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Inledning 
Kalmar är sedan 2010 en universitetsstad. Det blev vi när Linnéuniversitetet bildades 
genom sammanslagningen av Högskolan i Kalmar och Växjö universitet. 

Utvecklingspotentialen som följer med universitetsstatusen är stor. Universiteten bidrar 
till expansion och utveckling, vilket städer som Umeå och Linköping tydligt visat. Ett 
universitet gör staden mer attraktiv och kan vara avgörande för att nya företag väljer att 
etablera sig just där eller att forskare flyttar till staden och bidrar med kompetens. På sikt 
innebär det också att invånarna kommer ha en högre utbildningsnivå och att staden blir 
än mer attraktiv för investerare. 

Med denna trycksak vill vi visa Kalmars utveckling som universitetsstad sedan 2010. Den 
innehåller en sammanställning av nuläget, hur vi arbetar med universitetsstadsutveckling 
och kommunkoncernens universitetssamverkan samt några av de mätpunkter som vi 
hittills tagit fram för att följa utvecklingen. 

Vill du veta mer om kommunens samarbete med universitetet och arbete med Universitets- 
staden Kalmar följ länkarna på sista sidan.

Oavsett vem du är och var du kommer ifrån är  
Universitetsstaden Kalmar en plats där du kan 
förverkliga dina idéer och drömmar, och utvecklas 
som människa och yrkesperson. Tillsammans 
formar vi framtidens universitetsstad!
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Vad är Universitetsstaden Kalmar? 
En universitetsstad präglas av sitt universitet.  

För att Kalmar ska utvecklas till en modern, ledande universitetsstad och en effektiv 
motor för tillväxt i regionen är det viktigt med bred samverkan mellan kommun, 
region, universitet, näringsliv och ideella organisationer. Kalmar kommun har 
huvudansvaret för detta, och det innebär att involvera, skapa samsyn och känsla 
av ägarskap och engagemang för regionen där vi alla bor och verkar, och Linné- 
universitetet som en viktig del av vår region.

Med en universitetsstad följer också att Kalmar och regionen placeras i en annan 
konkurrensmiljö. Vi behöver positionera oss mot andra universitetsstäder för att 
kunna skapa en attraktionskraft och locka talanger. För framgång krävs samverkan 
mellan akademi, näringsliv och region.

För att samla och effektivisera detta arbete startades projektet Universitetsstaden 
Kalmar som under perioden 2018–2021 under ledning av Kalmar kommuns uni-
versitetsstrateg har gjort flera olika kommunikationsinsatser och lagt grunden för 
Kalmarmöten för att uppmärksamma bredden av Kalmar som universitets- och 
studentstad.
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Tillsammans formar vi Kalmar  
till en attraktiv universitetsstad 

Vi vill ha en attraktiv och levande universitetsstad med en blandning av studen-
ter, forskare, invånare och näringsliv samt kultur, evenemang och fritid. Mixen av 
människor - där alla har olika bakgrund, kunskap, erfarenheter och förutsättningar 
– och deras möten utgör och utvecklar Universitetsstaden Kalmar.  

Kvarteren runt universitetskajen var under flera århundraden Kalmars främsta 
port till omvärlden. Det var en plats för möten, samarbeten och införskaffande av 
kunskap som har utvecklat det Kalmar som vi stolt kallar vårt hem. Nu är år av 
planerande och byggande över och nu formar vi tillsammans framtidens Kalmar 
där universitetskajen återigen är en viktig knutpunkt. 

Linnéuniversitetet och universitetslivet har under många år varit en viktig del av 
Kalmar och bidragit till en levande stadskärna. Med ett samlat universitetsområ-
de i hjärtat av staden skapas fler förutsättningar för nya spännande och oväntade 
möten mellan invånare, kommun, näringsliv samt tusentals studenter och hundra-
tals forskare från hela världen. Här finner studenter och forskare från världens alla 
hörn en modern, innovativ och inspirerande studiemiljö.  

Genom Linnéuniversitetet får därmed näringslivet i Kalmar möjlighet att hitta kom-
petent arbetskraft, nyskapande kunskap från forskningsvärlden och samarbeten 
som kan ta små och internationella företag till nästa nivå.  

Tillsammans skapar vi ny arbetskraft, nya företag, ny forskning, ny kunskap och 
nya kreativa idéer – varje dag – och sprider kunskap om Kalmar i världen.

Johan Persson (S) 
kommunstyrelsens ordförande

Annette Andersson 
kommundirektör
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2010 
Linnéuniversitetet bildas 

Linnéuniversitetet bildades 1 januari 2010  
genom en sammanslagning av Växjö universitet 
och Högskolan i Kalmar. Den första rektorn för 
universitetet blev Stephen Hwang som hade 
uppdraget fram till mars 2017. 

2011 
Kalmar och Växjös stora Linné-
stipendium inom ekologisk hållbar 
utveckling delas ut för första gången�

När Linnéuniversitetet bildades kom Kalmar 
och Växjö kommuner överens om att instifta 
ett forskningsstipendium för att stödja det 
nya universitetets arbete inom ekologisk 
hållbar utveckling.  

Stipendiet ska främja att forskningen kommer 
till nytta för att skapa hållbara lösningar för 
framtiden och det är avsett för tillämpad forsk-
ning som bidrar till minskad miljöpåverkan. 

Den första vinnaren blev Fabio Kaczala för ett 
projekt inom vattenrening. 

HÖJDPUNKTER FRÅN ÅREN SOM GÅTT
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2013 
Kalmar kommun anställer Sveriges 
första universitetsstrateg  

Kalmar kommun utökar ambitionen med att 
utveckla Kalmar som universitetsstad och 
tillsätter en ny tjänst som universitetsstrateg. 
Uppdraget är att förbättra och utöka kontakter-
na med universitetet samt att vara en länk mel-
lan universitetet, kommunen och näringslivet. 

Tillsättningen kom till efter en förstudie om 
Universitetsstaden Kalmar 2020, som visade att 
Linnéuniversitetet kommer bli en väldigt viktig 
motor för den regionala utvecklingen. Univer-
sitetsstrategens roll har varit att dels främja en 
kunskapsdriven utveckling och stärka forsk-
ningsanknytningen i kommunens verksamhet, 
men främst driva på utvecklingen av Kalmar 
som universitetsstad. 

2016 
Första spadtaget för Linnéuniversitetets 
etablering på universitetskajen  

Redan 2008 började planerna på ett stadsin-
tegrerat universitet i Kalmar att ta form. Under 
årens lopp har man tittat på ett antal olika 
tänkbara placeringar av Linnéuniversitetet i 
Kalmar inklusive de platser där det ligger idag. 
I november 2015 togs de sista besluten för 
nuvarande placering och det första spadtaget 
togs i januari 2016. 

2017 
Avsiktsförklaring om överenskommelse 
om strategiskt partnerskap mellan 
Linnéuniversitetet, kåren, Kalmar och 
Växjö kommun signeras�

Kalmar kommun, Växjö kommun, studentkå-
ren Linnéstudenterna och Linnéuniversitetet 
signerar en avsiktsförklaring om ett strategiskt 
partnerskap för åren 2017–2019. Detta för att 
visa en gemensam vilja att stärka en redan 
mycket god relation genom att fortsätta att 
utveckla långsiktiga samarbeten.  
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2020 
Linnéuniversitetet fyller 10 år

2020 firade Linnéuniversitetet 10 år. Tanken var 
att detta skulle firas stort, men coronapandemin 
gjorde att festen fick ställas in.  

