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1 Inledning 

De infrastrukturella förutsättningarna i dagens Sverige har förändrat pendlandets karaktär. IT-

revolutionen har gjort att det idag går att arbeta hemifrån vilket gör att du inte varje dag 

fysiskt behöver befinna dig på arbetsorten. En effektivare infrastruktur med tåg och buss har 

möjliggjort att det idag går snabbare att förflytta sig fysiskt över ett större avstånd och på en 

kortare tid, vilket leder till att du kan arbeta långt från din bostadsort. Städers geografiska 

lokalisering, närhet till större orter och regioner och befolkningsmängd kan påverka hur 

pendlingsflödena ser ut. Med begreppet pendling syftar vi på resor mellan boendeort och 

arbetsort.  

 
Vi har de senaste åren upplevt en karaktärsförändring i vår hemkommun Kristianstad. Fram 

till 1996 var Kristianstad residensstad i Kristianstad län men idag är länet en del av Skåne län 

med Malmö som residensstad. De senaste åren har Kristianstad profilerat sig som en ort med 

stor livsmedelsproduktion och även om till exempel Kronfågel1 lagts ner finns flera 

producenter fortfarande kvar. Det fanns i början av 2000-talet en tanke om att anlägga ett 

logistikcentrum i Kristianstad som skulle distribuera regionens livsmedel men detta projekt 

blev inte av.2  

 

Idag profilerar Kristianstad sig istället som handelstad och en attraktiv kommun att bo i. 

Rekreationsmöjligheter genom Kristianstad vattenrike är värden som nu lyfts fram och är en 

del av den "nya" visionen av Kristianstad.3 Efter att ha studerat översiktsplanen över 

Kristianstad kommun väcktes intresset att jämföra Kristianstads framtida visioner med en 

annan kommuns visioner för att undersöka en likvärdighet eller vad som eventuellt skiljer 

kommunerna åt. Eftersom vi sedan tidigare har en anknytning till Karlstad kan vi se att det 

finns likheter städerna mellan och har därför valt att göra en jämförelse mellan Kristianstad 

kommun och Karlstad kommun vad det gäller pendlingsförhållanden.  

 

Det är idag tydligt att det i Kristianstad satsas på att utveckla infrastrukturerna för att 

effektivisera in- och utpendlingen och där igenom knyta Kristianstadregionen till omgivande 

regioner. Kristianstadregionen kan beskrivas som ett område med större och mindre orter som 

är sammanlänkade med hjälp av infrastrukturer till en funktionell enhet (se fig 1).  

1 http://www.dn.se/ekonomi/kronfagel-lagger-ner-i-skane (hämtad 2013-05-03) 
2 http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/article1070873/Oppositionen-gick-som-vaumlntat-emot-att-
undanta-mark.html (hämtad 2013-05-03) 
3 Översiktsplan Kristianstad 2012 
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Fig. 1 Kartan visar Kristianstad som en FA-region, det vill säga en funktionell administrativ 

region där de mindre orterna är sammanbundna med vägnät. 

Källa: Region Skåne Trafikförsörjnings program för Skåne 2012 

 

Regioners geografiska utbredning är dynamisk och föränderlig över tid, andra 

omkringliggande regioner kan med hjälp av nya infrastruktursatsningar bilda större regioner. 

Idag är det Öresundsregionen som integrerar flera mindre regioner i Skåne, bland annat 

Kristianstadregionen.4 Tecken på detta är att det byggs ett nytt resecentrum och nya 

kollektivtrafikstråk i Kristianstad, vilket kan ses som en vision om regionsförstoring. 

Öresundsregionen kan beskrivas som en större transnationell funktionell region (se fig. 2). 

Med funktionell region menas att regionen har samordnade infrastrukturer och med 

transnationell region menas att regionen sträcker sig över en eller flera länder.5  

4 Torége, Jan, Sandgren, Per, Olander, Conny, Thulin, Christina. Pendlare utan gränser? En studie om pendling 
och regionsförstoring, 2008 
5 Ibid. 
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I Karlstads översiktsplan lyfts en liknande vision fram där staden agerar som en funktionell 

region genom ett effektivt infrastrukturnät. Detta infrastrukturnät ska i sin tur knyta an till en 

större regionstillhörighet genom att ett nytt järnvägsstråk anläggs för att korta ner restiderna 

till Göteborg till under två timmar.6 

 

 
  Fig. 2 Öresundsregionen bildar en större transnationell region sammanknuten av goda infrastrukturer. 

  Det orangea området visar vad som kan nås inom 60 min från Köpenhamns centrum. 

 Källa Interreg IVA (omarbetad). 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår studie är att jämföra in- och utpendling över kommungränser i Kristianstad 

respektive Karlstad kommun och söka efter eventuella pendlingsmönster och därefter ge en 

förklaring till detta mönster. 

 

• Skiljer in- och utpendlingsmönstren sig åt i kommunerna och i så fall på vilket sätt? 

• Skiljer sig de båda kommunernas visioner om hur den framtida in- och utpendlingen 

kommer att se ut och i så fall hur? 

• Vad kan vara förklaringen till de pendlingsmönster som utkristalliseras genom studien 

i de respektive kommunerna? 

6 Översiktsplan Karlstad 2012 

 6 

                                                 



1.2 Metod 

Under detta kapitel redovisas hur studien har gått till under följande rubriker Metodval, 
Datainsamlingsmetod, Presentationsmetod, Urval, Avgränsning för att avslutningsvis följas 
av en Metoddiskussion.  

1.2.1 Metodval 

Studien grundade sig på en komparativ analys av kommunerna Kristianstad och Karlstads in- 

och utpendling. In- och utpendling syftar på resor från en bostadsort till en arbetsort, det vill 

säga arbetspendling.7 Det som kännetecknar en komparativ studie är att det finns ett 

antagande om att det finns likheter eller olikheter mellan de valda studieobjekten.8 I denna 

studie var det därför relevant att använda sig av denna metod då vi sökte just efter likheter och 

olikheter i pendlingen i de respektive kommunerna. 

1.2.2 Datainsamlingsmetod 

Det finns olika typer av komparativa studier. Denna studie använde sig av statistiska studier 

vilket då utmärker sig genom att ett fenomen studerades, det som studerades var pendling i de 

respektive kommunerna. En statistisk studie kännetecknas av ett mindre antal fenomen som är 

enkla att utläsa och det som också utmärks av statistiska studier är att kvantitativa 

analysmetoder kan användas för att genomföra komparativa analyser.9  Eftersom vi ville söka 

eventuella mönster i in- och utpendling i de respektive städerna var detta en relevant metod. 

1.2.3 Presentationsmetod 

Vi presenterade statistiken genom tabeller och visuellt förtydligade dessa genom 

stapeldiagram. Efter det presenterades statistiken med hjälp av GIS-kartor10 för att ytterligare 

förstärka den visuella presentationen. Kartmaterialet låg till grund för att tydliggöra de 

geografiska teorier som användes i studien. På så sätt kunde studiens komparation förmedlas 

på ett tydligt sätt.11 När vi gjorde kartorna använde vi oss av följande kartografiska process. 

Vi började med att klassificera det statistiska materialet genom att göra en förenkling och 

generalisering. För att kunna göra detta använde vi oss av lämplig mätskala, vilket innebar att 

vi valde att använda oss av ordinalskalans princip och själva rangordningen gjordes utifrån 

naturliga brytpunkter, därför att vi ansåg detta var bästa metoden för studiens visualisering. 

7 Torége, Sandgren, Olander, Thulin. 2008 
8 Denk, Thomas. Komparativ metod-förståelse genom jämförelse, 2002 
9 Ibid. 
10 Gäller fig. 10, fig. 11, fig. 12, fig. 13 
11 Patel, Runa, Davidsson, Bo. Forskningsmetodikens grunder, 1994 

 7 

                                                 



Därefter gjordes ett symbolval som passar den aktuella kartan efter vårt syfte. Färgval av 

flödespilar i de kartor där dessa förekommer är kopplade till förekommande stapeldiagram. 12  

1.2.4 Urval 

Vi valde att studera in- och utpendlingen i två kommuner i Sverige. Kommunerna vi valde att 

utgå ifrån var Kristianstad och Karlstad. Vi gjorde detta urval eftersom kommunerna är 

relativt likvärdiga vad gäller befolkningsantal. Båda kommunerna ligger även i en naturnära 

miljö med goda rekreationsmöjligheter och har högskolor. Båda städerna är även gamla 

garnisonsstäder och har en industriell historik. Det bör påpekas att Kristianstads industriella 

historik är av svagare karaktär än Karlstads och har historiskt sett varit mer inriktad mot en 

lokal marknad.13 Vi valde att jämföra pendlingsmönstren i dessa två kommuner eftersom vi 

då kunde se om det fanns ett mönster och därefter komma fram till slutsatser om detta 

mönster, vilket är grundtanken i en komparativ metod.14 Studiens fokus låg på 

arbetspendlingen som grundar sig på statistik om kommuninvånarnas folkbokföringsort 

respektive deras arbetsort. 

1.2.5 Avgränsning 

Vår studie grundade sig på statistik av pendlingen över kommungränserna i Kristianstad 

respektive Karlstad kommun. Vi fokuserade på arbetspendlingen där arbetspendling står för 

alla typer av färdmedel till och från arbetet (buss, bil, tåg, cykel, båt och gång) och vi belyste 

in- och utpendling till och från de respektive kommunerna. Studien lyfter fram de olika 

förutsättningarna för kommunernas pendling. 

