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Analys och sammanställning av enkätsvar med syfte att 
undersöka vad som lockar och vad som krävs för att fler 
ska vilja flytta till Sydöland. 
 
För att öka inflyttningen till Sydöland har Kraftsamling Sydöland, bland många andra initiativ, 

utformat en enkät för att finna de värden som lockar människor att bo, verka och besöka Sydöland 

Utifrån de svar som kommit in och de värden som framkommer kommer därefter information och 

marknadsföring att utformas i syfte att öka inflyttningen till Sydöland. 

Enkäten fanns tillgänglig under sommarmånaderna 2019 och förmedlades via Kraftsamling Sydölands 

facebook-sida och 69 personer valde att svara på enkäten. 

I analysen nämns både Sydöland, som utgör den sydligaste kommundelen av Mörbylånga kommun, 

och Södra Öland som utgörs av hela Mörbylånga kommun. 

 

I enkäten ställde vi fyra frågor:  

- Varför ska man flytta till Sydöland? 

- Varför ska man driva sin verksamhet på Sydöland? 

- Vilka är de största fördelarna med att bo och verka på Sydöland? 

- Vad skulle öka ditt intresse för att flytta till Sydöland? 

 

Frågorna var utformade som öppna frågor för att undvika att svaren skulle påverkas i en viss riktning,  

vilket medfört båda långa svar och svar i många olika riktningar. Oberoende av vilken fråga man 

svarat på återkommer ofta ord som naturen, lugnet, havet, ljuset, klimatet, växter och fåglarna.  

Många uttrycker fördelen av att på Sydöland kunna ha närhet till både natur och staden – att man 

prioriterar det förstnämnda, men uppskattar ”känslan” av att staden finns på behörigt avstånd, även om 

man inte utnyttjar den. De som dras till Södra Öland verkar inte vara de som uppskattar sol, bad och 

festande. Många uttrycker sin uppskattning inför Södra Ölands kulturella liv. Ordet ”livskvalitet” är ett 

ord som återkommer ofta i svaren. 
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Något som är påfallande är hur många svarande som verkar uppleva en särskild gemenskap med andra 

människor på Öland och att den sociala tilliten upplevs som stark. Att man ställer upp för varandra, 

inte ens behöver låsa dörren och att man välkomnas in som nyinflyttad. Denna känsla verkar hållas 

ihop av alla föreningar som finns på Öland och att det erbjuds många aktiviteter att ta del av. 
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Varför ska man flytta till Sydöland? 
När det kommer till boendesituationen verkar det som att många sommarölänningar ser Sydöland som 

just en plats där man bor på sommaren eller dit man planerar att flytta när man gått i pension.  Flera av 

de svarande sommarölänningarna i enkäten uttrycker att de kommer flytta till Sydöland vid pensionen 

och då förväntar sig att olika former av service ska finnas.  

 
 

 
 
Andra fördelar som lyfts fram i enkätsvaren är ord som billigt boende, landskapet, stjärnhimlen, 

vyerna/det öppna landskapet, gallerierna, cykelvägen, vandring, bra skola, biblioteket, 

närodlat/gårdsbutiker, trygg uppväxt för barnen, närhet till natur och stadsliv, vänlighet/gemenskap, 

föreningslivet.  

 

Enkätens öppna frågor gav möjlighet att utveckla sina svar och svar kom in i stil med: 

- Ett svenskt Bretagne med tillgång till närodlade grönsaker. 

- Paradiset på jorden! 

- Årstidsväxlingarna blir extra märkbara här 

- Tänk att få bo hela året där andra kommer för några veckors semester! 

- Möjlighet till underbart boende nära vatten oberoende var man bor. 
 

Grundläggande service viktig för att vilja flytta till Sydöland 
Den grundläggande servicen menar de svarande måste finnas – oberoende av om man är helårsboende 

eller sommarölänning. Särskilt tydligt är detta hos de helårsboende i områdena som ligger längre bort 

från Färjestaden och Mörbylånga, där man känner en viss oro för att grundläggande service i form av 

tex tillgång till lanthandel, systembolag och post ska försvinna. Samtidigt som många helårsboende 

svarat att man är nöjda med skola, vård och omsorg, så uttrycker många som kan tänka sig att flytta hit 

att just den offentliga servicen behöver bli bättre.  
 