De första 10 åren som universitet har ändå firats 
men med andra former av aktiviteter än som 
var tänkt från början. I samband med 10-års- 
firandet 2020 släpptes en digital utställning, en 
jubileumsfilm och en jubileumsskrift.

2019 
Avsiktsförklaringen blir en överens-
kommelse om strategiskt partnerskap

För att ytterligare förstärka möjligheterna att 
utveckla utbildning och forskning i samverkan 
med samhället, samt stärka Kalmar och Växjö 
som universitets- och studentstäder, signerades 
en överenskommelse om strategiskt partner-
skap mellan Linnéuniversitetet, Kalmar och 
Växjö kommuner samt studentkåren Linné-
studenterna. Överenskommelsen ska gälla 
2019–2022.  

2018 
Historisk satsning på forskning och 
tillväxt i Kalmar signeras� 

Den 2 februari 2018 signerade Kalmar kommun 
och Linnéuniversitetet en överenskommelse om 
satsning på forskning, utveckling och tillväxt 
som ska främja Kalmar och Kalmarregionen.  

Kalmar kommun anslår 1,5 mnkr i tio år till Lin-
néuniversitetet och målet är att stärka Linné- 
universitetet i Kalmar, att främja samverkan 
mellan näringsliv och universitet och stimulera 
tillväxten i Kalmar. Genom fler samarbeten och 
gemensamma aktiviteter ska Kalmar stärkas 
som en modern universitets- och studentstad. 
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2021 
Invigningen av universitetskajen

Den 27 augusti 2021 invigdes universitetskajen. 
Ett stadsintegrerat universitet är nu på plats 
och universitetsområdet erbjuder även mötes-
platser såsom kaféer, butiker och restauranger 
som är tillgängliga och välkomnande för både 
kalmarbor och besökare. 

Inför invigningen pyntades stadens gator och 
torg med bland annat gula pratbubblor, gula 
blommor, gula vimplar och flaggor, hängmattor 
och mycket mer. Utöver det lystes Kalmar dom-
kyrka, Västerport och broarna till Kvarnholmen 
upp av den universitetsgula färgen på kvällen.  

Invigningen livesändes från en utomhusscen 
på universitetsplatsen. En efterlängtad och 
historisk dag, som bjöd på både hälsningar från 
Björn Ulvaeus, sopransång på hög höjd och 
avslöjandet av en stor satsning; att utveckla 
rättsvetenskap som ett nytt akademiskt fält 
med bas i Kalmar. 

2021 
Satsning på juristutbildning och 
rättsvetenskap

Den 17 december 2021 signerades slutligen 
samverkansavtalet om forskning och utbild-
ningar inom rättsvetenskap.  

Satsningen omfattar minst 300 miljoner kronor 
på 10 år och Kalmar kommun bidrar med 100 
miljoner och Linnéuniversitetet bidrar med 
minst 200 miljoner. Minst två nya utbildningar 
kommer starta under de kommande fyra åren 
och målsättningen är att erbjuda en jurist- 
utbildning för framtiden, med första antagning 
senast 2027. 
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Kommunens arbete med universitetsstadsutveckling 

Sedan Kalmar blev en universitetsstad har vi också placerats i en annan konkurrensmiljö.   
Vi behöver positionera oss mot andra universitetsstäder nationellt och internationellt vilket är av  
central betydelse för vår konkurrenskraft om framgångsrika forskare, företag och studenter. Det är 
bara genom samverkan som vi kan positionera oss som en attraktiv universitetsstad och universitets-
region nationellt och internationellt. 

Attraktiv arbetsmarknads- och kunskapsregion  

Sedan 2017 har Kalmar kommun ett stra-
tegiskt partnerskap med Växjö kommun, 
Linnéuniversitetet och Linnékåren med målet 
att utveckla en attraktiv arbetsmarknads- 
och kunskapsregion för studenter, invånare, 
forskare och företag. Fokus fram till och med 
2022 är samverkan för att få fler studenter vid 
Linnéuniversitetet att börja arbeta i regionen 
efter avslutade studier, bland annat genom 
en närmare koppling mellan utbildningar och 
regionalt arbetsliv.  

Organisatoriskt drivs samarbetet genom att 
en strategisk styrgrupp, en operativ styr-
grupp och en beredningsgrupp tillsatts med 
representanter från respektive organisation. 

Sedan år 2011, innan partnerskapet startade, 
har Kalmar och Växjö kommun delat ut ett 
forskningsstipendium till nya forskare på 
Linnéuniversitetet. Stipendiet heter Kalmar 
och Växjös stora Linnéstipendium inom 
ekologisk hållbar utveckling. Stipendiet ska 
främja att forskningen kommer till nytta för 
att skapa hållbara lösningar för framtiden 
som utgår från Agenda 2030 och de globala 
målen. Stipendiet är avsett för tillämpad 
forskning som bidrar till minskad miljö- 
påverkan. 

Initiativ inom partnerskapet
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Attraktiv universitets- och studentstad 

Genom samarbeten och gemensamma aktivi-
teter med Linnéuniversitetet stärks Kalmar 
som en modern och attraktiv universitets- 
och studentstad. Organisatoriskt drivs samar-
betet mellan Kalmar kommun och Linnéuni-
versitetet genom att en strategisk styrgrupp, 
en operativ styrgrupp och en arbetsgrupp har 
tillsatts med representanter från respektive 
organisation. 

Därutöver finns Kalmar kommuns närings-
livsråd som är ett samverkansforum mellan 
Kalmar kommun, näringsidkare, Linnékåren 
och Linnéuniversitetet. Här träffas represen-
tanter från Linnéuniversitetet, Linnékåren 
och Kalmar kommun samt från flera av våra 
näringslivsnätverk såsom Kalmar företags-
grupp, Kalmarsund Promotion och Industri-
ellt utvecklingscentrum i Kalmar län (IUC). 

Kommunens satsning med Linnéuniversi-
tetet inom forskning, utveckling och tillväxt 
slöts 2018 med målet att stärka forskningen 
och utbildningarna på Linnéuniversitetet i 
Kalmar, att stimulera näringslivets tillväxt i 
Kalmar samt att arbeta för en hållbar utveck-
ling. Inledningsvis med fokus på projektet 
Universitetsstaden Kalmar som genomförde 

Kalmarmöten och kommunikationsinsatser i 
samband med Linnéuniversitetets etablering 
på universitetskajen åren 2018–2021.  

Samverkan med Linnéuniversitetet ökar 
genom att vi gemensamt kommer finansiera 
uppbyggnaden av utbildningar och forskning 
inom rättsvetenskap. Satsningen omfattar 
minst 300 miljoner kronor på 10 år och Kalmar 
kommun bidrar med 100 miljoner och Linné- 
universitetet bidrar med minst 200 miljoner. 
Minst två nya utbildningar kommer starta 
under de kommande fyra åren och målsätt-
ningen är att erbjuda en juristutbildning för 
framtiden, med första antagning senast 2027.