1.2.6 Metoddiskussion 

Det finns en inbyggd osäkerhetsfaktor i vår studie då vi inte kunde få fram pendlingsdata från 

exempelvis Storfors i Värmland och Tomelilla i Skåne. Pendlingsdata i tabellerna från dessa 

kommuner är markerade med ett frågetecken och därför kan studien inte exakt visa det 

faktiska pendlandet här ifrån. Den totala in- och utpendlingen som redovisas i kategorin 

övrigt, är statistik grundad på in- och utpendling i undersökt kommun i förhållande till 

respektive kommuns huvudtabell. Således är tabell 1 huvudtabell för Karlstad och tabell 5 är 

huvudtabell för Kristianstad. De övriga tabellerna är redovisade enligt en princip där 

kranskommuner är en grupp, betydande kommuner inom regionen är en grupp och större 

12 Harrie, Lars (red). Geografisk informationsbehandling - teori, metoder och tillkämpningar, 2008 
13 Karlstads översiktsplan 2013 
14 Denk. 2002 
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betydande kommuner över ett större geografisktområde utgör en grupp. Med större betydande 

kommuner menar vi kommuner där det finns tillgänglig data. Osäkerhet uppstår när vi inte 

kan få fram relevant data från vissa kommuner, då går det bara att uppskatta dessa värden med 

hjälp av tabell 1 och 5. Därför blir övrig pendling studiens svaga länk, men vi valde ändå ta 

med övrig pendling för att belysa att det finns en pendling till andra platser än vad studien 

visar. Exempelvis finns det förmodningen en pendling i Kristianstad kommun som går till 

Köpenhamn, Landskrona, Eslöv, Växjö med flera som studien inte kan påvisa. Liknande 

förhållanden kan också finnas i Karlstad kommun, exempelvis pendling till Oslo, Karlskoga, 

Mariestad och så vidare. Metoden visar dock de generella pendlingsmönstren som fanns 2008 

vilket var syftet med studien. 
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2 Historisk bakgrund och framtida visioner 

Under detta kapitel beskrivs de två kommunerna med utgångspunkt från hur utvecklingen ser 

ut idag. Inledningsvis ges en kort historisk bakgrund, för att avslutningsvis beröra visionerna 

för hur den framtida utvecklingen av kommunerna kan se ut enligt de respektive 

översiktsplanerna.   

2.1 Historisk bakgrund Kristianstad 

Kristianstad grundades 1614 av den dåvarande danske kungen Christian IV. Då regionens 

tidigare centralort Vä förstörts av svenskarna 1612 ansågs det viktigt att en ny stad anlades på 

en mer försvarsstrategisk plats. Kristianstad anlades i ett otillgängligt område med 

omkringliggande sjöar och sankmarker på Allön. Kristianstad blev en så kallad 

befästningsstad med militär prägel. 1719 bildades Kristianstad län med Kristianstad som 

residensstad. 15  

 

På tidigt 1800-tal avancerade Kristianstad från en sextonde till en nionde plats över Sveriges 

största städer men befolkningsökningen som skedde fram till dess har därefter avstannat. Idag 

är Kristianstad befolkningsmässigt Sveriges 30:e största kommun.16 Historiskt sett har 

näringslivet i staden dominerats av framförallt handel och tjänster. Under 1800-talet skedde 

ett kraftigt uppsving för jordbruket, mycket på grund av en omfattande bränneriverksamhet.17 

Industrin i Kristianstad har varit mer eller mindre hemmamarknadsinriktad.18 Exempel på ett 

par större industrier som haft betydelse för Kristianstads utveckling är Ljunggrens verkstad 

och Skånska yllefabriken. På mitten av 1800-talet etablerades Ljunggrens verkstad i 

Kristianstad, produktionen omfattades av handelsgjutsgods och även enklare 

lantbruksmaskiner men produktionen tilltog med tillverkning av tröskverk, ångmaskiner, 

lokomobiler och ångpannor. Men det som kom att bli Ljunggrensverkstads främsta 

produktion var tillverkningen av järnvägsvagnar och ångbåtar. I slutet på 1800-talet 

grundades Skånska yllefabriken som var en textilindustri och fabriken hade som mest 1100 

anställda.19 

   

15 Enghoff, Karl. Kristianstads historia 1614-1948, 1949 
16 SCB. http://www.scb.se/Pages/ProductTables____13001.aspx (hämtad 2013-05-05) 
17 Andersson, Thorsten, Lindbom, Gunnar. Boken om Kristianstad, 1982 
18 Ibid. 
19 Andersson, Thorsten, Lindbom, Gunnar. Kristianstad - En bildkavalkad genom fyra sekler, 1984 
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Kristianstad har historiskt fungerat som en garnisonsort och det har varit en betydande del i 

stadens utveckling. Kristianstad har fungerat som ett regionalt centrum och fyllt viktiga 

funktioner för ett större område.20 Kristianstad fortsatte fram till 1994 att vara en garnisonsort 

då de två regementena P6 och A3 lades ner. På P6 området ligger idag Kristianstad högskola 

med cirka 15 000 studenter och på A3 området ligger idag C4 arbetsmarknad och olika typer 

av utbildningar, till exempel ett gymnasium.21 22 

 

Kristianstads kommun är Skånes till ytan största kommun och har i dagsläget cirka 80 000 

invånare varav cirka 35 000 bor i centralorten Kristianstad. Kommunen består även av 

flertalet mindre orter så som Degeberga, Åhus, Tollarp, Fjälkinge med flera. Det finns 26 

tätorter allt som allt i kommunen och med tätort menas en ort med fler än 200 invånare.23 

Några av dessa tätorter har i översiktsplanen för Kristianstad kommun utnämnts till så kallade 

basorter. Tanken med basorterna är att de skall få större utrymme och tjänstgöra som centrala 

punkter i kommunen med god socialservice. Basorternas utveckling bör fortskrida, vilket 

beaktas i översiktsplanen.24  

 

Kristianstad fyller 400 år 2014 och grundandes under den tid då Skåne tillhörde Danmark. Det 

är något som präglat bebyggelsen, framförallt i de centrala delarna av staden.25 Kristianstad 

med omnejd har en stor biologisk mångfald och med Kristianstad vattenrike ett unikt 

biosfärområde.26 På senare år har kommunen skapat förutsättningar för allmänheten att kunna 

uppleva dessa områden och det är idag också en del av den hållbara utvecklingen. Kommunen 

har byggt ett Naturrum som ligger i direkt anslutning till centrum. Det är uppbyggt på pålar 

och beläget i de våtmarker som ligger i anslutning till Helge å. Cirka 150 000 personer 

besöker Naturrum varje år och cirka 100 000 av dessa är besökare som inte är bosatta i 

Kristianstad kommun.27 

 

 

 

20 Enghoff. 1949 
21 Mårtensson, W Anders. Attraktiv Kulturbygd, 1994 
22 Högskolan Kristianstad. Om HKR, Fakta och Siffror. http://www.hkr.se/sv/om-hkr/fakta-och-siffror/ (hämtad 
2013-05-05) 
23 Tätort. Nationalencyklopedin. 2013. http://www.ne.se/t%C3%A4tort (hämtad 2013-05-13) 
24 Översiktsplan Kristianstad 2012  
25 Andersson, Lindbom. 1982 
26 Översiktsplan Kristianstad 2012 
27 Ibid. 
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Fakta om Kristianstads kommun: 

 
Yta: 1246,25 km2 

Invånarantal kommunen: 80 395 (2012) (Se fig.3) 
Invånarantal inom stadsgräns: 35 711 (2010)   
Genomsnittlig Inkomst: 222 335 kr/år (2011) 
Arbetsmarknad:   (Se fig.4) 
 
Källa, SCB 

  
  Fig. 3 Befolkningspyramid för Kristianstad kommun 2012. Fig. 4 Sysselsättning inom Kristianstad kommun 2012 

 Källa, Stat Nord 2012 Källa, Stat Nord 2012 

 

2.2 Historisk bakgrund Karlstad 

Tingvalla ting- och marknadsplats fanns under tidigt 1500-tal invid Klarälvens mynning. 

Platsen hade tidigt tjänstgjort som ett viloställe för pilgrimer på väg till Nidarosdomen i 

Trondheim och utvecklades senare till en handelsplats. Det byttes varor, främst från jord- och 

skogsbruk, men platsen tjänstgjorde också som rådslagplats för regionen. Under Wasa-tiden 

1584 fick Karlstad sina stadsprivilegier av Hertig Karl där av namnet Karlstad. Hertig Karl 

blev 1602 regent över Sverige då under namnet Karl IX. 28 Karlstad har varit en garnisonsstad 

sedan 1913 och regementet I 2 var lokaliserat här men avvecklades efter ett regeringsbeslut 

2000.29 

 

Dagens Karlstad är präglat av gamla tiders handel med jord- och skogsbruksprodukter. Idag är 

skogsbruket en viktig och betydande del av regionens export. Pappersbruket Skoghall finns 

lokaliserat i grannkommunen Hammarö sydväst om Karlstad. Även i grannkommunerna vid 

28 Moberg, Ove. Karlstad under fyra sekler, 1983 
29 Värmlands Regemente. Nationalencyklopedin. 2013. http://www.ne.se/v%C3%A4rmlands-regemente hämtad 
2013-05-15) 
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Vänern finns pappersbruk som Grums- och Bäckhammars bruk. De stora skogsområdena norr 

om Vänern har haft betydelse för tillgången på råvaror för papperstillverkningen. Tidigare 

hade man en betydande timmerflottning både i Klarälven och i Norsälven. Norsälven tjänstgör 

som utlopp för Frykensjöarna och via dessa kunde det skeppas ut timmer ända från 

Torsbyregionen i norr. Timmerflottningen upphörde på Klarälven 1991 och på Norsälven 

redan 1987 då timmerflottningen ersattes av landsvägstransporter då dessa var mer 

kostnadseffektiva. 30 

 

Karlstad är idag en betydande handelsplats för varor och tjänster. Hamnen i Karlstad är 

Vänerns största och utgör en viktig nod för sjötransporter söderut mot Göteborg när det gäller 

godstransporter. Karlstad har en industriell historik där många mekaniska verkstäder vuxit 

upp för att serva papper- och skogsindustrin och en del av dem finns fortfarande lokaliserade i 

