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Mål och metod
• I arbetet ”Fler till Kalmar län” samarbetar Region Kalmar län och länets 

samtliga kommuner för att stärka regionens attraktivitet, underlätta 
kompetensförsörjningen för regionens arbetsgivare och öka invånarantalet 
i Kalmar län.

• Som en del i detta arbete har Region Kalmar län låtit företaget Tendensor
genomföra en undersökning för att öka kunskapen om motiv och 
upplevelser hos de som har flyttat in till Kalmar län under åren 2017 -
2020.

• Undersökningen har genomförts som en webbaserad enkätstudie. Region 
Kalmar län står för tryck och distribution av vykort, med en uppmaning att 
delta i undersökningen, som skickats ut till cirka 6 339 av de som har flyttat 
in till Kalmar län under de aktuella åren (enligt SCB).

• De 671 svaren har analyserats genom korstabulering och analys av öppna 
svar. När tydliga skillnader mellan olika grupper (kön, ålder, geografi, 
utbildningsnivå, boendeform och boendemiljö). 

• Undersökningsmetoden är en totalundersökning av populationen (vuxna 
inflyttare under 2017-2020) och alltså inte ett obundet slumpmässigt urval. 
Någon bortfallsanalys har inte gjorts. Bland respondenterna finns sannolikt 
en överrepresentation av högutbildade, enkätvana personer och äldre. 
Resultatet ska tolkas med försiktighet. 



Vem har svarat?
• 671 personer har deltagit i undersökningen. Av dem är 53 procent kvinnor, 46 procent 

män och 1 procent annat. 1 av 3 respondenter är under 40 år men påtagligt många 
representerar den äldsta åldersgruppen 55 år eller äldre (56 procent). Som vi senare 
ska se är det en särskild nöjd grupp av inflyttare.

• Inflyttarna som deltagit i undersökningen återfinns över hela Kalmar län och av 
naturliga skäl överensstämmer fördelningen av respondenter med respektive 
kommuns storlek i hög utsträckning. Ett av undantagen är Oskarshamn som i 
enkätstudien endast representeras av 5 procent av respondenterna.

• Inflyttarnas familjesituation varierar. Bland de 671 respondenterna återfinns 144 
personer som angivit att de flyttat in med barn i familjen. Till det ska räknas 16 
respondenter som är ungdom/boende hemma. Sju av tio inflyttare kommer således 
utan barn.

• Det varierar hur länge respondenterna varit på plats i regionen. Ungefär hälften 
flyttade in 2018 eller tidigare och den resterande halvan under 2019-2020.



Vem har svarat? (fortsättning)

Antal respondenter

Andel av respondenter Andel av respondenter

Andel av respondenter



Sammanfattning (1)
• Undersökningen har givit oss goda möjligheter att förstå motiv hos inflyttare till 

Kalmar län, deras livssituation och hur de upplever sin flytt till länet. Den hjälper oss 
också förstå de förväntningar som inflyttarna har haft inför flytten och i vilken 
utsträckning som de uppfyllts.

• 671 personer har deltagit i undersökningen. På några punkter avviker 
respondenternas sammansättning från populationen; till exempel är över hälften 55 
år eller äldre. Det stora underlaget gör att vi ändå kan dra slutsatser om skillnader 
mellan olika grupper.

• Nästan var fjärde inflyttare (23%) som anger att de vuxit upp i Kalmar län och således 
återvänder till Kalmar län som hemvändare. Personer i åldersgruppen 25-39 är 
markant överrepresenterade i den här gruppen. De flyttar ofta för att komma 
närmare familj och släkt.

• Sambandet mellan flyttmotiv och ålder är stort. I den äldre åldersgruppen återfinns 
de som flyttar i samband med pension eller de som hittat ett intressant boende. I 
åldersgruppen 25-39 anger respondenterna flyttar för jobb i markant högre 
utsträckning än övriga grupper.

• Vilka jobb attraherar inflyttare? Vi kan utläsa att jobbtillfällena har funnits i offentlig 
sektor (63 procent) och i privat sektor i 28 procent av fallen. Offentlig sektor verkar 
alltså enligt den här undersökningen spela en viktig roll för inflyttning till länet, sett 
till andelen av inflyttarna. Hälso- och sjukvården hamnar i topp.



Sammanfattning (2)
• Undersökningen klargör vilka förväntningar som människor har på platsen dit 

de flyttar. Det absoluta flertalet respondenter lyfter fram natur, lugn, 
småskalighet och trygghet. Få uppger arbetsmarknad, karriärmöjligheter 
eller värden som är förknippade med mer urbana miljöer.

• Den absoluta majoriteten av inflyttarna (9 av 10) svarar att de är mycket 
nöjda eller nöjda med sin flytt. Vi saknar visserligen jämförelsetal från andra 
regioner men resultatet måste betraktas som klart gynnsamt. Endast tre 
procent av respondenterna säger sig vara missnöjda med flytten.