Samarbete med Linnékåren och Drivhuset
Förutom Linnéuniversitetet är också Linné- 
kåren och Drivhuset i Kalmar viktiga sam- 
arbetspartners för kommunen i arbetet för en 
attraktiv universitetsstad, där studenter väljer 
att bo, leva och arbeta även efter sin studie-
tid. Vi stödjer Linnékårens arbete med att 
etablera ett kårhus och vi stödjer Drivhuset i 
Kalmars arbete med att stimulera samverkan 
mellan studenter på Linnéuniversitetet och 
näringslivet i Kalmarregionen.

2018 signerades överenskommelsen om satsning på forskning, utveckling och tillväxt. 
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Aktiviteter 2018–2021 
Kalmarmöten är aktiviteter som synliggör 
och förenar Linnéuniversitetet med omgivan-
de samhälle. Samarbetet med Linnéuniver-
sitetet kring Kalmarmötena genomfördes 
under 2018–2021 och resulterade i 35 stycken 
Kalmarmöten, varav 31 avtal med verksam-
heter inom Kalmar kommunkoncern (9), 
Linnéuniversitetet (7), föreningar (4) och 
organisationer (11). Några exempel är Bygg-
mästardagen, Fråga Linné och Linnéslingan.  

Samarbetet kring Kalmarmöten mynnade ut i 
satsning på Linnéuniversitetet Live. 

Kommunikationsinsatserna under åren 
2018–2021 resulterade i: 
• Vision, budskap och logotyp. 

• Webbsidorna kalmar.se/student och kal-
mar.se/universitet har utvecklats. 

• Storytelling om Universitetsstaden Kal-
mar i Kalmarposten. Totalt publicerades 
49 artiklar. 

• Storytelling om universitetslivet i Kalmar 
med totalt 45 profiler, varav 20 studenter, 
3 lärare, 8 forskare, 9 alumner, 3 verksam-
heter eller funktioner samt 2 doktorander. 

• Film och kampanj om universitetskajen, 
som fick över 3 miljoner visningar på 
Facebook och Instagram.  

• Film och kampanj om universitetsstaden. 

• Dokumentär om universitetskajen.

I samarbete med Linnékåren och Drivhuset 
genomfördes en undersökning om ”Ett gott 
studentliv i Kalmar” under hösten 2021. 
Denna undersökning är tänkt att ligga till 
grund för det fortsatta arbetet med universi-
tetsstaden och utvecklingen av studentlivet i 
Kalmar.
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Kommunkoncernens universitetssamverkan 
I verksamhetsplanen för kommunkoncernen 
anges inriktningen i arbetet med universitets-
staden: 
• Öka samverkan mellan Linnéuniversi-

tet, Kalmar kommunkoncern och övriga 
aktörer.  

• Öka andelen studenter som stannar kvar i 
regionen efter avslutade studier. 

De tre koncernövergripande kunskapsom-
rådena där kommunen samarbetar med Lin-
néuniversitetet är; Ledarskap, digitalisering 
och klimatneutrala Kalmar.  

Inom ledarskap har kommunen kontinuerlig 
dialog med Linnéuniversitetet om kurser som 
kan vävas in i det strategiska ledarutvecklings-
programmet och komplettera utbildnings-
utbudet från försvarshögskolan i Karlstad. 
Framförallt handlar detta om kurser kring 
strategiska frågor snarare än metodik kring 
ledarskap som är försvarshögskolans exper-
tis. Förutom utbildning och bildning innebär 
samarbetet även kontakter med studenter då 
koncernledningen är engagerade som mento-
rer inom mentorskapsprogrammet.   

Inom digitalisering är kommunkoncernen 
mest involverad inom området Internet of 
Things (IoT) via framför allt serviceförvalt-
ningen och samhällsbyggnadskontoret som 
upprättar en behovslista kring IoT där stu-
denterna i sina kurser kan välja att hitta lös-
ningar på en utmaning utefter eget intresse.  

Samarbetet med klimatneutrala Kalmar är 
under uppbyggnad men redan nu är Linnéu-
niversitetet involverade i uppbyggnaden av 
projektet och dess struktur. Under flera år har 
forskare varit involverade i olika projekt inom 
miljöområdet hos kommunkoncernen. Med 
klimatneutrala Kalmar som ramverk kommer 
samverkan kunna struktureras på ett tydliga-
re sätt och ge bättre kunskapsdelning. 

Kommunkoncernens förvaltningar och bolag 
har en mängd samarbeten med Linnéuniver-
sitetet. Ett urval är: 
• Destination Kalmar har flera samarbeten 

med turismutbildningen och Music and 
event management samt ett projekt om 
evenemangens betydelse för staden. 

• Kalmar Energi har samarbete kring alg-
odling på Moskogen. 

• Kalmar Brandkår utbildar sjöbefälselever 
i brandsläckningskurser. 

• Kalmar Science Park har samarbeten 
inom de ämnesområden som är relevanta 
för bolagen i inkubatorn, såsom Interna-
tional Business.   

• Kalmar Vatten har samarbete kring 
provtagning av inkommande vatten för 
covid-19.  

• Kultur- och fritidsförvaltningen ingår 
i nätverk för utbildningen Coach Sport 
Management i Växjö och har även konti-
nuerliga möten med Idrottsvetenskapliga 
institutionen. De genomförde också ett 
Kalmarmöte, Skapa Kalmar, med fokus 
på att engagera studenter i kulturaktivi-
teter. 

• Omsorgsförvaltningen har byggt upp 
samverkan i många år och har förutom en 
mängd forskningsprojekt även en delad 
tjänst som klinisk lektor på sjuksköterske-
programmet samt en kommundoktorand 
knutet till socialt arbete. 

• Samhällsbyggnadskontoret samarbeta-
de i projektet Hållbara resval (2019–2021) 
som skulle främja hållbart resande till och 
från Kalmars stadskärna. De genomförde 
också ett Kalmarmöte med fokus på ”En 
jämställd attraktiv arbetsplats för sam-
hällsplanering” där flera föreläsningar 
från Linnéuniversitetet genomfördes för 
all person på samhällsbyggnadskontoret. 



14

• Serviceförvaltningen leder projektet 
LIFE SURE som ska visa upp ett kost-
nadseffektivt och ekologiskt hållbart sätt 
för att ta upp och återvinna bottenslam 
från grunda vattenområden som är drab-
bade av övergödning. 

• Utbildningsförvaltningen har finansierat 
en professur inom pedagogik. 

Vartannat år genomför Statistiska central-
byrån (SCB) en undersökning då vi samlar 
in kommunkoncernens samlade satsning på 

forskningsfinansiering. År 2019 rapporterade 
Kalmar kommunkoncern en forskningsfi-
nansiering på 2,7 miljoner kronor. Detta var 
rekordhögt. Se Bild 1 för att se vilka siffror vi 
har rapporterat tidigare år.

Med satsningarna på juridik och forsknings-
avtalets tillämpning från år 2022 och framåt 
så kommer siffran öka betydligt.

