommuners 
tätorter 

Antal studiependlande 
till Örebro universitet 

Totalt antal studerande 
vid högskola på tätorterna 

Kumla (inkl. Hällabrottet, Åbytorp) 180 206 
Hallsberg (inkl. Vretstorp, Ostansjö, Mossby, 
Pålsboda, Hjortkvarn) 96 111 
Fjugesta (inkl. Lanna, Mullhyttan) 24 31 
Degerfors (inkl. Svartå) 19 39 
Nora (inkl. Gyttorp, Ås, Striberg) 71 89 
Laxå (inkl. Hasselfors, Finnrödja) 31 36 
Arboga (endast) 42 103 
Kungsör (inkl. Vallskog) 13 66 
Köping (endast) 37 91 
K.A.K. (inkl Vallskog)  92 221 
Lindesberg (inkl. Fellingsbro, Frövi, Vedesvåg, 
Rockhammar, Gusselby, Stora, Ramsberg) 112 130 
Karlskoga (endast) 141 234 
Eskilstuna (inkl. Torshälla, Skogstorp) 65 1974 
Västerås (inkl. Skultuna, Tillberga, Hökåsen, 
Irsta) 111 3575 
Stockholms innerstad 66 14026 
Totalt 1100 20932 
 

Diagram 10. Genererat av statistiskt underlag 4. 
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Diagram 11. Genererat av statistiskt underlag 4. 

 

Diagram 12. Genererat av statistiskt material 4. 
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Flödeskarta 3: Genererat av statistiskt material 1; illustrerandes antal inpendlande studenter till Uppsala universitet i 
Uppsala från kringliggande kommuners tätorter 
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Bilaga 4 – Resultatredovisning av kvalitetskarta för Mälardalens 
Högskola 
Resultatredovisning – Kvalitetskart med faktorer och kännetecken samt 
tillhörande poäng och betyg satta av studenter vid Mälardalens Högskola i 
Esilstuna/Västerås. 

Kvalitetskarta 1. Resultat från fokusgruppsintervju med studenter vid MDH i Eskilstuna/Västerås 

Kvalitetskarta 3. 
Mälardalens högskola 
(Eskilstuna/Västerås) 

       Intervjuobjekt: Inpendlande 
studenter, > 20 km enkel 
resa/dag               
Kvinnor: 2               
Män: 0               
                
                

Faktor Poäng 
Viktig
ast 3p 

Näst 
viktiga
st 2p 

Minst 
viktigt 
1p 

To
tal
t     

1. Bil 1,1     2 2     

Kännetecken 

Betyg från 
antal 
deltagare 

Mycke
t dåligt 
(1) 

Dåligt 
(2) 

Varke
n eller 

(3) 

Br
a 

(4) 

Myck
et bra 
(5) 

Total 
utedelning 
av betyg 

Anslutningar               
Restid       1 1   2 
Körkort               
Snabbhet       1 1   2 
Sittplatser               
Spontantitet     1       1 
Bekvämt         1   1 
Bilen går när man vill               
Förutsägbarhet         2   2 
Kostnader       1     1 
Samåkning               
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Faktor 2 - Tåg 

Faktor Poäng 
Viktigast 
3p 

Näst 
viktigast 
2p 

Minst 
viktigt 
1p 

Tot
alt     

2. Tåg 3,3 6     6     

Kännetecken 

Betyg 
från antal 
deltagare 

Mycket 
dåligt (1) Dåligt (2) 

Varken 
eller (3) 

Bra 
(4) 

Mycket 
bra (5) 

Total 
utedelning av 
betyg 

Anslutningar         2   2 
Restid       1     1 
Snabbhet         2   2 
Sittplatser       1     1 
Planering           2 2 
Extratrafik           1 1 
Information           2 2 
Bekvämt 
om…               
En vana         1   1 
Omständigt               
Tidspassning           1 1 
Kostnader         2   2 
Värde     2       2 
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Faktor 3 - Buss 

Faktor Poäng 
Viktigast 
3p 

Näst 
viktigast 
2p 

Minst 
viktigt 
1p 

Tot
alt     

3. Buss 3,2 3 2   5     

Kännetecken 

Betyg 
från 
antal 
deltag
are 

Mycket 
dåligt (1) Dåligt (2) 

Varken 
eller (3) 

Bra 
(4) 

Mycket 
bra (5) 

Total 
utdelning av 
betyg 

Anslutningar           1 1 
Restid       2     2 
Snabbhet               
Sittplatser         1   1 
Planering         1 1 2 
Extratrafik               
Information     1       1 
Bekvämt           1 1 
En vana               
Tidspassning         1   1 
Åksjuka       1     1 
Förutsägbarhet       1     1 
Kostnader       1     1 
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Bilaga 5 – Resultatredovisning av kvalitetskarta för Uppsala 
universitet 
Resultatredovisning – Kvalitetskart med faktorer och kännetecken samt 
tillhörande poäng och betyg satta av studenter vid Uppsala universitet i 
Uppsala. 

Kvalitetskarta 2. Resultat från fokusgruppsintervju med studenter vid Uppsala universitet i Uppsala. Kartan är mindre än 
övriga för att intervjudeltagarna ansåg att alla kännetecken gick att relatera till samma faktorer. Vilket något försvårar 
jämförelsen med övriga kvalitetskartor. 