Förutsättningar för arbete på Sydöland 
Inom arbetslivet verkar det finnas en brist på både ”enkla” och mer kvalificerade arbeten. Vad gäller 

de kvalificerade yrkena uppger flera svarande de positiva möjligheterna av att kunna arbeta hemifrån 

tack vare den goda tillgången till bredband via fiber på Sydöland. 
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Varför ska man driva sin verksamhet på Sydöland? 
Förutsättningar för företagande verkar relativt bra på Sydöland och flera svarande uttrycker att 

turismen utgör en nödvändig inkomstkälla. Vi behöver turister och sommarboende för att vi som bor 

året runt ska kunna få behålla servicen - allt hänger ihop”, som en av de svarande uttrycker det.  

I flera svar framgår att man upplever lokalsamhället på Sydöland som en grund i och för företagandet 

och startmotorn för den kreativa atmosfär och den ”närhet” som gör Sydöland unikt. Inom företagen 

upplevs fördelar med att verka på Sydöland då det finns en kreativ atmosfär som innebär frihet i att 

kunna prova idéer och även möjlighet till samverkan inom olika projekt. Att ingå i ett lokalt 

sammanhang upplevs som en fördel då det underlättar kontakter och kundkontakt, samtidigt som 

sommarhalvåret upplevs som positivt för affärsverksamheter och bidrar till att en särskild dynamik 

uppstår inom företagandet. Samtidigt uttrycker flera svarande behovet av stöd från kommunen i form 

av träffar för att kunna bosätta sig i kommunen och för att starta företag och att beslutsvägarna kan 

förkortas och byråkratin minskas. 

 

Största fördelarna med att driva verksamhet på Sydöland 
På den här frågan fick vi många positiva svar och kommentarer som: 

- En aktiv kommun som finns tillgänglig för näringsidkare 

- Mycket folk att sälja till på sommarhalvåret 

- Sommar-/halvårsboende och turister som gör det intressant att driva verksamhet där du möter 

många människor 

- Närhet till kunder 

- Att kunna jobba där man bor 

- Det finns/uppstår en närhet i det lilla samhället 

- Lokalbefolkningen gör det möjligt att genomföra projekt 

- Engagerade människor 

- Välvilja hos invånarna 

- Trevliga turister  

- De anställda ställer upp i alla väder 

- Man blir trogen sin arbetsgivare  

- Småskaligheten i samhället kan underlätta många kontakter 

- Finns möjligheter till samverkan kring olika projekt 

- Friheten att prova idéer 

- Atmosfär som är gynnsam för kreativiteten  

 

…och ord som: hjälpsamhet, öppenhet, lojalitet, trygghet, samarbete, rofylldhet, småskalighet, 

lugn. 

 

Flera uppger också tillgången till bredband via fiber som en stor fördel för att kunna  bedriva sin 

verksamhet på Sydöland. 

 

Men vi fick också mer kritiska kommentarer som: 

- Långt ifrån mycket och svårt att få kompetent personal. 

- Finns inga fördelar 

- Är svårt med så mycket byråkrati och långa beslutsvägar, kanske enklare om man valt 

Färjestaden 

- Är inte Sydöland till för rekreation? 

- Jag hoppas på att det framöver kommer att vara samverkan och det sociala kapitalet. 

 

Ett citat från svaren i enkäten sticker ut lite extra: För mig är fördelen näst intill fysisk och rent taktil. 

Att jag kan lyfta ögonen från det jag för stunden håller på med på datorn och snabbt få in ljus, vind 

och horisont och nya tankar i arbetsprocessen.    
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Vilka är de största fördelarna med att bo och verka på Sydöland? 
 