2017

500 tu
sen kro

nor

2015

850 tu
sen kro

nor

2013

2,6 m
iljo

ner k
ro

nor

2011

1,6 m
iljo

ner k
ro

nor

Bild 1.
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Kommunkoncernen  
och studenterna 

Kalmar kommunkoncern kommer i 
kontakt med studenter på flera olika sätt. 
Samverkan inom kurser och utbildningar 
har tidigare nämnts men vi har fler möj-
ligheter till kontakt med studenterna. 

Som nämnts tidigare är koncernledningen 
engagerad som mentorer inom mentorskaps-
programmet. Av 23 som anmälde sig så blev 
det slutligen 12 mentorskapsmatchningar 
under år 2021. 

Vi träffar studenter via aktiviteter som vi 
själva eller andra anordnar. Exempelvis ge-
nomför kommunledningskontorets HR-enhet 
aktiviteter om kommunens verksamheter 
och karriärmöjligheter samt aktiviteter med 
inriktning på sommarjobb. Kalmar Science 
Park genomför ”Blooper Evening” tillsam-
mans med Drivhuset. 

Introduktionen under höstterminsstarten är 
den största aktiviteten för studenter i Kalmar. 

Den pågår i två veckor med många utom-
husaktiviteter samt välkomstmässa. Det är 

framförallt Linnékåren och studentförening-
arna som samordnar och arrangerar dessa 
aktiviteter.  

Under introduktionen brukar Kalmar kom-
mun fokusera kommunikationsinsatserna till 
att välkomna studenterna och vi finns också 
tillgängliga på välkomstmässan med inflyttar-
lots samt för att synliggöra sommarjobben. 
Välkomnandet gör vi både för de som ska 
studera på plats och för distansstudenter. 
Staden smyckas med vimplar i stadskärnan, 
flaggor hängs upp och brunnslock kläs, allt 
med budskapet Kalmar hjärta Linnéuniver-
sitetet. Kalmar vatten sponsrar med vatten 
till evenemang under introduktionen, för 
främjande av ”varannan vatten”. 

Årliga stipendier 

Kalmar energis stipendium på 5 000 kronor 
till studenter inom drift- och underhållstek-
nik på sjöfartshögskolan. 

Omsorgsnämnden delar ut tre stipendier på 
10 000 kronor vardera, totalt 30 000 kronor, 
till studenter för uppsatser inom: 
• e-hälsa eller välfärdsteknik inom äldre-

omsorg 

• hälso- och sjukvård för äldreomsorg 

• socialt arbete eller ledarskap inom äldre-
omsorg. 

Som tidigare nämnts så delas Kalmar och 
Växjös stora Linnéstipendium inom ekolo-
gisk hållbar utveckling ut till nydisputera-
de forskare. Stipendiesumman är på totalt 
500 000 kronor, 250 000 kronor från respekti-
ve kommun. 
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Praktik och examensarbete 

Praktik och uppsats eller examensarbete görs 
i överenskommelse med respektive verksam-
het. Genom olika inventeringar kan vi göra 
uppskattningar av dessa siffror. 

En uppskattning på antalet praktikanter 
från universitetet är cirka 330 för år 2021. 
En minskning från 2015 års inventering som 
var på 400 studenter. Detta kan framförallt 
förklaras av pandemins begränsningar och 
därför kommer en ny omfattande inventering 
genomföras för år 2022. 

Mer exakta siffror har vi utifrån de förvalt-
ningar som har samarbete med yrkesutbild-
ningar på Linnéuniversitetet som inkluderar 
verksamhetsförlagd praktik såsom lärare, 
sjuksköterskor och socionomer. Se Bild 2.

Vi tar emot minst 18 studenter på examens-
arbete som vi själva har formulerat syftet 
på. Omsorgsförvaltningen (8), serviceför-
valtningen (5) och Kalmar Vatten (3) har 

mest strukturerad samverkan när det gäller 
uppsatser. Samhällsbyggnadskontoret och 
kultur- och fritidsförvaltningen har rapport- 
erat in ett examensarbete vardera för år 2021. 

Examensarbetena som serviceförvaltningen 
är involverad i har fokus på digitalisering och 
utveckling. De har dessutom gått vidare med 
en tidigare student som skrev sin uppsats hos 
dem och som de nu köper tjänster av genom 
hens enskilda firma som hen startade utifrån 
uppsatsens resultat. Under uppsatsen tog hen 
fram en ny lösning för att genom IoT-sensorer 
effektivisera bevattning.  

Mängden studenter som ställer frågor till vår 
organisation för sina uppsatser har vi svårare 
att uppskatta, men genom en sökning på 
”Kalmar kommun” i studentuppsatsportalen 
Digitala Vetenskapliga Arkivet (Diva) så kan 
vi se att 59 uppsatser som publicerades i  
Sverige har Kalmar kommun i fokus eller 
som case under åren 2010–2021. 

Bild 2.
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Förskollärarprogrammet:  
107

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning distriktssköterska:

8–12

Grundskolelärarprogrammet:  
199 

Socionomprogrammet:  
6–8

Sjuksköterskeprogrammet:  
80

Sommarjobb och studentmedarbetare 

Sommarjobb är ofta första vägen in till Kalmar 
kommun som arbetsgivare och vi jobbar 
aktivt med att informera studenter att ansöka 
till sommarjobben. Under år 2021 sökte 
totalt 143 studenter från Linnéuniversitetet 
sommarjobb på Kalmar kommun varav 67 
anställdes. 

Kalmar kommun har sedan år 2016 ett avtal 
för anställning av studentmedarbetare. 
Avtalet syftar till att stärka övergången från 
studier till arbete och stimulera för framtida 
kompetensförsörjning. Kalmar kommun har 
sedan starten av studentmedarbetaravtalet 
anställt åtta studenter.  

Förutom detta så anställer kommunkoncer-
nen studenter på timvikariat, exempelvis 
kontaktcenter på kommunledningskontoret 
som har fyra studenter och Destination Kal-
mar som anställer studenter under sommaren 
för att göra undersökningar om evenemang.
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Linnéuniversitetet  
Linnéuniversitetet bildades 1 januari 2010 ge-
nom en sammanslagning av Växjö universitet 
och Högskolan i Kalmar. Under de första tio 
åren har mycket hunnit hända:  

I Linnéuniversitetets utbud finns cirka 200 ut-
bildningsprogram, på grund- och avancerad 
nivå och ett stort antal fristående kurser inom 
ett brett område. Universitetet har cirka 2 100 
anställda och 41 000 studenter per år varav  
17 000 är helårsstudenter.  

Linnéuniversitetet är det sjätte största univer-
sitetet i Sverige. År 2021 sökte 72 000 studenter 
till någon av Linnéuniversitetets utbildningar 
med start hösten 2021. Det är 3 000 fler än 
rekordåret 2020.  År 2020 ökade söksiffrorna 
med 27 procent och år 2021 med ytterligare  
4 procent. 

När det gäller programmen så var det sjuk-
sköterskeprogrammet både i Kalmar och 
Växjö som ökade mest år 2021, med ungefär 
30 procent. Övriga utbildningar med starkt 
söktryck, som även historiskt haft ett stort 
antal ansökningar, är psykologprogrammet, 
socionomprogrammet, webbprogrammerare, 
civilekonomprogrammet samt programmet 
för ledarskap och organisation.