Karlstadsområdet.31 

 

Ur de aktiviteter som företagits mellan människorna i regionen genom åren, har det vuxit fram 

ett immateriellt kulturarv i form av författarskap, konstnärskap, folkdanslag och 

konsthantverk, vilket präglar Karlstad och regionens identitet. Samhörigheten med Värmland 

är stor och Karlstad är huvudort i Värmlands län och därmed också residentstad. Karlstad är 

uppbyggt på sedimentavlagringar från Klarälven och området kallas därför också för 

Vänerdeltat. Karlstads läge vid Vänern präglar stadens karaktär i nära naturmiljö och utgör en 

dragningskraft för regionens invånare. Det är många i Värmlandsområdet som under sin 

yrkesverksamma tid väljer att flytta till Karlstad tack vare det naturnära läget men också 

genom att de känner en tillhörighet genom den Värmländska identiteten. På grund av den 

geografiska närheten bildar kranskommunerna förorter där in och utpendlingen är 

betydande.32 

 

 

 

 

 

 

30 Larsson Håkan, Fryksdalens Flottningsförening – ett värmländskt bogserrederi  
http://www.tugboatlars.se/FryksdalensFlottningsforening.htm (hämtad 2013-04-20) 
31 Översiktsplan Karlstad 2012  
32 Ibid. 
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Fakta om Karlstads kommun: 

 
Yta: 1169,11 km2 

Invånarantal kommunen: 86 949 (2012) (Se fig.5) 
Invånarantal inom stadsgräns: 61 272 (2010) 
Genomsnittlig Inkomst: 233 558 kr/år (2011) 
Arbetsmarknad:   (Se fig.6) 
 
Källa, SCB 

        
 Fig. 5 Befolkningspyramid för Karlstad kommun 2012.  Fig. 6 Sysselsättning inom Karlstad kommun 2012 

  Källa, Stat Nord 2012  Källa, Stat Nord 2012 

2.3 Kristianstad kommuns framtida visioner 

Delar av marken i centrala Kristianstad används idag främst för infrastrukturell utveckling. 

Det byggs en ny länk, kallad Kristianstadlänken, som görs förbättra lokaltrafikens och övriga 

trafikanters framkomlighet i staden. I anslutning till länken byggs nya busstopp. Till exempel 

ska det i anslutning till den galleria som byggs centralt i staden anläggas ett nytt busstop och 

även ett helt nytt resecentrum uppförs i direkt anslutning till nuvarande tågstation. Det här 

görs för att förbättra kollektivtrafiken till och från Kristianstad kommun samt för resandet 

inom kommunen.33 Nedan följer de punkter som i översiktsplanen lyfts fram som centrala 

visioner;  

 

• Kristianstad kommun ska erbjuda ett brett utbud av boendemöjligheter där hela kommunens 

potential tas till vara. 

• Inom basorterna och övriga tätorter av särskilt intresse för bostadsutbyggnad ska kommunen  

33 Översiktsplan Kristianstad 2012 
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agera drivande genom exempelvis markinnehav, planläggning och marknadsföring av 

attraktiva lägen. 

• Ny bostadsbebyggelse ska i första hand tillkomma i lägen med utbyggd service och 

kollektivtrafik. 

• Särskilt lägenhetsbebyggelse ska företrädesvis tillkomma i centrum- och kollektivtrafiknära  

lägen. 

• Nya bostäder kan utgöras av enstaka etableringar utan närhet till service och kollektivtrafik 

så länge det totala tillskottet är litet. 

• Vid planering av bostadsområden ska en blandning av bostadstyper eftersträvas för att 

åstadkomma varierade områden och en blandad befolkningssammansättning som främjar 

förståelse och gemenskap mellan människor.34 

 

 

Kristianstad ligger i anslutning till Öresundsregionen och det tar med tåg cirka två timmar att 

ta sig till Köpenhamns centrum. Städer som Hässleholm, Lund och Malmö har då passerats. 

Kristianstad har även tåg förbindelser till städer som Helsingborg och Karlskrona. Sedan 

mitten av 1900-talet har det skett en kraftig trafikutveckling i Skåne. En förklaring till detta är 

en god konjunktur och att Skåne har utvecklats till en region med en stor gemensam 

arbetsmarknad. Resandet har också ökat på grund av en integrering med Öresundsregionen. 35 

Det kommer i framtiden krävas stora investeringar när det gäller infrastrukturer på grund av 

det ökande resandet, det måste bland annat skapas en ökad spårkapacitet. Europaväg 22 

mellan Malmö och Kristianstad måste få motorvägstandard, vilket är ett arbete som redan 

påbörjats. 36  

 

I några av basorterna i kommunen planeras nya tågstopp för att göra det möjligt för 

"Pågatågen"37 att stanna även här. De mindre orterna i kommunen skall infrastrukturellt 

länkas ihop via Kristianstad som i sin tur länkas ihop med Öresundsregionen. Utvecklingen av 

nya gång- och cykelstråk i staden är också viktiga då de ska vara länkar mellan olika orter, 

34 Kristianstad Kommun. Hur har det gått i Kristianstads kommun. 2010 
35 Ibid. 
36 Trafikverket. Ombyggnaden av E22 genom Skåne till motorväg har startat. 
http://www.trafikverket.se/Pressrum/Pressmeddelanden1/Pressmeddelande1/Skane/2010/2010-
09/Ombyggnaden-av-E22-genom-Skane-till-motorvag-har-startat/ (hämtad2013-05-05) 
37 Benämning på lokaltåg i Skåne. 
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arbete, fritidsaktiviteter, service och skola. När det nya resecentrum står klart under 2013 

kommer all tåg- och busstrafik sammanstråla i en central punkt.38 

 

Handelsutvecklingen i kommunen och då framförallt i Kristianstad är idag något som 

diskuteras och byggandet av en helt ny galleria har påbörjats i de centrala delarna. Det 

planeras även för ett köpcentrum i Hammar som ligger precis utanför Kristianstad, området är 

i den senaste översiktsplanen markerat som potential mark för handelsexploatering.39 

 

Kristianstad kommun har en vision om att 2025 ha över 90 000 invånare och det lyfts därför 

fram i översiktsplanen att det krävs cirka 300 nya bostäder årligen i kommunen. Då 

kommunen vill ha både en konkurrenskraftig centralort i form av Kristianstad och en levande 

landsbyggd vill de att det byggs bostäder både centralt och i anslutning till basorterna.40 

 

I Kristianstads översiktsplan 2012 identifieras tre övergripande utmaningar: 

• En stärkt position i regionens utveckling 

• Främja stad och landsbygd i balans 

• Attrahera fler boende och verksamheter.41 

 

Kristianstads översiktsplan belyser vikten av arbetet för en ökad tillhörighet till 

Öresundsregionen för att på så vis kunna locka till sig nya kommuninvånare och 

näringslivsetableringar. Detta skall uppnås genom en väl fungerande kollektivtrafik och bra 

restider, men även genom att arbeta för att utveckla Kristianstads specifika styrkor ur ett 

Öresundsperspektiv. Den infrastrukturella utvecklingen i Skåne har de senaste åren gjort att 

regionen växt, till exempel utgörs Kristianstads lokala arbetsmarknad av sex kommuner. Detta 

är något som lett till en ökad attraktionskraft för Kristianstad och det sker idag ett viktigt 

arbetskrafts-, boende- och utbildningsutbyte med till exempel Blekinge och Småland och här 

strävar kommunen att fortsätta utveckla kollektivtrafiken.42 

 

 

38 Översiktsplan Kristianstad 2012 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
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Kristianstad kommun lyfter fram fem punkter som de anser vara viktiga förutsättningar för en 

framtida utveckling av nordöstra Skåne: 

• Ett näringsliv präglat av entreprenörskap och samverkan 

• Ett bra och varierat bostadsutbud 

• Ett förbättrat vägnät med motorvägsstandard genom Skåne 

• En väl utbyggd kollektivtrafik 

• Ett rikt utbud av kultur- och fritidsupplevelser aktiva insatser för hållbar utveckling43 

2.4 Karlstad kommuns framtida visioner 

Enligt Karlstads översiktsplan vill man lyfta fram fyra visioner; Den goda gröna staden, 

Attraktiv stad, En stad för alla och En kommun i gott skick.44  

 

Dessa fyra visioner ska bidra till att Karlstad blir attraktivt både för turister, studenter och 

framtida medborgare. I den förra översiktsplanen som tillkom 2006 lyftes fram en målsättning 

att Karlstads befolkning skulle växa till 100 000 invånare 2013/2014. Visionen finns kvar i 

den nya översiktsplanen från 2012 men målet om 100 000 invånare är framskjutet. Karlstad 

kommuns översiktsplan lyfter fram den finansiella krisen som en orsaksgrund för att 

tillväxten i regionen blev svagare än väntat. 2012 uppgick den nuvarande befolkningen till ca 

85.500 invånare och målet om 100 000 invånare kommer inte att infrias förrän någon gång 

mellan 2030 och 2035 enligt den nya översiktsplanen. Karlstads översiktsplan lyfter fram den 

befolkningsvisionen som man kallar "Livskvalitet Karlstad 100 000".45 

 

I visionen om Den goda gröna staden beskrivs stadens naturnära läge och hur 

markanvändningen bör utvecklas utifrån ett ekologiskt perspektiv så att en hållbar utveckling 

av regionen kan skapas. Detta bör ske genom en förtätning av staden samt att cykel- och 

kollektivtrafik stråk förstärks.  