• Bland de som är missnöjda med sin flytt dominerar förklaringarna svårt att 
komma in i det sociala livet, hittar inte jobb och missnöje med kommunal 
service eller med vården.

• En öppen fråga har ställts om hur service och hjälp till inflyttare kan 
förbättras. Många efterlyser ett behov av att bli sedd och bekräftad som 
inflyttare, i form av ett telefonsamtal eller brev från kommunen. 



Sammanfattning (3)
• Inflyttarnas val av boende har undersökts. Fyra av tio inflyttare till Kalmar län 

köper ett hus. En av fem köper en bostadsrätt och en lika stor andel väljer 
hyresrätt som det första boendet i regionen. 9 av 10 anger att de är mycket 
nöjda eller nöjda med sitt boende. 

• Genom resultatet kan vi konstatera att landsbygd, mindre tätorter och byar 
tar emot hälften av inflyttningen till Kalmar län. Större tätorter och städer 
utgör den andra halvan. Mest nöjda är de som flyttat till mindre tätorter 
(200-1000 invånare) - 94,5 procent nöjda/mycket nöjda.

• 57 procent av respondenterna tar bilen till sin sysselsättning. Av dessa 

bilåkare är det alltså uppemot hälften som har mer än 30 minuters bilväg. 10 
procent av respondenterna väljer kollektivtrafik och en markant större grupp 
är de som kan cykla eller gå. De utgör 33 procent av respondenterna.



Varifrån kommer inflyttarna?

• I enkäten ställs frågan om var inflyttarna kommer ifrån. Det 
markant vanligaste svaret är Stockholms län (30 procent) 
följt av Östergötlands län (11 procent, Västra Götalands län 
(10 procent), Kronobergs län (10 procent) och Skåne län (9 
procent).

• Kalmar län har alltså en stor inflyttning från 
Stockholmsområdet. Åldersgruppen 55 år eller äldre är 
överrepresenterad bland stockholmsinflyttarna (66 
procent), jämfört med hos inflyttare totalt (56 procent). 

• Andelen ”hemvändare”, dvs personer som har växt upp i 
Kalmar län är dock inte högre bland inflyttare från 
Stockholms län jämfört med de från övriga län och från 
utlandet. Vi måste alltså söka andra förklaringar till varför 
inflyttningen från Stockholmsområdet är hög.



Varifrån kommer inflyttarna?

Andel av respondenterna



Hemvändarna

Var är du uppvuxen?
☐ I Kalmar län: (23 procent)

☐ I övriga Sverige: (72 procent)

☐ I utlandet: (5 procent)

• Enligt resultatet är det var nästa var fjärde inflyttare (23%) som anger att de 

vuxit upp i Kalmar län och således återvänder till Kalmar län som hemvändare.

• Personer i åldersgruppen 25-39 är markant överrepresenterade bland 

hemvändarna. De har högskoleutbildning i högre utsträckning än övriga (70 

procent jämfört 59 procent och det finns en viss övervikt mot kvinnor.

• Gruppen hemvändare har också barn med sig i hushållet vid flyttillfället vilket 

förstås hänger samman med det dominerande åldersspannet 25-39 år. De lever 

markant ofta i parförhållande men även ensamstående med barn är vanligare, 

jämfört med hos icke-hemvändare.

• Hemvändarna är överrepresenterade i länets städer (med fler än 10 000 

invånare) jämfört med inflyttare i övrigt (45 procent jämfört med 31 procent). 

Västervik skiljer ut sig från övriga kommuner i undersökningen genom att nästan 

var tredje inflyttare säger sig vara hemvändare till Kalmar län. Det framgår inte 

huruvida de växt upp i just Västervik.

• När det gäller motiv för flytt till Kalmar län skiljer sig hemvändare från övriga 

inflyttare särskilt på en punkt. De anger ”Annan orsak” markant oftare än andra 

(35 procent jämfört med 20 procent) och förklarar sin flytt med följande skäl:

• Flyttar hem - närmare familj och släkt

• Naturlig brytningspunkt i livet; avslutade studier.

• Komma närmare naturen.

• Har ett fritidshus i regionen

• Söker naturvärden.

• Hemvändarna är något underrepresenterade hos de som flyttar på grund av 

studier eller för att man hittat kärleken i länet. Bland hemvändarna återfinns 10 

företagare, vilket procentuellt sett är markant fler än bland övriga inflyttare.



Orsak till flytt
• Sambandet mellan flyttmotiv och ålder är stort. I den äldre åldersgruppen återfinns de 

som flyttar i samband med pension eller de som hittat ett intressant boende. I den 
yngsta gruppen (18-24) de som flyttar för studier (40 procent jämfört med 5 procent för 
totalen) och för jobb (21 procent jämfört med 11 procent).