Siffror i urval HT2020 HT2021 Förändring Förändring i %

Sökande, totalt: 68 605 71 647 + 3 042 + 4 %

Sökande prio 1: 26 005 27 180 + 1 175 + 5 %

Sökande, program: 20 923 23 313 + 2 390 + 11 %

Sökande, program prio 1: 7 647 7 980 + 333 + 4 %
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1
2
3

4

5

6

7

8
9

10

Psykologprogrammet
Totalt antal sökande: 2 210     Sökande, prio 1: 281

Socionomprogrammet
Totalt antal sökande: 1 748     Sökande, prio 1: 307

Webbprogrammerare (Distans)
Totalt antal sökande: 1 726     Sökande, prio 1: 281

Civilekonomprogrammet
Totalt antal sökande: 1 680     Sökande, prio 1: 267

Webbprogrammerare  
Totalt antal sökande: 1 516     Sökande, prio 1: 219

Interaktionsdesigner  
Totalt antal sökande: 951     Sökande, prio 1: 143

Human Resource Management    
Totalt antal sökande: 790     Sökande, prio 1: 123

Ledarskap och organisation 
Totalt antal sökande: 1 560     Sökande, prio 1: 471

Sjuksköterskeprogrammet (Växjö) 
Totalt antal sökande: 1 204     Sökande, prio 1: 221

Sjuksköterskeprogrammet (Kalmar) 
Totalt antal sökande: 940     Sökande, prio 1: 152

TIO I TOPP
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Forskning 

Forskningen vid Linnéuniversitetet omfat-
tar ett hundratal forskningsämnen med 150 
forskargrupper av olika slag och över 30 fors-
karutbildningsämnen. Forskningen är bred 
vilket är en styrka i arbetet för en hållbar 
samhällsutveckling.  

Linnéuniversitetet arbetar för att möta sam-
hällsutmaningar med kunskap i kreativa mil-
jöer som integrerar utbildning, forskning och 
samverkan. Sju av dessa så kallade kunskaps-
miljöer har fått den särskilda benämningen 
Kunskapsmiljö Linné och samlar forskare 
och forskargrupper i ett tvärvetenskapligt 
arbetssätt. De samverkar mellan ämnen, in-
stitutioner och fakulteter för att ta ett mång-
sidigt grepp om samhällsutmaningarna inom 
följande område: 
• Avancerade material 

• Digitala transformationer 

• En ifrågasatt demokrati 

• Grön hållbar utveckling 

• Hållbar hälsa 

• Utbildning i förändring 

• Vatten 

Några av Linnéuniversitetets allra främsta 
forskningsmiljöer, spetsforskningen, har 
fått den speciella benämningen Linnaeus 
University Centre. I dessa forskargrupper 
bedrivs forskning med särskild nationell och 
internationell lyskraft. Där studeras allt ifrån 
ekologi och evolution till diskriminering och 
integration, biovetenskap och big data (samla 
in, analysera och hantera stora datamängder). 

Linnéuniversitetet bedriver även forskning 
i form av forskningsprojekt. Dessa kan vara 
allt från doktoranders forskningsarbete till 
omfattande internationella projekt och hör 
oftast hemma inom en forskargrupp. 

Europauniversitetet för välbefinnande 
Sedan 2020 ingår Linnéuniversitetet som 
ett av sju universitet i EUniWell (Europau-
niversitetet för välbefinnande). Samarbetet 

kring utbildning och forskning ska bidra till 
att skapa en miljö som stöder individuellt, 
socialt och miljömässigt välbefinnande i ett 
globalt sammanhang. Stödet från universite-
tens värdstäder har varit viktigt inför denna 
satsning, som även kommer att ge möjlighet 
till fler internationella samarbeten mellan 
kommunerna. 

Universiteten som ingår i EUniWell är: 
• Universitetet i Birmingham, Storbritannien 

• Universitetet i Köln, Tyskland 

• Universitetet i Florens, Italien 

• Universitetet i Leiden, Nederländerna 

• Nantes universitet, Frankrike 

• Semmelweis universitet i Budapest, Ungern 

• Linnéuniversitetet, Sverige 

Det finns dessutom ett nätverk med 102 
associerade partners, inklusive de berörda 
städernas kommuner, flera akademiska insti-
tutioner och organisationer inom utbildning, 
kultur och hälsa samt företag som stöder 
EUniWells vision. 
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Studenterna  
Det finns cirka 6 000 helårsstudenter i Kalmar. Förutom studenterna på Linnéuniversitetet så har Kalmar 
även 117 läkarstudenter. Sedan 2019 så har läkarstudenter från Linköping möjlighet att göra sina 
sista sex terminer, den kliniska delen av utbildningen, i Kalmar. Det finns ungefär 20 studieplatser per 
termin med bas på Länssjukhuset i Kalmar. År 2021 examinerades de allra första 14 studenterna med 
studieort Kalmar. Nio av de fjorton stannar dessutom kvar för att börja jobba inom Region Kalmar län. 

Hur ser studentlivet i Kalmar ut? 

Linnékåren tidigare Linnéstudenterna, 
representerar samtliga studenter vid Linnéu-
niversitetet och arbetar för att deras studietid 
ska vara så bra som möjligt. Medlemmar kan 
ta del av evenemang, aktiviteter, näringslivs-
kontakter, bostadsfrågor och förmåner såsom 
rabatter som Linnékåren har arbetat med. 
Under Linnékåren finns ett brett utbud av 
föreningar som är öppna för alla studenter.  

Det finns sju utbildningsföreningar som är 
kopplade till den utbildning studenterna läser 
och en intresseförening för internationella stu-
denter. Varje förening har en egen studentove-
rall i den färg som hör till respektive förening.  
• CNAS - för naturvetenskapligt basår, op-

tiker, miljöanalytiker eller farmaceut vid 
de naturvetenskapliga institutionerna. 

• HUMANUS - för idrottsvetenskap, sjuk-
sköterska, socionom eller läkare. 

• Kalmar ESS - för de som tillhör Ekonomi-
högskolan. 

• KAROLIN - för lärarprogrammen. Allt 
från förskolelärare till ämneslärare på 
gymnasiet. 

• LAMBDA - för sjökapten, sjöingenjör eller 
tekniker inom drift- och underhållsteknik 
vid Sjöfartshögskolan. 

• MESKALIN - för Journalistik och Medie- 
programmen, Internationella samhällsstu-
dier, Kulturarv i samtid och framtid samt 
Visual Communication + Change i Kalmar. 

• SPIIK - för mjukvaruteknik, webbpro-
grammerare eller interaktionsdesign.  

• ESN Kalmar - för internationella studen-
ter och för svenska studenter som vill 
knyta internationella kontakter. 

Det finns även fyra övriga intresseförening-
ar i Kalmar som är knutna till ett specifikt 
intresse eller område. 
• FIKS - Föreningen Idrottsliga Studenter 

Kalmar och är för alla sportintresserade. 

• KAFFE - Kalmars Artistiska Förening För 
Esteter. För intresserade av till exempel 
teater, musik, sång. 