 

I visionen om Attraktiv stad beskrivs hur Karlstad kan bli en potentiell bostadsort för både nya 

och gamla invånare. Det betonas att Karlstad som universitetsstad ska vara attraktiv för både 

studenter och forskare från hela landet och att studenterna ska ges goda möjligheter till 

attraktiva och kvalificerade arbeten inom regionen. På så sätt hoppas Karlstads kommun att 

43 Kristianstad Kommun.  Om Kommunen. http://www.kristianstad.se/sv/Om-kommunen/Kristianstad-bygger-
for-framtiden/ (2013-04-23) 
44 Översiktsplan Karlstad 2012, s8 
45 Översiktsplan Karlstad 2012 
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många studenter väljer att bosätta sig i kommunen efter avslutade studier. Genom att främja 

nyetableringar kan kommunen skapa nya arbetstillfällen som på sikt gynnar hela regionen. 

 

I visionen om En stad för alla beskrivs målsättningen om att Karlstad ska vara en attraktiv 

stad för alla medborgare i alla åldersgrupper. Barn och ungdomar från förskoleålder och uppåt 

ska erbjudas en kvalitativ skolgång. Barnfamiljer ska ha tillgång till bostäder, social service 

och kommunikationer. Pensionärer ska ha möjligheter till attraktiva bostäder i en bra miljö 

med möjligheter till god social service och omsorg. Karlstad kommun arbetar aktivt för att 

skapa en befolkningsmässig mångfald där alla är välkomna. Det utrycks explicit i 

översiktsplanen att ”kommuninvånarna är Karlstads viktigaste resurs”46 och därför ska 

kommunen ge invånarna möjligheter att förverkliga sig själva. 

 

I visionen En kommun i gott skick beskrivs att Karlstads kommun är ekonomiskt välskött med 

goda och stabila finanser. Det gör att nyetableringar kan säkerhetsställas och att invånarna kan 

förvänta sig god social service och goda kommunikationer. 

Karlstads översiktsplan lyfter fram några viktiga områden som bör utvecklas för att uppnå de 

fyra visionerna; 

• Kommunikationer 

• Bostäder 

• Näringsliv 

• Miljö 

 

För att stärka Karlstads attraktivitet som bostadsort ska Karlstads kommun sträva efter ett 

bilfritt alternativ. De centrala delarna av staden ska därför länkas samman med cykelvägar 

och man anger i översiktsplanen att cykeltiden inte ska överstiga, som det benämns biltid + 3 

minuter. Även de mindre orterna inom Karlstads kommun ska anslutas till cykelstråk som 

leder in mot staden.47 

 

Det största diskussionsämnet inom Karlstads kommun är idag hur en ombyggnation av 

stationsområdet ska gå till, då det befintliga stationsområdet är överbelastat. Det finns en 

vision i översiktsplanen att kringliggande orter som Väse och Vålberg ska få ett tågstopp eller 

en spårbunden trafik men det är idag omöjligt enligt översiktsplanen. Det förs diskussioner 

46 Översiktsplan Karlstad 2012, s.8 
47 Översiktsplan Karlstad 2012 
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om en byggnation av ett resecentrum för att samordna busstrafiken med tågtrafiken. I dag är 

busstationen lokaliserad på annat håll i staden. Dagens tågtrafik delar Karlstad i två delar och 

för att undvika detta diskuteras en eventuell järnvägstunnel likt Malmös citytunnel.48 Man 

diskuterar även en lösning där man låter tågtrafiken gå på en bro genom staden.49  

 

Mellan Stockholm, Göteborg och Oslo måste restiderna kortas ner till under två timmar.  

I översiktsplanen föreslås en ny järnvägssträckning mellan Karlstad central och Vålberg då 

Göteborgståget i nuläget måste gå inom Kil. I översiktsplanen nämns den så kallade nordiska 

triangeln där höghastighetståg sammanlänkar de nordiska huvudstäderna, ett måste för att 

regionen ska bli attraktiv i framtiden. Det lyfts fram i översiktsplanen att Karlstad ska ta till 

vara på det faktum att staden ligger mitt i mellan Stockholm och Oslo. Därför är det viktigt att 

all planering fokuserar på att järnvägssträckningen ska gå via Karlstad och inte via Kil. Det 

föreslås även en förtätning av staden vilket också ställer krav på infrastrukturer som 

cykelvägar och kollektivtrafikstråk.50 Figur 7 visar den nuvarande pendlingssituationen. 

48 Kommunikationslänk som går under Malmö centrum med flertalet underjordiska stationer som länkas ihop 
med Öresundsbron och det svenska järnvägsnätet.  
49 Ibid. 
50 Ibid 
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Fig. 7 Kartan visar pendlingsförhållanden för Karlstad kommun 2012. Begreppet FA-region står för en funktionell region som är 
sammanbunden med infrastrukturer.  Källa Karlstads översiktsplan 2012  s 12 

 
 
 
 
 

 20 



3 Kulturgeografiska utgångspunkter 

I detta kapitel beskrivs det forskningsmaterial som använts som utgångspunkt för studien och 

de kulturgeografiska teorier och modeller som ligger till grund för analysen av de valda 

kommunernas in- och utpendling.  

3.1 Hybrida geografier 

I en doktorsavhandling av Maria Frisk, doktorand vid kulturgeografiska fakulteten vid 

Karlstad universitet, Sju minuter för sju miljarder, beskrivs Hallandsåsprojektets utveckling 

med hjälp av tidsgeografi. Hallandsåsprojektet är en infrastrukturell satsning där man genom 

en järnvägstunnel genom Hallandsåsen ska effektivisera resor med tåg mellan Malmö och 

Göteborg och på så sätt korta ner restiden mellan dessa städer. Projektet har också stöd ifrån 

EU där infrastrukturella satsningar som bidrar till att EU:s alla regioner sammanbinds på ett 

effektivt, hållbart och miljövändligt sätt främjas. Frisk beskriver hur Hallandsåsprojektet 

förändrades över tid. När projektet startades menar Frisk att kulturen satte agendan för 

teknologin och naturen. Kulturen var en aktiv aktör medan teknologin och naturen var en 

passiv aktör underkastad kulturen.51  

 

För att bevisa detta tar Frisk hjälp av Sarah Whatmores52 aktörsteori om hybrida geografier 

där en tvärvetenskaplighet lyfts fram som en nödvändighet vid planering av geografiska 

processer. För att det ska finnas en möjlighet att fatta kloka beslut vid planerandet av 

infrastrukturer, krävs att alla inblandade aktörer medverkar i planeringsarbetet redan från 

start.53 Whatmore menar att alla aktörer bör vara jämbördiga, även icke mänskliga aktörer 

som natur, sociologi och teknologi. Whatmore beskriver metaforiskt hur naturen har 

feminiserats och blivit en passiv aktör parallellt med kulturen, ett mönster som går att spåra i 

den västerländska patriarkala idékulturen.54 Bryts inte dessa aktörsmönster kommer inte 

samhällsutvecklingen kunna effektiviseras och bli hållbar. När infrastrukturella satsningar 

kommer till stånd är det därför viktigt att de inte drivs av prestige utan att alla aktörer beaktas. 

Socioekonomiska förutsättningar hos berörda folkgrupper och deras infrastrukturella behov 

bör holistiskt vägas in i ett tidigt skede så att projektet blir överblickbart. Ekonomismen bör 

därför inte ses som en ensam aktör som med hjälp av en rådande kulturell hegemoni skapar de 

51 Frisk, Maria. Sju miljarder för sju minuter?, 2008 
52 Sarah Whatmore, professor i geografi vid University of Oxford 
53 Frisk, Maria. Sju miljarder för sju minuter?, 2008 
54 Mansdominerad tankestruktur 
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värden som enbart sätter agendan för infrastrukturella samhällsprojekt. Det är därför viktigt 

att översiktsplaner skärskådas och genom ett demokratiskt förfarande utjämnar ett eventuellt 

aktörsövertag.55 

3.2 Individens val av färdmedel 

 
Kulturgeografen Hans Olof Gottfridsson lyfter i sin doktorsavhandling, Färdmedelsvalets 

komplexa förutsättningar, fram den komplexitet som styr individens färdmedelsval. Han 

menar att pendlingen oavsett ålder och kön i en hög grad påverkas av en subjektivitet i form 

av vad varje individ anser viktigt i sin vardag. Det kan vara ekonomiskt betingat, praktiskt 

betingat eller tidsrelaterat och vad som betyder något för en individ behöver inte betyda 

samma för en annan. Därför är det viktigt att se helheten vid trafikplanering och se 

individperspektivet som en reell aktör. Gottfridsson menar att dagens trafikplanerare i hög 

utsträckning endast ser till det mest kostnadseffektiva och praktiska i sin planering och helt 

eller delvis bortser från de individer som nyttjar transportmöjligheterna. Som ett exempel på 

hur de subjektiva värderingarna styr individens färdmedelsval beskriver Gottfridsson hur 

bilen kan ha ett värde utöver det funktionella då det istället kan vara förknippat med en 

identitet, frihetskänsla, status och individuallitet. Användandet av kollektivtrafik i jämförelse 

med bilen kan skapa en identitet som ger sken av en lägre status. Småbarnsfamiljer värderar 

mera tidseffektiva färdmedel, exempelvis lyfter Gottfridsson fram i sin studie att kvinnor kör 

mer bil än män i småbarnsfamiljer och detta är något som påverkar pendlingens karaktär då 

kvinnor i småbarnsfamiljer prioriterar bort kollektivtrafiken.56 

3.3 Teorier om pendling 

En definition av vad pendling är kan sammanfattas med att det är ett dagligt resande över 

regioners gränser till exempel resor till och från ett arbete i en annan kommun än 

bostadskommunen.57 Pendlingen har ökat markant på 2000-talet i Sverige och begrepp som 

regionförstoring används flitigt av Sveriges kommuner när det gäller framtida visioner om 

regionutveckling. Begreppet regionsförstoring i en diskurs om pendling innebär att människor 

reser längre sträckor till sina arbetsplatser och på så sätt kan kommunen knyta den egna lokala 

arbetsmarknaden till en större närliggande arbetsmarknad. Exempelvis kan Kristianstads 

55 Whatmore,Sara. Hybrid geographies natures cultures spaces, 2002 
56 Gottfridsson, Hans Olof. Färdmedelsvalets komplexa förutsättningar, 2007 
57 Torége, Jan, Sandgren, Per, Olander, Conny, Thulin, Christina. Pendlare utan gränser? En studie om pendling    
och regionsförstoring, 2008 
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arbetsmarknad kopplas till den större Malmö - Lund regionens arbetsmarknad och blir på så 

sätt stabilare vid konjunktursvängningar. Regionförstoringar i ett pendlingssammanhang ska 

inte kopplas ihop med administrativa kommunala sammanslagningar då det ur ett 

pendlingssammanhang vilar på en positiv tanke om en tillhörighet av en större arbetsmarknad. 