Kvalitetskarta 2. 
Uppsala universitets 
studenter 

       Intervjuobjekt: 
Inpendlande studenter,  
> 20 km enkel resa/dag               
Kvinnor: 2               
Män: 1               

 
              

Faktor 
Utdelade 
poäng 

Viktigast 
3p 

Näst 
viktigast 
2p 

Minst 
viktigt 
1p     Totalt 

1. Stockholms lokaltrafik 
(Pendeltåget) 3,3,3 9         9 
2. Upplands lokaltrafik 
(Upptåget) 3,3,3 9         9 
3. SJ:s Regionaltåg 3,2,2 3 4       7 
4. Buss (Swebuss) 
långfärd 2,1,1   2 2     4 

Kännetecken 

Betyg från 
antal 
deltagare 

Mycket 
dåligt (1) 

Dåligt 
(2) 

Varken 
eller (3) 

Bra 
(4) 

Mkt. 
bra 
(5) 

Total 
utdel. 
av 
betyg 

Förseningar   2   1     3 
Priset   3         3 
Information     3       3 
Anslutningar   1 1   1   3 
Sittplats       2 1   3 
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Bilaga 6 – Resultatredovisning av kvalitetskarta för Örebro universitet 
Resultatredovisning – Kvalitetskart med faktorer och kännetecken samt 
tillhörande poäng och betyg satta av studenter vid Örebro universitet i Örebro. 

Kvalitetskarta 3. Resultat från fokusgruppsintervju med studenter vid Örebro universitet i Örebro. 

Kvalitetskarta 3. 
Studenter vid Örebro 
universitets Kolumn2 

Kolum
n3 

Kolum
n4 

Kolu
mn5 

Kol
um
n6 

Kolu
mn7 Kolumn8 

Intervjuobjekt: 
Inpendlande studenter, > 
20 km enkel resa/dag               
Kvinnor: 5               
Män: 0               
                
                

Faktor Poäng 
Viktig
ast 3p 

Näst 
viktiga
st 2p 

Minst 
viktigt 
1p 

Tot
alt     

1. Buss 3,3,2,1,1 6 2 2 10     

Kännetecken 

Betyg från 
antal 
deltagare 

Mycke
t dåligt 
(1) 

Dålig 
(2) 

Varke
n eller 

(3) 
Bra 
(4) 

Myck
et bra 
(5) 

Total 
utedelning 
av betyg 

Turtäthet       1   2 3 
Anpassning               
Sittplats         2   2 
Osäkerhet               
Priset       2     2 
Miljö   1         1 
Byten     1       1 
Förseningar               
Renlighet               
Information/Service   1         1 
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Faktor 2 - Bil 

Faktor Poäng 
Viktigas
t 3p 

Näst 
viktigas
t 2p 

Minst 
viktigt 
1p 

Tot
alt     

2. Bil 1,2,2,3,3 6 4 1 11     

Kännetecken 

Betyg från 
antal 
deltagare 

Mycket 
dåligt 
(1) 

Dålig 
(2) 

Varken 
eller (3) 

Br
a 

(4) 
Mycket 
bra (5) 

Total 
utedelning 
av betyg 

Framkomlighet     2       2 
Bilen går när 
man vill 
(Turtäthet)   1         1 
Tidsvinster         1 1 2 
Bekvämlighet       1 1   2 
Säkerhet               
Körkortsinnehav               
Priset   1       1 2 
Snabbhet       1     1 
Renlighet               
Kursschemat               
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Faktor 3 - Tåg 

Faktor Poäng 
Viktigast 
3p 

Näst 
viktigast 
2p 

Minst 
viktigt 
1p 

Tot
alt     

3. Tåg 1,1,2,2,2,3 3 6 2 11     

Kännetec
ken 

Betyg från 
antal 
deltagare 

Mycket 
dåligt (1) Dålig (2) 

Varken 
eller (3) 

Bra 
(4) 

Mycket 
bra (5) 

Total 
utedelning av 
betyg 

Turtäthet               
Anpassnin
g               
Sittplatser         1   1 
Priset           1 1 
Miljö               
Snabbhet               
Byten     1       1 
Förseninga
r               
Renlighet               
Informatio
n/Service               
Säkerhet               
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Bilaga 7 – Rekryteringsannons 
Rekryteringsannons – För att rekrytera studenter till fokusgrupperna anslogs 
denna annons på offentliga anslagstavlor vid Mälardalens högskola och på 
Örebro universitet. 
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Bilaga 8 – Tidtabell för Utbildningslinjen 
Avgångar med Utbildningslinjen från Västerås (måndag - fredag) 

Västerås Campus Västerås Kvicksund Eskilstuna 

(centralstationen) (huvudentrén) (ICA Nära Bron) (centralstationen) 

06.15 06.25 06.46 07.04 

07.15 07.25 07.46 08.04 

08.15 08.25 08.46 09.04 

09.15 09.25 09.46 10.04 

11.15 11.25 11.46 12.04 

12.15 12.25 12.46 13.04 

15.15 15.25 15.46 16.04 

16.15 16.25 16.46 17.04 

17.15 17.25 17.46 18.04 

18.15 18.25 18.46 19.04 

Avgångar med Utbildningslinjen från Eskilstuna (måndag - fredag) 

Eskilstuna Kvicksund Campus Västerås Västerås 

(centralstationen) (ICA Nära Bron) (huvudentrén) (centralstationen) 

06.15 06.32 06.54 07.00 

07.15 07.32 07.54 08.00 

08.15 08.32 08.54 09.00 

09.15 09.32 09.54 10.00 

11.15 11.32 11.54 12.00 

12.15 12.32 12.54 13.00 

15.15 15.32 15.54 16.00 
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Eskilstuna Kvicksund Campus Västerås Västerås 

16.15 16.32 16.54 17.00 

17.15 17.32 17.54 18.00 

18.15 18.32 18.54 19.00 

Tabell 1 och 3. Tidtabell för Utbildningslinjen. Källa: (Mälardalens högskola, 2010) 
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