• Radio Shore - Kalmars studentradio. Av 
studenter, för alla! 

• Kexet - Kalmars nya spexförening som 
syftar till att skapa årliga spexproduktio-
ner. 
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Bostadsgaranti via Kalmarhem
I samband med Linnéuniversitetets antagning-
ar till höst- och vårterminen erbjuder Kalmar, 
som en av få städer i landet, studentbostads-
garanti via Kalmarhem. Med cirka 1 000 
studentbostäder är Kalmarhem den största 
hyresvärden i Kalmar kommun för studenter. 
Garantin innebär att nyantagna studenter 
utifrån ett antal kriterier är garanterade ett 
bostadserbjudande inom två månader från 
det att de tackat ja till sitt antagningsbesked. 
Många gånger är det just bostadsgarantin 
som är den avgörande faktorn för att attrahe-
ra studenter och kompetens till regionen. Se-
dan år 2020 uppfyller Kalmar kategorin Grön 
stad enligt Sveriges förenade kårers (SFS) 
bedömning av studenternas bostadssituation. 

Entreprenörskap 
Studenter med idéer har många möjligheter 
för hjälp och stöd i sin företagsamhet. Driv-
huset i Kalmar stöttar studenter och alumner 
som vill utveckla idéer, leda projekt eller 
starta upp en egen verksamhet. Om verksam-
heten är skalbar och har potential att växa så 
finns möjlighet att antas till Kalmar Science 
Park Incubator som innebär tillgång till 
skräddarsydd affärsutveckling.
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NULÄGE – SAMLADE FAKTA  
ÅR 2021 OM STUDENTER 

Cirka 72 000
studenter sökte till någon av  
Linnéuniversitetets utbildningar. 

574
studenter erbjöds  
bostadsgaranti.

2 929
studenter och alumner (max 
två år efter examen) träffade 
Drivhuset år 2021. 

Cirka 27 000
studenter sökte till Linnéuniversi-
tetet som första prioritet.

386
nya bostadsavtal skrevs  
med Kalmarhem.

18
verksamheter startades av 
studenter via Drivhuset.

Malmen och Oxhagen
var de mest attraktiva  
bostadsområdena, i  
Kalmarhems bostadsgaranti.

4 affärsidéer
gick vidare till Kalmar Science 
Park incubator via Drivhuset.

Cirka 300
doktorander/forskar- 
studeranden är verksamma 
vid Linnéuniversitetet. 
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Vad händer framöver? 
I pandemins spår har universitet och hög-
skolor över hela landet fått rekordmånga 
sökanden och ett ökat antal studieplatser. 
Samtidigt har möjligheten till distansutbild-
ning och distansundervisning ökat och det är 
därför viktigt att fortsätta arbeta för att bli en 
ännu bättre och attraktivare universitets- och 
studentstad för att fortsatt locka fler att flytta 
till Kalmar. 

Tillsammans med Växjö kommun, Linnéu-
niversitetet och Linnékåren utvecklas det 
strategiska partnerskapet med en förnyad 
överenskommelse för åren 2023–2025. 

Undersökningen om ”Ett gott studentliv i 
Kalmar” som genomfördes under hösten 
2021 kommer att ligga till grund för det 
fortsatta arbetet med universitetsstaden och 
utvecklingen av studentlivet i Kalmar. 

Kommunens forskningsavtal med Linné- 
universitetet kommer fokusera på samver-
kan som går i linje med större strategiska 
satsningar som pågår, exempelvis kommer 
samverkan under 2022 följa satsningen  
klimatneutrala Kalmar. 

Våra övergripande samverkansområden 
mellan kommunkoncernen och Linnéuni-
versitetet kring ledarskap, digitalisering och 
klimatneutrala Kalmar kompletteras med 
samverkan kring trygghetsfrågor.



MÄTPUNKTER 
För att följa utvecklingen som universitetsstad har vi valt mätpunkter för utbildningsnivå samt studenters 
kvarstannande. De senare har tagits fram genom ett analyssamarbete mellan Linnéuniversitetet, Kalmar 
kommun och Växjö kommun. Fler mätpunkter kan tillkomma allt eftersom samarbetet fortsätter. 

Utbildningsnivån 
Vi ser tre mätpunkter kring utbildningsnivå 
som är relevanta för att följa utvecklingen av 
Kalmar som universitetsstad. Det handlar om 
andel av befolkningen med: 
• eftergymnasial utbildningsnivå i ålders-

spannet 20–64 år 

• forskarutbildning i åldersspannet 25–64 år

• eftergymnasial utbildningsnivå i ålders-
spannet 30–34 år. 

De två första mätpunkterna kommer från för-
studien om Universitetsstaden Kalmar 2020 
och den tredje är en mätpunkt som visar på 
tillgång till välutbildad arbetskraft i framtiden 
och används för den regionala utvecklings-
strategin (RUS Kalmar län).
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Befolkning med eftergymnasial utbildningsnivå i åldersspannet 20–64 år 

Det finns ett tydligt samband mellan högre 
utbildningsnivå (ålder 20–64 år) och tillväxt-
förutsättningar i en region. Universitets- 
etablering får en stor genomslagskraft på 
denna mätpunkt. Dels för att ett universitet 
i sig ökar efterfrågan på högutbildad perso-
nal, dels genom att kommunen i fråga får ett 
inflöde av studenter som, om de stannar kvar 
efter utbildningen, bidrar till att höja utbild-
ningsnivån.  

Diagram 1 visar utvecklingen kring utbild-
ningsnivån i Kalmar, totalt såväl som köns-
uppdelat.

För att se Kalmars utveckling är det viktigt 
att jämföra inte bara med våra jämförelse-
kommuner (Karlskrona, Kristianstad, Växjö 
och Halmstad) utan även andra jämförbara 
universitetsstäder. Tabell 1 visar hur vår 
jämförelse ser ut gällande eftergymnasial ut-
bildningsnivå när vi bygger på resultaten från 
förstudien.

I början av 2000-talet hade 33 procent av 
befolkningen en eftergymnasial utbildning, 
jämfört med 44 procent idag. Utbildnings-
nivån bland kvinnor har ökat mer än för 
männen. 2000 hade 36 procent av kvinnorna 
och 30 procen av männen en eftergymnasial 
utbildning. År 2020 var det 51 procent av 
kvinnorna och 38 procent av männen som 
hade det.

Kalmar kommun har en högre andel av be-
folkningen med en eftergymnasial utbildning 
än riket som helhet, 44 procent vilket kan 
jämföras med rikets 42 procent. Sett till jäm-
förelsekommunerna så har Kalmar kommun 
en högre andel med eftergymnasial utbildning 
än Halmstad och Kristianstad. I jämförelse  
med Karlskrona och Växjö har Kalmar däremot  
en lägre andel av befolkningen med efter-
gymnasial utbildning. Kvinnor har högre 
utbildning i högre utsträckning än män både 
i jämförelsekommunerna och i riket.  