För glesbygdskommuner kan pendling och regionförstoring vara ett sätt att skapa ett 

oberoende från den egna lokala arbetsmarknaden och där med trygga kommunens överlevnad. 

Det är ekonomiska teorier som ligger till grund för regionförstoringsbegreppet där man 

genom en ekonomisk rationalitet kan påvisa fördelar för regionernas företag som sedan kan 

skapa en tillväxt för hela regionen.58 

 

En grundförutsättning för att pendling ska komma till stånd är att det måste finnas positiva 

incitament för den berörda individen, till exempel högre lön eller karriärmöjligheter. 

Fördelaktiga boendepriser kan också ses som positiva incitament för pendling. En bra 

boendemiljö kan inverka positivt vid val om pendling ska ske eller inte, men oftast är det 

ekonomiska faktorer som styr. Pendling och regionförstoring ska ses utifrån tre nivåer; 

Individnivå, en problematisering om själva pendlingens operativa möjlighet för den enskilde. 

Kommunnivå, en problematisering kring kommunernas målsättning med pendlingen. 

Riksnivå, en problematisering om pendlingens konsekvenser för riket i stort. På individnivå 

kan pendlare delas in i fyra kategorier enligt Sveriges Kommuners och Landstings skrift 

Pendling utan gränser? från 2008.59 

 

• Boendependlare utgörs av individer som bor i en region eller kommun och arbetar i 

en annan. Vid en statistisk pendlingsanalys benämns de individer som arbetar på en ort 

som dagbefolkning medan nattbefolkning är de som bor på en ort. 

 

• Tidigare arbetslös pendlare är en individ som har varit registrerad arbetslös och 

uppbringat arbetslöshetsstöd eller socialbidrag i sin boenderegion men fått arbete i en 

annan region än bostadsregionen och därav pendlar. 

 

• Karriärs pendlare återfinns generellt sett mest i storstadsregionerna och då som 

inpendlare. Det är specialiseringsgraden på arbetskraften som styr denna form av 

58 Ibid. 
59 Ibid. 
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pendling men det är också en fråga om lönenivåer och karriärsmöjligheter som avgör 

om denna pendlig kommer till stånd. 

 

• Pendlare som är nya i arbetskraften är individer som inte tidigare uppbringat 

arbetslöshetsstöd eller socialbidrag men fått arbete i en annan region än 

boenderegionen och där av börjat pendla.60 

 

Det finns dämpande effekter som gör att pendling med bil har en begränsning. Pendling med 

egen bil dämpas av ekonomiska incitament som till exempel trängselskatt i storstadsregioner 

då en avgift tillkommer för varje pendlingstillfälle i den avgiftsbelagda zonen. Ett högt 

oljepris dämpar bilpendling då drivmedelskostnaderna blir för stora. Koldioxidskatter och 

miljöavgifter har också en dämpande effekt på bilpendlandet. Pendling med bil sker 

företrädesvis av högavlönade män medan kvinnor och ungdomar oftast pendlar med hjälp av 

kollektivtrafik. Kvinnor som pendlar med bil har oftast mindre och äldre bilar än männen och 

då ansvarar de oftast för hämtning och lämning på dagis och för familjens inköp av matvaror. 

En viktig förutsättning för pendling är tidsaspekten. Tar det längre tid än två timmar att 

pendla anses det generellt inte att pendling är ett realistiskt alternativ. Tidsaspekten ligger 

oftast till grund för val av pendlingssätt. Barnfamiljer väljer hellre egen bil som 

transportmedel om de geografiska förutsättningarna kräver att kollektivtrafiksbyten då detta 

tar tid och det på så sätt inte blir funktionellt.61 

 

För 20 år sedan var det inte vanligt att människor arbetspendlade.62 Politiker och medborgare 

ansåg att det var ett svaghetstecken om en kommun hade stor utpendling. Var inpendlingen 

för stor ansågs det att kommunen inte kunde förse näringslivet med arbetskraft, var 

utpendlingen för stor ansågs det att företagen i kommunen gick dåligt. I dag är synen en annan 

då pendlingen anses vara en tillgång både för kommuner med stor in- respektive stor 

utpendling. Under åren 2000 till 2006 ökade pendlingen mest i Skåneregionen av alla regioner 

i Sverige. Skåne kan nu ses som en stor funktionell enhet där 33 kommuner ingår. 

Öresundsbron kan ses som en mental motor som driver på viljan att pendla. Den kontinentala 

känslan att tillhöra öresundsregionen och därmed också övriga Europa, river ner 

motståndsbarriärer mot pendling och därför skapas också en arbetsmarknadsmässig flexibilitet 

60 Ibid. 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
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som kommer till utryck genom en transnationell integrering av regionernas invånare. 

Infrastrukturutvecklingen i Skåne ska präglas av en flerkärnighet vilket ska ske genom att 

Skånes städer binds ihop av fungerande väg- och järnvägsnät. Det ska gå lätt att ta sig mellan 

de mindre städerna, inte bara till regionens storstad.63 

3.4 Christallers centralortsteori 

1933 presenterade den tyske geografen och nationalekonomen64 Walter Christaller en teori 

och förklaringsmodell för hur orter var geografiskt lokaliserade. Han menade att orter inte är 

slumpmässigt lokaliserade utan följer ett strukturellt mönster. Christaller visade att två stora 

orter inte var lokaliserade invid varandra utan dök istället upp med jämna mellanrum i det 

geografiska rummet.65 Det mönster som utkristalliserade sig var i form av hexagoner där den 

större orten var lokaliserad centralt (se fig. 8). Mellan de större orterna fanns det mindre orter 

som i sin tur var knutna genom noder och linjer till de större orterna. Anledningen till att detta 

mönster uppstod var att underlaget för service och handelsmöjligheter fodrade ett större 

upptagningsområde av människor. All service och handel hade en tendens att koncentrera sig 

till större orter. Christaller kunde påvisa att det fanns en ekonomisk grund som gör att 

lokaliseringen av orter skapas naturligt.66 

 

Den svenska kommunsammanslagningen 1971 har sin idéteori i Christallers centralortsteori. 

Teorin har dock en begränsning, den förutsätter att den geografiska omgivningen är likvärdig 

runt om orterna och inte hindras av till exempel bergskedjor. En annan viktig faktor för att 

centralortsteorin ska fungera är att befolkningen i området är någorlunda homogen. För att 

den geografiska lokaliseringen av orten ska ske per automatik bör stora delar av befolkningen 

ha en likvärdig kulturell bakgrund och en någorlunda likvärdig social standard.67 

 

63 Ibid. 
64 Walter Christaller. Nationalencyklopedin. 2013. http://www.ne.se/lang/walter-
christaller?i_h_word=walther%20christaller  
65 Grundläggande begrepp inom geografin som kan användas både subjektivt och objektivt. Det objektiva 
rummet kan anses vara en position i ett gradnät eller ett relativt avstånd mellan två objekt. Det subjektiva 
rummet kan beskrivas som mentala bilder och uppfattningar av omgivningen. 
66 Waugh, David. Geography an integrated approach, 2009 
67 Ibid. 
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Fig. 8 Skiss över Christallers centralorts teori. Källa, Österman, Peter. Geografi B-kurs människan resurserna miljön hållbar utveckling, 

2001, s 112 

3.5 Reillys gravitationsmodell 

En metod för analys hur en region utvecklas lades fram 1931 av amerikanen William J. 

Reilly.68 Modellen bygger på en idé om att platser utvecklas utifrån ett ekonomiskt perspektiv 

där större orters befolkningsunderlag styr var gränsen för handel går. Tankestrukturen är lik 

Isac Newton lag om gravitation, där av namnet. Större orter skapar en större ekonomisk 

dragningskraft där mindre orters handel införlivas och på så sätt sker den geografiska 

lokaliseringsstruktureringen. Reilly bevisar sin teori med en formel där han matematiskt kan 

visa att befolkningsmassan i förhållande till det geografiska avståndet mellan två städer 

skapar en brytpunkt där det går en generell gräns för handel. Det är alltså städernas 

befolkningsstorlek i förhållande till avståndet till nästa stad som avgör hur mycket en stad 

påverkar handeln i en region.69 

3.6 Tidsgeografi 

En journalist lär en gång intervjuat den svenske slalomåkaren Ingmar Stenmark och ställde 

frågan om Ingemar Stenmark bott i Tärnaby hela sitt liv, varvid Stenmark snabbt sa ”inte 

än”.70 Det är tydligt att journalisten och Stenmark hade två olika mentala utgångspunkter när 

intervjun gjordes då de menade två skilda ting. Journalisten menade den tid ifrån det att 

Stenmark föddes fram till idag, medan Stenmark menade att det kunde han ju inte veta för att 

han har ju inte levt sitt liv klart än. Det här kan illustrera vad tidsgeografi handlar om och 