• I åldersgruppen 25-39 anger respondenterna flyttar för jobb i markant högre 
utsträckning än övriga grupper (26 procent jämfört med 11 procent). Gruppen är också 
överrepresenterad bland de som anger kärlek, annan i familjen fick jobb, studier och 
eget företagande.

• Flyttmotiven skiljer sig i viss mån utifrån utbildningsnivå. Men vi bör hålla i minnet att 
utbildningsnivån starkt korrelerar med ålder (yngre har högre utbildning). De som anger 
att de har högskoleutbildning svarar oftare än andra att de flyttar till länet för att de 
fått ett jobb.

• Det finns inte någon skillnad mellan könen avseende flytt för jobb eller studier. Män 
anger dock oftare än kvinnor att de flyttar i samband med pension (32 procent jämfört 
med 23 procent). Det kan antas att flytten sker när den äldre partnern går i pension, 
men det är en tolkning.

• Män är underrepresenterade bland de som anger att de flyttar som medflyttande eller 
för kärleken. De är dock överrepresenterade bland de som flyttar för eget företagande. 
Kvinnor flyttar oftare för ”annan orsak”: De anger att flytten skett förväntan om 
platsens kvaliteter i ökad utsträckning än män. (25 procent jämfört med 16 för män).

• Bland de som flyttat till landsbygden anges markant oftare att man flyttat till Kalmar 
Län i samband med pension eller för att man hittat ett intressant boende.

Flyttade inför/under pension 27 %
Hittade ett intressant boende 22 %
Annan orsak 20 %
Jag fick ett jobb 11 %
Flyttade för kärleken 9 %
Studier 5 %
Annan i familjen fick ett jobb  4 %
Eget företagande 1 %



Var har inflyttarna fått jobb?

• Vi kan alltså utläsa att jobbtillfällena har funnits i offentlig 
sektor (63 procent) och i privat sektor i 28 procent av 
fallen. 

• Offentlig sektor verkar alltså enligt den här 
undersökningen spela en viktig roll för inflyttning till 
länet, sett till andelen av inflyttarna. Hälso- och 
sjukvården hamnar i topp.

• Bland den gruppen som flyttat på grund av arbete i 
offentlig sektor är kvinnor överrepresenterade men 
framför allt gruppen högskoleutbildade som utgör hela 90 
procent av den här gruppen. 

• Bland de som fått jobb i privat sektor är män 
överrepresenterade och även i den här gruppen är 
utbildningsnivån hög: 70 procent är högskoleutbildade.

FÖRDELNING PER SEKTOR

Offentlig sektor – hälso- och sjukvård  (24 procent)
Offentlig sektor – barn och utbildning (21 procent)
Offentlig sektor – annat (18 procent)
Privat sektor (anställning) (28 procent)
Egen företagare  (2 procent)
Idéell sektor (3 procent)
Annat: ____ (4 procent)



Medflyttare

• Ett särskilt fokus i undersökningen har lagts på att förstå 
medflyttande och deras situation (flyttat för att annan i 
familjen fått jobb). Det är vanligt att just den här gruppen 
upplever utmaningar med att både hitta sysselsättning och 
att skapa sociala nätverk på den nya platsen. Det bör 
poängteras att på en svensk arbetsmarknad där båda i 
familjen ofta har arbete är det inte alltid som någon känner 
sig träffad av beskrivningen.

• Enligt undersökningen betecknar sig endast 4 procent (22 
personer) sig som medföljande. Två av tre medflyttande i 
undersökningen är kvinnor. De lever i parförhållande och 
drygt en tredjedel av barn i hushållet.

• Värt att notera är att hälften av gruppen återfinns i 25-39 år 
och de har samma utbildningsnivå som övriga inflyttare (6 
av 10 har högskoleutbildning). Det är rimligt att anta att 
många i gruppen är föräldralediga.



Medflyttarnas situation
• En följdfråga har ställts för att klargöra om deras 

sysselsättning idag (vid enkättillfället). Det är inte någon av 
respondenterna som uppger att de saknar arbete eller att 
de inte alls söker arbete. Den absoluta majoriteten har 
hittat jobb, eller är föräldralediga.

• Jag hittade arbete inom 3 månader (35 procent)

• Jag hittar arbete efter 3 månader (20 procent)
• Jag har börjat studera (20 procent)

• Jag har fortfarande inte arbete 0
• Jag söker inte arbete  0

• Annat… 5 (25 procent)

• En följdfråga har ställts till de medflyttande om hur de kan 
ges bättre stöd och hjälp. De svaren som givits påminner om 
de som ges på frågan om hur inflyttare generellt kan ges 
bättre service:

”Presentera olika jobbforum och 
arbetsplatser.”