Om vi däremot jämför Kalmar med andra 
universitetsstäder så ser vi att utbildnings-
nivån är högst i Umeå, den ort som har haft 
universitet längst i vår jämförelse, följt av de 
övriga universitetsorterna Linköping och 
Växjö. Kalmar ligger här ungefär i mitten. 
Värt att notera är att Umeå tillsammans med 
Linköping är de enda kommuner där en 
majoritet av den arbetsföra befolkningen har 
eftergymnasial utbildning. I Kalmar är mot-
svarande siffra drygt 44 procent. 

Tabell 2 visar att Kalmar har knaprat in en del 
av skillnaden under de senaste 20 åren. Vid 
millenniumskiftet var befolkningsandelen 
med eftergymnasial utbildning 12,6 procent-
enheter lägre i Kalmar än i Umeå, staden med 
högst andel. 2010 hade skillnaden krympt 
till 11 procentenheter. 2020 hade skillnaden 
krympt ytterligare till 10,7 procentenheter. 
Det är ungefär samma utveckling som i 
Växjö. Notera också den stora skillnaden 
mellan de äldre universitetsorterna Umeå och 
Linköping samt resten.
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2000 2010 2020
Umeå 45,6 % 51,3 % 55,1 %

Östersund 33,5 % 38,9 % 42,8 % 

Sundsvall 29,1 % 34,6 % 39,8 % 

Linköping 41,0 % 48,4 % 53,8 % 

Norrköping 24,8 % 32,5 % 38,6 % 

Växjö 35,5 % 43,0 % 46,9 % 

Kalmar 33,0 % 40,3 % 44,4 % 

Karlskrona 31,1 % 40,3 % 46,4 % 

Kristianstad 28,7 % 34,4 % 38,2 % 

Halmstad 29,4 % 37,4 % 41,7 % 

Riket 29,5 % 36,7 % 42,6 % 

Tabell 1. Andel av befolkningen med eftergymnasial utbildning i åldersspannet 20-64år. 
Relateras till utvalda universitetskommuner samt jämförelsekommunerna. Källa: SCB.

2020
1. Umeå ±0,0 % 

2. Linköping -1,2 % 

3. Växjö -8,1 % 

4. Karlskrona -8,7% 

5. Kalmar -10,7 % 

6. Östersund -12,3 % 

7. Riket -12,5 % 

8. Halmstad -13,4 % 

9. Sundsvall -15,2 % 

10. Norrköping -16,5 % 

11. Kristianstad -16,9 % 

2000
1. Umeå ±0,0 % 

2. Linköping -4,6 % 

3. Växjö -10,1 % 

4. Östersund -12,1% 

5. Karlskrona -14,5 % 

6. Kalmar -12,6 % 

7. Riket -16,1 % 

8. Halmstad -16,2 % 

9. Sundsvall -16,5 % 

10. Kristianstad -16,9 % 

11. Norrköping -20,8 % 

2010
1. Umeå ±0,0 %

2. Linköping -2,9 % 

3. Växjö -8,3 % 

4. Kalmar -11,0 % 

5. Karlskrona -11,0 % 

6. Halmstad -13,9 % 

7. Östersund -12,4 % 

8. Riket -14,6 % 

9. Sundsvall -16,7 % 

10. Kristianstad -16,9 % 

11. Norrköping -18,8 % 

Tabell 2. Rangordnad (högsta till lägsta) procentenheter av befolkning med eftergymnasial 
utbildning 2000, 2010 samt 2020 i utvalda universitetskommuner samt jämförelsekommunerna. 
Jämförelsen utgår från den kommun (Umeå) som har den högsta andelen. Källa: SCB. 

Diagram 1. 
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Befolkning med forskarutbildning i åldersspannet 25–64 år 

Diagram 2 visar hur utvecklingen kring 
utbildningsnivå med fokus på forskarutbild-
ning ser ut i Kalmar, totalt såväl som köns-
uppdelat.

När vi studerar befolkningsandel med 
forskarutbildning (Tabell 3 och Tabell 4) blir 
skillnaderna mellan de äldre universitets-
städerna (Umeå och Linköping) och övriga 
universitetsstäder tydliga. Kalmar som uni-
versitetsstad ligger högre mot de av jämförel-
sekommunerna som inte är universitetsstäder 
(Karlskrona, Kristianstad och Halmstad).
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2000
1. Umeå ±0,0 

2. Linköping ‐0,5  

3. Riket -1,8  

4. Växjö ‐2,2 

5. Karlskrona -2,3  

5. Kristianstad -2,3  

5. Kalmar ‐2,3 

5. Halmstad -2,3  

9. Norrköping ‐2,4 

9. Sundsvall ‐2,4 

9. Östersund ‐2,4 

2010
1. Umeå ±0,0 

2. Linköping ‐0,9 

3. Riket -2,6  

4. Växjö ‐2,9 

4. Kalmar ‐2,9 

6. Östersund -3 

7. Halmstad -3,1  

7. Norrköping ‐3,1 

7. Sundsvall ‐3,1 

10. Karlskrona -3,2  

10. Kristianstad -3,2  

2020
1. Umeå ±0,0 

2. Linköping ‐0,88 

3. Riket -2,67 

4. Växjö ‐3,02 

5. Kalmar ‐3,1 

5. Norrköping ‐3,1 

7. Karlskrona -3,18  

7. Östersund ‐3,18 

9. Sundsvall ‐3,28 

10. Halmstad -3,35  

11. Kristianstad -3,49  

Tabell 4. Rangordnad (högsta till lägsta) procentenhet av befolkningen med forskarutbildning 2000, 
2010 samt 2020 i några utvalda universitetskommuner samt jämförelsekommunerna.  
Jämförelsen utgår från den kommun (Umeå) som har den högsta andelen. Källa: SCB. 

2000 2010 2020
Umeå 2,7 % 3,7 % 4,03 %

Östersund 0,3 % 0,7 % 0,85 %

Sundsvall  0,3 % 0,6 % 0,75 %

Linköping 2,2 % 2,8 % 3,15 %

Norrköping 0,3 % 0,6 % 0,93 %

Växjö 0,5 % 0,8 % 1,01 %

Kalmar 0,4 % 0,8 % 0,93 %

Karlskrona 0,4 % 0,5 % 0,85 %

Kristianstad 0,4 % 0,5 % 0,54 %

Halmstad 0,4 % 0,6 % 0,68 %

Riket 0,9 % 1,1 % 1,36 %

Tabell 3. Andel av befolkningen med forskarutbildning, i åldersspannet 25-64år. Källa SCB. 

Diagram 2. 
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Befolkning med eftergymnasial utbildning i åldersspannet 30–34 år 

Andelen med eftergymnasial utbildning 
bland yngre, som är gamla nog att ha hunnit 
slutföra en eftergymnasial utbildning, kan ses 
som ett tecken på tillgången av arbetskraft 
med högre utbildning framöver.  

Diagram 3 visar utvecklingen kring andelen 
av 30–34-åringar i Kalmar med eftergymnasial 
utbildning, totalt såväl som könsuppdelat.

I Tabell 5 ser vi att hälften av 30–34-åringarna 
i Kalmar kommun har en eftergymnasial 
utbildning år 2020. Det är en högre andel 
30–34-åriga kvinnor än män med eftergym-
nasial utbildning, 60 procent respektive  
41 procent.  

