
Ett starkt samarbete mellan universitetsstäderna Kalmar och 
Växjö kommer att skapa en större arbetsmarknadsregion som 
ger ökad flexibilitet, fler val av livsmiljöer och fler karriärvägar 
inom akademi såväl som näringsliv och offentlig sektor. 

Kalmars och Växjös kommundirektörer, Annette Andersson 
och Monica Skagne är överens. För att utveckla båda städerna 
bör varandras olikheter och erfarenheter tas tillvara på, vilket 
redan sker på flera områden, främst inom tre. Hållbar sam-
hälls- och infrastruktur, forskning och kunskapsutveckling 
samt näringsliv och arbetsliv. 

– Vi har olika förutsättningar men kan ändå dra stor nytta av 
varandra. Växjö har varit universitetsstad längre än vi, samti-
digt som vi kan dela med oss av våra erfarenheter nu när vårt 
universitet ligger integrerat i stadskärnan, förklarar Annette 
Andersson.

Att ett universitet ger ett mervärde för invånarna är båda 
övertygade om.

– Det skapar arbetstillfällen, en större mångfald och en inter-
nationalisering och många företagare kan möta studenterna 
tidigt i samband med utbildningen, säger Monica Skagne.

– Vi ser också att fler byggare vågar satsa i Kalmar och det 
skapar ringar på vattnet, säger Annette Andersson.

Växjös utvecklingschef Anna Karlsson liksom Kalmars uni-
versitetsstrateg Alexandra Petrakou, fokuserar på att vara en 
länk mellan universitetet, kommun och näringsliv. Den stora 
utmaningen är kompetensförsörjning och det är en fråga som 
både Kalmar och Växjö prioriterar.

– Kan vi knyta samman näringsliv och studenter, skapa 
kontakter och tidigt hjälpa studenterna att få arbetserfarenhet 
så kan vi också få fler av våra studenter att stanna kvar efter 
avklarade studier, tror Anna Karlsson.

– Målsättningen är att vi ska bli en attraktiv kunskapsregion 
och arbetsmarknadsregion. En ökad rörlighet mellan akademi, 
offentlig sektor och näringsliv ger upphov till ny kunskap, nya 
idéer inom forskning, innovation och utveckling av produk-
ter och tjänster samt värdefulla personliga nätverk, förklarar 
Thomas Davidsson, näringslivschef i Kalmar.

– Genom detta blir vi mer attraktiva för såväl studenter som 
invånare, forskare och företag, där Linnéuniversitetet och 
universitetsstäderna Kalmar och Växjö är motorerna i utveck-
lingen, tillägger Alexandra Petrakou.
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Två städer – ett universitet 
– en attraktiv kunskapsregion!

UniversitetslivetOm Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet bildades 2010 
genom en sammanslagning av 
Växjö universitet och Högskolan 
i Kalmar. Linnéuniversitetet har 
drygt 2 100 anställda och 33 000 
registrerade studenter (2018).  
Här finns över 150 utbildnings-
program och 1 300 fristående 
kurser.

Monica Skagne, Annette Andersson, Thomas Davidsson, Anna Karlsson och Alexandra Petrakou.

Från billackering
till arkeologi 

Möt Tove och några  
andra av människorna som 
gör vårt universitet levande.
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