68 Reilly, William J. The Law of Retail Gravitation. 1931. 
69 Waugh. 2009 
70 Carlstam, Gösta, Sollbe, Barbro. Om tidens vidd och tingens ordning - texter av Torsten Hägerstrand, 1991, s 
137 
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vilken problematik som kan uppstå när den används. Tidsgeografi kan beskrivas som ett 

verktyg för att studera en plats eller ett föremål, mänskligt eller ickemänskligt över en tid för 

att på så sätt se hur platsen eller föremålet har utvecklats. På så sätt kan det synliggöras hur 

eventuella mönster av det studerade fenomenet gestaltar sig och därefter går det också att dra 

eventuella slutsatser om hur framtiden kommer att se ut. Exempelvis kan tidsgeografi vara en 

del i en studie om pendling, där man medhjälp av tidsgeografi belyser hur pendlingen såg ut 

förr och hur den ser ut nu och hur den kommer se ut i framtiden. Tidsgeografi har vissa 

restriktioner beroende på vad som studeras och det kan därför finnas naturliga begränsningar 

hos det studerade fenomenet eller hos det studerade objektet. En begränsning kan finnas i det 

rum betraktaren befinner sig i vilken tidsuppfattning denne har. Intervjun med Stenmark visar 

detta. Tidsgeografi kan anses vara en koppling mellan en geografisk rumsuppfattning och en 

historisk tidsuppfattning för att på så sätt ge möjlighet till en systematisering vid en 

kulturgeografisk analys.71  

 

Vid en tidsgeografisk analys studerar man tre tidsaspekter: 

1. En nutid av förgångna ting  

2. En nutid av närvarande ting  

3. En nutid av framtida ting. 72 

 

Utifrån denna begreppsuppfattning kan ytterligare begränsningar vid analys med hjälp av 

tidsgeografi lokaliseras. De ickemateriella tingen kan vara svåra att lokalisera och kräver fler 

dimensioner för att en förståelse ska kunna äga rum. Människor kan ha olika 

rumsuppfattningar och därför reagera olika på abstrakta värden som de inte ser. Materiella 

och fysiska värden är därför lättare att instrumentellt lokalisera.73 

3.7 Push-Pull teorin 

Inom migrationsforskningen är push-pull en teori som förklarar vilka faktorer som påverkar 

människor att flytta från en plats till en annan. Push-faktorer är negativa faktorer som 

påverkar varför man flyttar från en plats. Exempel på push-faktorer är arbetslöshet, politisk 

förföljelse, krig, svält och naturkatastrofer. Pull-faktorer i sin tur är positiva faktorer som gör 

att människor väljer att flytta till vissa platser, som exempelvis goda anställningsmöjligheter, 

71 Carlstam, Sollbe. 1991 
72 Carlstam, Sollbe. 1991 s.136 
73 Carlstam, Sollbe. 1991 
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bra boendemiljö, goda möjligheter till utbildning, god social service i kommunen men också 

höga löner och goda karriärmöjligheter. Push-pull teorin gäller både flyttningar mellan länder 

och mellan städer och regioner. Analys med hjälp av push-pull teorin kan antingen utgå ifrån 

ett mikroperspektiv eller ifrån ett makroperspektiv, där mikroperspektivet utgår från individen 

medan makroperspektivet ska ses utifrån ett övergripande samhällsperspektiv.74 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74 Knox, Paul, Marston, Sallie. Human geography – places and regions in global context. 2010 

 28 

                                                 



4 Pendlingsförhållanden i Kristianstad och Karlstad 

 
Den statistik som presenteras här grundar sig på statistik över arbetspendling i de respektive 

kommunerna från Statistiska centralbyrån. Statistiken grundar sig på daglig pendling mellan 

boendeort och arbetsort. Statistiken belyser in- och utpendlingen till kranskommunerna men 

också för studien övriga relevanta kommuner. För att förtydliga statistiken i tabellerna ges 

inledningsvis en grafisk översikt av antalet in- och utpendlare i de två kommunerna (se fig. 9). 

Den statistik som inte funnits tillgänglig är markerat i tabellerna med ett frågetecken. 
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Fig. 9 Pendlingsstatistik gällande Karlstad och Kristianstad kommuner 2006-2011 Källa, SCB. 

 

4.1 Pendlingsförhållanden i Karlstad 

I tabell 1 presenteras den totala in- och utpendlingen till och från Karlstad kommun för åren 

2006, 2008, 2011. 

År         Inpendling Utpendling Nettopendling 
2006 14 049 7100 + 6949 
2008 14 865 8483 + 6382 
2011 15 208 7619 + 7589 
Tabell 1 Källa, SCB 
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I tabell 2 presenteras statistik från 2008 över Karlstads arbetspendling till och från 

kranskommunerna. Inpendlingen avser i denna tabell, arbetspendlingen från respektive 

kommun till Karlstad och utpendlingen avser arbetspendlingen från Karlstad till respektive 

kommun. 

Kommuner  Inpendling Utpendling Nettopendling 
Hammarö 3904 1363 +2541 
Kristinehamn 1025 608 +417 
Kil 2141 578 +1563 
Grums 1056 558 +498 
Forshaga 2214 523 +1691 
Storfors ? ? ? 
Filipstad 198 201 -3 
Hagfors ? ? ? 
Övrig 7597 4652 +2945 
Tabell 2 Källa, SCB 
 
Nettopendling i Karlstad kommun gentemot kranskommunerna är +6707 pendlare. 
 
 
I tabell 3 presenteras övriga kommuner i Värmlands län.  

Inpendlingen avser i denna tabell arbetspendlingen från respektive kommun till Karlstad och 

utpendlingen avser arbetspendlingen från Karlstad till respektive kommun. 

 

Kommuner  Inpendling Utpendling Nettopendling 
Sunne 470 184 +286 
Munkfors 126 66 +60 
Arvika 592 231 +361 
Säffle 485 218 +267 
Torsby 226 63 +163 
Årjäng 104 48 +56 
Eda ? ? ? 
Övrig 12 862 7373 +5486 
Tabell 3 Källa, SCB 
 
Nettopendling i Karlstad kommun gentemot övriga kommuner i Värmlands län är +1193 
pendlare. 
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I tabell 4 presenteras större betydande kommuner vad gäller arbetspendlig till och från 

Karlstad. Inpendlingen avser i denna tabell arbetspendlingen från respektive kommun till 

Karlstad och utpendlingen avser arbetspendlingen från Karlstad till respektive kommun. 

 
Kommuner  Inpendling Utpendling Nettopendling 
Stockholm 108 420 -312 
Göteborg 163 269 -106 
Örebro 109 174 -65 
Övriga 14 485 7620 +6865 
Tabell 4 Källa, SCB 
 
Nettopendling i Karlstad kommun gentemot större betydande kommuner är -483 pendlare. 
 
Kartan i fig. 10 grundar sig på statistik från SCB av in- och utpendling till och från Karlstad 

kommun (se tabell 2-4).  

 

 
 

 Fig. 10 Pendlingsflöden till och från Karlstad kommun 2008. 
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4.2 Pendlingsförhållanden i Kristianstad 

I tabell 5 presenteras den totala in- och utpendlingen till och från Kristianstad. 

 

 År Inpendling Utpendling Nettopendling 
2006 7626 6991 + 635 
2008 7690 7658 + 32 
2011 8726 7503 + 1223 
Tabell 5 Källa, SCB 
 
I tabell 6 presenteras statistik från 2008 över Kristianstads arbetspendling till och från 

kranskommunerna. Inpendlingen avser i denna tabell arbetspendlingen från respektive 

kommun till Kristianstad och utpendlingen avser arbetspendlingen från Kristianstad till 

respektive kommun. 

 

Kommuner  Inpendling Utpendling Nettopendling 
Hässleholm 1581 1643 -62 
Bromölla 930 711 +219 
Östra Göinge 1285 624 +661 
Hörby 231 157 +74 
Simrishamn 173 ? ? 
Tomelilla ? ? ? 
Olofström ? 153 ? 
Osby 191 123 +68 
Övrigt 3299 4247 -948 
Tabell 6 Källa, SCB 
 
Nettopendlingen i Kristianstad kommun gentemot kranskommunerna är +960 pendlare. 
 
I tabell 7 presenteras övriga betydande kommuner för vår studie i Skåne län.  

Inpendlingen avser i denna tabell arbetspendlingen från respektive kommun till Kristianstad 

och utpendlingen avser arbetspendlingen från Kristianstad till respektive kommun. 

 
 
Kommuner  Inpendling Utpendling Nettopendling 
Malmö 419 817 -398 
Lund 347 563 -216 
Helsingborg ? 153 ? 
Övrigt 6924 6125 +799 
Tabell 7 Källa, SCB 
 
Nettopendlingen i Kristianstad kommun gentemot övriga betydande kommuner, för vår 

studie, i Skåne län är -614 pendlare. 
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I tabell 8 presenteras större betydande kommuner vad gäller arbetspendlig till och från 

Kristianstad. Inpendlingen avser i denna tabell arbetspendlingen från respektive kommun till 

Kristianstad och utpendlingen avser arbetspendlingen från Kristianstad till respektive 

kommun. 

 
Kommuner  Inpendling Utpendling Nettopendling 
Sölvesborg 589 304 +285 
Karlshamn 172 ? ? 
Stockholm ? 235 ? 
Övrig 6929 7119 -190 
Tabell 8 Källa, SCB 
 
Nettopendlingen i Kristianstad kommun gentemot större betydande kommuner är +285 
pendlare. 
 
 
Kartan i fig. 11 grundar sig på statistik från SCB av in- och utpendling till och från 

Kristianstad kommun. I de kommuner där det endast finns en in- eller utpendlingspil, saknas 

statistiska uppgifter. 

 

 
  
 Fig.11 Pendlingsflöden till och från Kristianstad kommun 2008. 
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4.3 Resultat diskussion 

Resultatet i tabellerna bygger på den statistik som vi fått fram från SCB och gäller för 2008. 