Tabell 6 visar att Kalmar har en lägre andel 
30–34-åringar med eftergymnasial utbildning 
än universitetsorterna Umeå, Linköping och 
Växjö men en högre andel än riket, övriga 
kommuner i jämförelsekommunerna samt 
Norrköping, Sundsvall och Östersund.
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Diagram 3. 

2000 2010 2020
Umeå 48,8 % 61,6 % 58,5 % 

Östersund 38,4 % 48,2 % 45,6 % 

Sundsvall 32,8 % 45,6 % 43,9 % 

Linköping 44,8 % 57,6 % 60,2 % 

Norrköping 26,7 % 42,5 % 45,5 % 

Växjö 37,5 % 54,3 % 53,2 % 

Kalmar 36,7 % 51,9 % 50 % 

Karlskrona 38,8 % 54 % 49,7 % 

Kristianstad 31,2 % 41,7 % 42 % 

Halmstad 31,5 % 46,9 % 48,2 % 

Riket 33,2 % 46,8 % 49,1 % 

Tabell 5. Andel av befolkningen med eftergymnasial utbildning, i åldersspannet 30-34år. Källa SCB.

2000
1. Umeå ±0,0 

2. Linköping -4  

3. Karlskrona -10  

4. Östersund ‐10,4 

5. Växjö -11,3  

6. Kalmar -12,1  

7. Riket ‐15,6 

8. Sundsvall -16 

9. Halmstad ‐17,3 

10. Kristianstad ‐17,6 

11. Norrköping ‐22,1 

2010
1. Umeå ±0,0 

2. Linköping ‐4 

3. Växjö -7,3 

4. Karlskrona -7,6 

5. Kalmar -9,7 

6. Östersund - 13,4 

7. Halmstad - 14,7 

8. Riket -14,8 

9. Sundsvall ‐16 

10. Norrköping -19,1 

11. Kristianstad -19,9 

2020
1. Linköping ±0,0 

2. Umeå ‐1,7 

3. Växjö -7 

4. Kalmar ‐10,2 

5. Karlskrona -10,5 

6. Riket -11,1 

7. Halmstad -12  

8. Östersund ‐14,6 

9. Norrköping -14,7 

10. Sundsvall -16,3 

11. Kristianstad -18,2 

Tabell 6. Rangordnad (högsta till lägsta) procentenhet av befolkningen med eftergymnasial utbildning i 
åldersspannet 30-34år under 2000, 2010 samt 2020 i några utvalda universitetskommuner samt  
jämförelsekommunerna. Jämförelsen utgår från den kommun som har den högsta andelen. Källa: SCB.
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Studenters kvarstannande 
Totalt var det 8 800 personer som examinerades från Linnéuniversitetet åren 2015–2017. Varje år är 
det många som lämnar regionen efter avslutade studier men det är också många som stannar kvar.  

Hur stor andel av de examinerade  
studenterna stannar kvar i regionen? 
Vi har valt att titta på var man bor tre år 
efter avslutad examen eftersom man vid det 
laget kan ses som etablerad. Av de 8 800 som 
examinerades var det knappt två tredjedelar 
som flyttade efter examen medan drygt en 
tredjedel stannade kvar.  

Det är av intresse att följa utvecklingen över 
tid både av de som väljer att stanna kvar och 
de som väljer att lämna efter avslutade stu-
dier. Beroende på hur vi räknar får vi olika 
resultat. Vi har valt ut fyra mätpunkter att 
följa över tid, där samtliga mätpunkter utgår 
från var personerna bor tre år efter examina: 
• Inflyttare 1, nationellt rekryterade, andel  

av nationellt rekryterade. Nationellt 
rekryterade betyder att studenterna 
kommer utanför regionerna Kalmar och 
Kronoberg. Med denna mätpunkt ser vi 
vilka av de som kom utifrån som är kvar 
tre år efter examen. 

• Inflyttare 2, nationellt rekryterade, andel 
av samtliga rekryterade. Denna mätpunkt 
anger hur många av de nationellt rekrytera-
de som är kvar av samtliga studenter, både 
lokala och nationella, tre år efter examen. 

• Stannare, andel av lokalt rekryterade som 
är kvar. Dessa kommer från Kalmar län 
och Kronobergs län och bor kvar här tre 
år efter examen. 

• Kvarstannare, andel av samtliga rekryte-
rade, det vill säga lokalt såväl som natio-
nellt rekryterade, som är kvar tre år efter 
examen. 

Mätpunkten Inflyttare 1 som är räknat på 
andel av nationellt rekryterade, visar att 16,6 
procent är inflyttare enligt denna definition. Ut-
vecklingen över tid visas i diagrammet nedan.

Väljer vi istället att titta på mätpunkten  
Inflyttare 2 utifrån andelen av samtliga 
rekryterade är det 11 procent som räknas 
som inflyttare. Utvecklingen över tid visas i 
diagrammet nedan.

Som komplement till inflyttade har vi också 
valt att titta på de lokalt rekryterade som stan-
nar kvar i regionen efter examen. Mätpunk-
ten kallas Stannare och det är 78,6 procent 
enligt den definitionen. Utvecklingen över tid 
visas i diagrammet nedan.

Väljer vi slutligen att titta på Kvarstannare, 
det vill säga samtliga kvarboende tre år efter 
examen och räknat på andel av samtliga re-
kryterade är det 37,7 procent som räknas som 
kvarstannare. Utvecklingen över tid visas i 
diagrammet nedan.
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Här hittar du som student allt du behöver veta om studentlivet  
och studentstaden Kalmar�

kalmar.se/student 

Här kan du läsa mer om samverkansprojektet Hållbara resval som 
främjar hållbart resande till och från Kalmar stadskärna�

hareka.kalmar.se

Läs mer om projektet LIFE SURE som visar upp ett ekonomiskt och 
ekologiskt hållbart sätt att ta upp och återvinna bottenslam från 
grunda vattenområden�

lifesure.kalmar.se/

I DiVA portal kan du söka i ett öppet arkiv med forsknings-
publikationer och studentuppsatser producerade vid 50 lärosäten 
och forskningsinstitutioner�

diva-portal.org/ 

Här kan du se livesändning av firandet av Linnéuniversitetet 10 år 
i efterhand�

play.lnu.se/media/t/0_k9vamno1

Läs mer om hur vi tillsammans formar Universitetsstaden Kalmar� 

kalmar.se/universitet

Länkar
Skanna QR-koden eller besök via webbadressen. 
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En kampanjfilm innan Universitetskajen i Kalmar var helt 
färdigbyggd�

youtu.be/t2GMw4z_flg 

Se filmen om Universitetsstaden Kalmar� Visst blir man sugen på 
att börja plugga?

youtu.be/emovlG5y3gg

En dokumentärfilm om historien om Universitetskajen i Kalmar�

play.lnu.se/media/t/0_zz37xl1y 

Linnéuniversitetet sätter kunskap i rörelse för en hållbar 
samhällsutveckling� Ett internationellt universitet i Kalmar 
och Växjö�

https://lnu.se/

Linnékåren representerar samtliga studenter vid Linnéuniversitetet 
och arbetar för att deras studier och studietid ska bli så bra om möjligt�

https://linnek.se/



Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar

0480–45 00 00 kommun@kalmar.se 