 
 
 
Förutom fördelarna som anges i diagrammet ovan lyfts rikt utbud av kultur, bensinmack,  

räddningstjänst, engagerade människor, billigt boende, närheten till Kalmar och kontinenten samt bra 

utbud av serviceföretag och hantverkare inom bygg, verkstad, trädgård fram som positivt med att bo 

och verka på Sydöland. 

 

Några citat från svaren varför man ser fördelar av att bo och verka på Sydöland:  

- Att bo mitt i ett världsarv är unikt och härligt. 

- Möjligheten att bo i lugnet i närhet till natur, men att ha stadsliv och upplevelser alldeles i 

närheten. 

- Lika lugnt och skönt som det är på vintern - lika underbart är det med mer folk på sommaren 

- Det är så otroligt lyxigt att kunna titta på Alvaret och Östersjön varje dag. 

- Årstidsväxlingarna blir extra märkbara här. 

- Det är aldrig lika stressigt som längre norrut, men inte heller lika tomt på vintern. 

- Så mycket lugnare och bättre utan alla sommargäster som bara är ute efter sol, bad och after 

beach! 

- Här är det som att bo i Paradiset! 

- Här mår man bra året runt! 
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Vad skulle öka ditt intresse för att flytta till Sydöland? 

De frågor som de flesta anger som skulle öka intresset av att flytta till Sydöland är möjligheten till 

arbete inom pendlingsavstånd, bättre kollektivtrafik och utbyggd skola, barnomsorg och äldrevård. De 

som överväger att flytta till Sydöland och som utifrån svaren går att utröna är i arbetsför ålder, verkar 

vara beredda att flytta om både den offentliga och kommersiella servicen blir bättre. Flera svarande 

uppger att de ser det faktum att kollektivtrafiken försämrats som en sorglig utveckling på Sydöland 

och att kollektivtrafiken måste utökas både geografiskt och över dygnet för att en flytt till Sydöland 

ska kunna bli aktuell. Några uttrycker även att avsaknaden av vatten och avlopp vid bostaden har varit 

en grundläggande anledning till att de inte flyttat till Sydöland permanent. 

Den viktigaste parametern som framhålls för en flytt till Sydöland, är dock framförallt att man lyckas 

hitta ett arbete. 

Andra synpunkter som framförs: 

- Att kommunen gör en gedigen undersökning/analys av vad som saknas/ vad turisterna 

efterfrågar - som kan bli ett underlag för nya åretrunt-företag. Hur ser turismen ut idag? Hur 

rör sig de olika grupperna och varför väljer de olika destinationer på Sydöland? Hur länge 

stannar de? Ålder? Konsumtionsvanor? mm. För att locka hit yngre befolkning behövs 

upparbetade nätverk/mötesplatser. Capellagården skulle kunna vara en sådan mötesplats som 

får i uppdrag att samordna detta t.ex. 

- Jag tycker man borde fokusera på är att utveckla Mörbylånga, tex hamnområdet, skulle gå att 

göra så mycket mer med Mörbylånga Tex en riktigt bra badplats för barnfamiljer. 

Restauranger vid hamnen . 

- Mörbylånga måste utvecklas. Det är sorgligt att se förfallet sedan Systembolaget flyttade till 

Färjestaden.  

- Om vi avvecklade våra uppdrag och intressen där vi bor nu - kanske! 

- Bättre förutsättningar att driva verksamhet året runt. Att man satsar på turismen året runt. 

- Att kunna få mat, apoteksvaror o systemvaror hemkört, om man inte har bil. 

- Tillgång till vatten och avlopp.  

- Båt från hamnen till Bergkvara och eller Kalmar. 

- Mer träffar anordnade av kommunen för personer som är intresserade och nyfikna att bosätta 

sig och/eller starta företag. 

- Möjligheter att arbeta, leva med småbarn - utan bil. 

- Lite mer stöd till egna företagare. 

- Att kunna få mat, apoteksvaror o systemvaror hemkört, om man inte har bil. 

- Klipp inte vägrenarna! 

- Större utbud av lägenheter! 

 

 

 

 

 

 

 

 