Vi har valt att använda oss av 2008 års statistik då både Karlstads och Kristianstads 

översiktsplaner grundar sig på statistik från detta år. Den statistik som inte funnits tillgänglig 

är markerat i tabellerna med ett frågetecken. Det är av intresse att lyfta fram även dessa 

kommuner eftersom det visar att det finns en osäkerhetsfaktor med resultatet, det vill säga att 

vi inte vet hur övrig pendling ser ut vart den går. Eftersom begreppet kranskommuner75 

används är det viktigt att ta med samtliga kranskommuner i tabellerna även om inte statistik 

finns tillgänglig. Kontakt har tagits med de kommuner som det saknas statistik för och de har 

inte kunnat förmedla någon statistik till vår studie. I övriga tabeller har gjorts ett urval där 

statistik som finns tillgänglig presenteras. Frågetecknen i dessa tabeller kan innebära att det 

inte finns någon pendling i riktningen, men det kan finnas en dold pendling, något som inte 

kan styrkas. Uträkningarna av nettopendlingen i respektive tabell är baserad på kompletta in- 

och utpendlingssiffror. Till exempel i tabellen för Kristianstads kranskommuner saknas 

statistik av inpendling från Olofström kommun till Kristianstad kommun därför får vi inte 

fram någon nettopendling för Olofström kommun. Men det är i studien relevant att ta med 

utpendlingsstatistiken från Kristianstad kommun till Olofström kommun.  

Det går inte utifrån statistiken se om det förekommer en veckopendling, något som kan vara 

förekommande för individer med längre pendlingsavstånd. Det kan innebära att individer 

pendlar veckovis och bor på hotell eller i övernattningslägenhet, men detta är inget som kan 

styrkas men som bör beaktas. Statistiken visar inte heller hur mycket av arbetet som kan ske 

på distans då det blir mer och mer vanligt att sköta delar av sitt arbete hemifrån vilket idag är 

möjligt med hjälp av Internet, till exempel kan möten ske via videolänk.  

 

I Karlstad kommun sker den största delen av inpendlingen från kranskommunerna och avtar i 

storlek ju längre ifrån kommunerna ligger geografiskt i förhållande till Karlstad kommun. I 

Kristianstad kommun är inpendlingen inte lika omfattande som i Karlstad kommun vilket vi 

tydligt kan utläsa från figur 9. Även om inpendlingen till Kristianstad kommun är mindre än 

till Karlstad kommun är det kranskommunerna som står för den största inpendlingen. 

Nettopendlingen i de respektive kommunerna är positiv men nettopendlingen i Karlstad 

kommun är betydligt större än i Kristianstad Kommun. För 2008 har Kristianstad kommun en 

75 Kommuner som angränsar till en vald kommungräns på land. Då Sölvesborgs kommun endast gränsar till 
Kristianstads kommun i Hanöbukten har vi valt att inte se Sölvesborg som en kranskommun till Kristianstads 
kommun. 

 34 

                                                 



positiv nettopendling på 32 pendlare medan Karlstad har en positiv nettopendling på 6132 

pendlare. I den totala statistiken av in- och utpendling för de respektive kommunerna från 

2011 har det skett en förändring från 2008 års statistik då nettopendlingen ökat. I Karlstad 

kommun har nettopendlingen ökat med 1207 pendlare och i Kristianstad kommun har 

nettopendlingen ökat med 1191 pendlare. Alltså har det i de respektive kommunerna skett en 

likvärdig nettopendlingsökning över en treårsperiod.  

Utpendlingen i de båda kommunerna är relativt likvärdig. För 2008 var utpendlingssiffran i 

Kristianstad kommun 7658 pendlare och i Karlstad kommun 8483 pendlare. 2011 var 

utpendlingsantalet i Kristianstad 7503 pendlare, alltså har det skett en minskning med 155 

pendlare och i Karlstad kommun 2011 var utpendlingsantalet 7619 pendlare, det har skett en 

minskning med 864 pendlare.  

 

Av statistiken kan utläsas en skillnad där in- och utpendling i Karlstad kommun är betydlig 

större än i Kristianstad kommun som i stort sett har en balans mellan in- och utpendling. 

Obalansen i Karlstad kommun mellan in- och utpendlingen tenderar dessutom att öka. 
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5 Analys 

I detta kapitel kommer Karlstad och Kristianstad kommuners översiktsplaner och statistiken 

över in- och utpendling analyseras med hjälp av den forskning och de teoretiska ramverk som 

vi tidigare presenterat.  

5.1 Pendlingsmönster  

Som lyftes fram i resultatdiskussionen skiljer sig pendlingsmönstren åt i de respektive 

kommunerna. I Karlstad kommun är det betydligt större inpendling än vad det är i 

Kristianstad kommun. Då vi beskrivit hur kommunerna är relativt likvärdiga vad gäller 

befolkningsmängd och historisk bakgrund kan frågan ställas varför pendlingsmönstren kan 

skilja sig åt så markant. Svaret på frågan är mångfasetterat och vi måste söka svaren i de två 

kommunernas olika förutsättningar. För att söka efter förutsättningarna krävs att vi söker oss 

utanför statistiken för att sätta in de respektive kommunerna i ett större sammanhang. En 

aspekt är de olika geografiska lägena och för att belysa de geografiska förutsättningarna krävs 

att vi lokaliserar kärnan76 i de respektive kommunerna. I Karlstads kommun är det staden 

Karlstad och i Kristianstad kommun är det staden Kristianstad som enligt Christallers 

centralortsteori utgör regionernas kärna som visas i figurerna 12 och 13. 

 

I Karlstad på lokal nivå utgör Vänern ett hinder för att centralortsteorin skall fungera fullt ut. I 

Karlstad måste vi se över ett större geografiskt perspektiv för att kunna lokalisera hur 

kärnorna påverkar varandra. I Kristianstad faller sig centralortsteorin mer naturligt på en lokal 

nivå där kommunens basorter infaller efter detta mönster. Men ser vi istället Kristianstad i ett 

större geografiskt rum så blir staden naturligt en del i en större helhet. Istället utgör Malmö 

och Lund kärnan i regionen och i och med att Öresundsbron utgör en länk mellan Malmö och 

Köpenhamn får kärnan en ännu större dragningskraft där Kristianstad allt tydligare blir en 

stad i periferin. På grund av att Karlstad geografiskt ligger längre ifrån andra kärnor77 utgör 

staden en större attraktionskraft på den närliggande regionen vilket också kan styrkas med 

pendlingsmönstren. Inpendlingen till Karlstad, är som tidigare nämnt, betydligt större än i 

Kristianstad. Därför utgör Karlstad, trots Vänerns begränsningar, en större kärna än vad 

Kristianstad gör. Trots Kristianstads roll som en del i en helhet finns det idag en balans mellan 

76 Waugh, David. 2009 
77 Örebro ligger österut inom en tiomila radie och är befolkningsmässigt en större stad än Karlstad. I det 
statistiska materialet ser vi att utpendlingen från Karlstad till Örebro är marginellt större. Det skiljer cirka 40 000 
i befolkningsmäng mellan städerna.  
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in- och utpendling vilket kan bero på att Kristianstad trots allt utifrån ett lokalregionalt 

perspektiv har en stark ställning som kärna, vilket kan förändras över tid.  

 

      
Fig. 12 Pendlingsstråk i Kristianstad kommun beskrivet Fig.13 Pendlingsflöden i Karlstad kommun beskrivet med hjälp av 

 med hjälp av Christallers centralortsteori.   Christallers centralortsteori. Visualiseringen av 

  pendlingsflödena löper över ett större geografiskt område. 

  Kartan visar att Centralortsteorin begränsas av större vattendrag 

och berg. I Värmland är utbredningen av orter oftast styrd av dalar 

så som Fryksdalen och Klarälvdalen. 

5.2 Kommunernas push-pull faktorer 

Enligt Gottfridsson finns en inbyggd subjektivitet hos individen om vad som anses vara 

attraktiva och oattraktiva värden för en plats eller region. Därför kan det vara svårt för en 

kommun att veta vilka värden som är värda att satsa på då det styrs av en subjektivitet. En 

plats kan som i exempelvis Karlstads fall ha ett stort immateriellt kulturarv i form av 

folkdanslag, arkitektur och författarskap78 som kan skapa en regional tillhörighet. Detta är 

något som är svagare i Kristianstad men utesluter inte att det finns en regional tillhörighet 

även här. Men det kan dock vara andra aspekter som påverkar och en regional tillhörighet kan 

vara subjektivt betingad.79 

  

78 Gottfridsson. 2007 
79 Ibid. 
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Förutsättningarna i de två kommunerna har över tid förändrats. Båda kommunerna har 

tidigare haft regementen och Karlstads kommun en stark mekanisk industri. Kristianstad 

kommun har haft en relativt stark livsmedelsindustri som bidragit med både arbetstillfällen 

och attraktionskraft till regionerna. Idag har regementena lagts ner och ersatts av annan 

verksamhet. I Kristianstad har en högskola etablerats och i Karlstad finns ett universitet, som 

idag båda agerar som pull-faktorer80 för sina respektive regioner. Båda kommunerna 

profilerar sig som regioner i naturnära miljö vilket innebär att de anser naturvärdena viktiga 

för att attrahera människor att bosätta sig i regionen. Kristianstad profilerar sig som en 

attraktiv boendekommun med närhet till en större regional arbetsmarknad medan Karlstad 

profilerar sig som en attraktiv boendekommun samtidigt som de explicit lyfter fram sin starka 

lokala arbetsmarknad. Både Kristianstads och Karlstads sätt att profilera sig kan ses som pull-

faktorer, dock är det olika typer av pull-faktorer. Här spelar individens subjektivitet in vad 

som anses som en pull-faktor.     

5.3 Framtida visioner 

I Reillys gravitationsmodell beskrivs den totala befolkningsmassan som utgör en ekonomisk 

grund för var gränser för attraktionskraft går. Utifrån denna modell konkurrerar Kristianstad 

med en starkare aktör i form av Malmö och Lund. Städerna har betydligt större befolkning 

och utgör därför en större ekonomisk dragningskraft än vad Kristianstad gör. Då det i 

Karlstadsregionen inte finns denna typ av konkurrens inom en tiomilaradie, bortsett från 

Örebro, har Karlstad bättre förutsättningar att stärka sin roll som centralort än Kristianstad, 

vilket vi visar med figur 14. Att Karlstad har en starkare centralortskaraktär än vad 

Kristianstad har är dels på grund av sitt mer geografiskt isolerade läge och dels på grund av en 

större befolkningsmängd. 

 

80 Knox, Sallie. 2010 
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 Fig. 14 Cirklarna utgör en radie på 100 km från respektive stads kärna. 

Se legend till höger. Visualiseringen är gjord utifrån vad som kan anses vara 

rimligt att pendla.  

  

Om vi studerar kommunernas respektive visioner i översiktsplanerna kan detta vara en faktor 

som gör att framtidsplanerna för de båda kommunerna skiljer sig åt vad gäller pendling. 

Karlstads visioner är i huvudsak att förstärka infrastrukturerna och underlätta för att 

inpendling till staden ska ske på ett mer effektivt sett. Infrastrukturerna stärks även i 

Kristianstad, men snarare för att i en högre grad möjliggöra en effektivare pendling till den 

allt starkare Öresundsregionen. Enligt Kristianstads översiktsplan är visionen att koppla 

samman den lokala arbetsmarknaden med en större regional arbetsmarknad. Utifrån detta 

perspektiv kan skillnaderna kommunerna mellan vara att det i Karlstad strävas efter en ökad 

inpendling medan det i Kristianstad strävas efter en ökad utpendling.  

 

Det lyfts även fram i Karlstads översiktsplan att det skall strävas efter att korta ner restiden till 

Stockholm och Göteborg till under två timmar och till Örebro till under en timme, vilket kan 

vara ett tecken på en vilja till en regionsförstoring. Samtidigt strävar Kristianstad efter att 

 39 



förbättra kollektivtrafiken mellan basorterna och centralorten vilket kan tyda på två saker, dels 

en vilja till ökad inpendling dels en bättre förutsättning för kommunens invånare att 

effektivisera sin pendling till Öresundsregionen via Kristianstad. Utifrån Reillys 

gravitationsmodell kan detta betyda att det krävs betydligt större infrastrukturella satsningar i 

Karlstads för att en regionförstoring ska möjliggöras. I Karlstads fall kan det geografiska 

rummet utgöra begränsningar för en sådan utveckling då Whatmore81 menar att det 

geografiska rummet blir en aktiv ickemänsklig aktör som det måste tas hänsyn till. Alltså även 

om infrastrukturen utvecklas och möjliggör en tidsmässig minskning kvarstår det geografiska 

avståndet och i pendlingssammanhang blir detta avstånd en begränsning. Detta geografiska 

avstånd, som en naturlig aktör, finns inte i Kristianstad därför avståndet från kärna till kärna 

är mindre.  

5.4 Sammanfattning av analysen 

Det som framgår av analysen är att Karlstads och Kristianstads kommuners in- och 

utpendlings mönster skiljer sig åt. Karlstad har en större inpendling medan Kristianstad har 

generell balans mellan in- och utpendling. Det finns olika faktorer som påverkar 

förutsättningar för pendling i de respektive kommunerna och med hjälp av Reillys 

gravitationsmodell och Christallers centralortsteori kan vi utkristallisera naturliga 

förutsättningar för pendlingsmönster. Kommunernas olika geografiska lägen påverkar också 

hur pendlingen ser ut vilket Whatmore belyser i sin aktörsteori där naturen måste ses som en 

aktiv aktör, i detta fall det geografiska rummet.82  

 

I Reillys gravitationsmodell kan vi utläsa hur befolkningsmassan i de respektive regionerna 

skapar ekonomiska förutsättningar för arbetsmarknader som i sin tur påverkar 

pendlingsmönstren. Nedan sammanfattar vi hur pendlingsmönstren kan påverkas; 

 

Befolkningsmassa → Ekonomisk grund → Behov → Ökad arbetsmarknad → 

Befolkningen växer → Pendlingsbehovet ökar eller minskar 

 

Karlstad har en större befolkningsmassa än Kristianstad och utgör därför en större 

attraktionskraft. Båda kommunerna strävar efter att stärka sin attraktionskraft genom att till 

exempel utveckla sina respektive infrastrukturer för att pendlingen skall effektiviseras. I 

81 Whatmore. 2002 
82 Ibid. 
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Karlstads fall är en ny järnvägsträckning till Vålberg ett exempel på detta och i Kristianstads 

fall är de nya tågstoppen och utbyggnad av de lokala infrastrukturerna exempel på det samma. 

Utifrån Reillys gravitationsmodell har Karlstad större förutsättningar att stärka sin roll som 

kärna. 
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6 Slutsats   

Det är tydligt att pendlingsmönstren i Karlstad och Kristianstad kommun skiljer sig åt. 

Inpendlingen är större i Karlstad kommun än vad den är i Kristianstad kommun medan 

utpendlingen är relativt likvärdiga. Vi kan med vår studie påvisa att skillnad i detta 

pendlingsmönster är på grund av att Karlstad kommun utgör en starkare kärnregion med 

Karlstad stad som en starkare kärna än vad Kristianstad stad är i Kristianstadregionen. 

Kristianstad kommun är istället en del i en större region med Malmö och Lund som en 

starkare kärna.  

 

Det finns en likhet i Karlstad och Kristianstad kommuners framtida visioner där det förutspås 

en ökad pendling. Båda kommunerna har visioner om en regionförstoring men i Karlstad 

kommuns fall är visionen om detta spridd över ett större geografiskt rum, vilket gör det 

svårare för en regionförstoring. Kristianstad kommun, som är del i en större helhet, har bättre 

förutsättningar för att uppnå sin vision. Förklaringen till de pendlingsmönstren vi kan se i de 

respektive kommunerna är att i Karlstad kommun har Karlstad en större befolkning, större 

lokal arbetsmarknad och är lokaliserat i ett mer isolerat geografiskt läge än vad Kristianstad 

kommun och stad är. 
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7 Sammanfattning   

I Kristianstad och Karlstad kommun sker det idag en utbyggnad av de lokala 

infrastrukturerna. Studien utgår ifrån dessa infrastrukturella satsningar och med fokus på 

arbetspendlingen till och från respektive kommuner. Genom att belysa den statistik som finns 

tillgänglig via Statistiska centralbyrån går det att se ett mönster i pendlingen. Med hjälp av ett 

teoretiskt ramverk analyseras pendlingsstatistiken och presenteras i studien med hjälp av 

stapeldiagram och geografiska kartor. Regionsförstoring och krympande lokala 

arbetsmarknader är tecken på att vår samtid är dynamisk. Befolkningen växer och nya behov 

skapas och en regionstillhörighet blir en viktig aspekt om individen är villig att pendla eller 

inte. 

   

Studien visar att det finns ett mönster i in- och utpendlingen i de respektive kommunerna och 

det går att finna likheter och skillnader. Valet att studera dessa kommuner grundar sig i att de 

har en relativt likvärdig historik och likvärdig befolkningsstorlek. Både i Kristianstad och 

Karlstad kommun förutspås en ökad pendling men i Karlstads fall är förutsättningarna för en 

regionsförstoring spridd över ett större geografiskt rum vilket gör det svårare att genomföra en 

regionsförstoring. Kristianstad kommun har bättre geografiska förutsättningar att uppnå en 

regionförstoring eftersom avstånden till städer med större befolkning är kortare. 

Pendlingsmönstret i Karlstad kommun visar att det finns en tydlig skillnad mellan in- och 

utpendling. En förklaring kan vara att Karlstad har en större befolkning och en större lokal 

arbetsmarknad än vad Kristianstad men är samtidigt lokaliserat i ett mer geografiskt isolerat 

läge. Det geografiskt isolerade läget gör Karlstad till en stark kärnaktör som kan ses som en 

central punkt för arbetsmarknad och handel i en region med en glesare befolkning. 

Öresundsregionen har en större befolkning och en större arbetsmarknad och därför kan 

Kristianstad kommun ses som en integrerad del i en större helhet och behöver inte agera som 

regionens kärna. 
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8 Reflektioner och förslag på vidare forskning   

Efter att ha gjort denna studie om arbetspendling är det tydligt att samhällsplanering är viktigt 

för vår samtid och därmed också för samhällsutvecklingen. Whatmores aktörsteori som 

belystes i studien är intressant ur ett samhällsperspektiv då ett holistiskt synsätt är viktigt vid 

samhällsplanering. En viktig faktor att ta hänsyn till, är det sociala perspektivet och då ur ett 

mikroperspektiv där den enskilde människan sätts i centrum och hur hon faktiskt agerar i 

vardagen. Det här perspektivet tar Gottfridsson upp i sin doktorsavhandling och det är något 

som det bör forskas mer på. Andra frågor som empiriskt bör studeras är hur pendling påverkar 

det sociala kapitalet hos den enskilde aktören, det vill säga den enskilda brukaren av 

infrastrukturer. Eftersom det har skett en attitydförändring till pendling över tid och att det 

börjar utkristalliseras en positivistisk syn på pendling, gör det att det blir en ökad tidsåtgång 

vid resor till och från arbetet. Denna tidsåtgång gör att det finns mindre tid att umgås med 

familj, vänner men också deltagande i föreningsliv kan bli lidande. Eftersom det är i dessa 

sociala rum människans essens skapas och det är här ett socialt habitus byggs upp är det 

viktigt att det forskas vidare på vad pendling och planerande av framtida pendling kan leda till 

i ett framtida samhällsperspektiv. Det här är dock en helt annan studie och det lämnas därför 

över till vidare forskning. 
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