”Tydlig och ingående redovisning 
av föreningslivet inom respektive 
kommun.”



Förväntningar inför 
flytt
• En öppen fråga har ställts för att klargöra vilka förväntningar som 

människor har på platsen dit de flyttar (Vad hade du för förväntningar på 
platsen du flyttade till?). Observera att frågan inte ställts om 
förväntningar om Kalmar län som helhet utan den specifika 
platsen/orten/kommunen.

• En analys och sammanställning av svaren har gjorts och de vanligaste 
svaren är:

1. Närheten till naturen
2. Lugnare tillvaro
3. Närmare familj och släkt
4. Småskalighet, närhet, bykänsla
5. En trygg plats
6. Bra boendemöjligheter
7. Att få bo i vårt fritidshus
8. Lägre kostnadsnivå

• Det är tydligt att det absoluta flertalet respondenter lyfter fram värden 
som är förknippade med natur, lugn, småskalighet och trygghet. Få 
uppger arbetsmarknad, karriärmöjligheter eller värden som är 
förknippade med mer urbana miljöer.



Citat - Förväntningar

• Vi hade bott i stockholm i 20 år och längtade "hem" till 
småland.

• Kalmar är välbevarad stad med många vackra hus så vi 
såg fram emot att bo här.

• Är född här. Återvände efter 35 år.  Flyttade tillbaka till 
mitt barndomshem.

• Visfestivalen, ,Hojrock m.m , vandra på Gränsö m.m.

• Att få se Öland utvecklas på alla plan.

• Småstadens charm.

• Billigare boende i skogsnära miljö.

• Bodde här tidigare som fritidsboende, sen 2002.

• Bra förbindelser till Kalmar,  bostad för rimlig summa, 
nära till naturen.

• Ha en möjlighet att utveckla mig själv.

• Egen tomt med odling av blommor och växter.

• En trevlig vacker plats, billigt boende, tillgång till kultur  
och natur i närområdet. Gångavstånd till 
livsmedelsbutik och apotek.



Nöjdhet hos inflyttarna?

• Av svaren kan vi utläsa att den absoluta majoriteten av inflyttarna (9 av 10) svarar att de är mycket 
nöjda eller nöjda med sin flytt. Vi saknar visserligen jämförelsetal från andra regioner men resultatet 
måste betraktas som klart gynnsamt. Endast tre procent av respondenterna säger sig vara missnöjda 
med flytten.

• Skillnaderna i nöjdhet är relativt liten mellan olika grupper av respondenter. Äldre respondenter (55 år 
el äldre) är nöjdare (92 procent) än de yngre åldersgrupperna. Skillnader i nöjdhet mellan 
åldersgrupper gör också att de som flyttar för pension eller för att de hittat ett boende de gillar är 
nöjdare än de som flyttar för jobb eller studier. Men det torde förklaras med ålder.

• På landsbygden är man (trots övervikt av äldre inflyttare) mer missnöjda (85 procent nöjdhet) med sin 
flytt än de som flyttar till större tätorter eller städer. Men mest nöjda av alla är de som flyttar till 
mindre tätorter (95 procent nöjda).

• Bland de som har flyttat till länet 2018 eller tidigare är nöjdheten markant högre (95 procent) jämfört 
med de som flyttat in 2019-202 (86 procent). En tolkning som kan göras är att det tar tid att 
acklimatisera sig till den nya livssituationen. En annan är att de som flyttat nyligen har upplevt 
svårigheter på grund av pandemin när det gäller sociala relationer.

Mycket nöjd 57 %
Nöjd 32 %
Varken eller 8 %
Missnöjd 2 %
Mycket missnöjd 1 %

Hur nöjd är du med din flytt och så som det blivit?



Vad har vållat 
missnöje?

• En öppen följdfråga har ställts till de respondenter som 
angivit att de är missnöjda eller mycket missnöjda med 
sin flytt till Kalmar län. (Du har skrivit att du är missnöjd 
med din flytt. Finns det något du vill berätta?).

• Svårt att komma in i det sociala livet
• Hittar inte jobb.
• Missnöje med kommunal service eller med vården.
• Höga hyror, problem gällande bostaden
• Personliga svårigheter.



Upplevda hinder

• Till alla respondenter har också den öppna frågan ställts 
om upplevda svårigheter vid inflyttningen (Mötte du 
några särskilda svårigheter i samband med 
inflyttningen?).

• Det är tydligt att många respondenter inte upplever 
några särskilda svårigheter eller i varje fall inte är något 
som är värt att dela och berätta om. Men bland den 
fjärdedel som uppger att de mött utmaningar så är 
följande svar vanligast.

• Många av de som uppgivit att de har mött svårigheter i 
samband med inflyttning tillhör den äldsta 
åldersgruppen. De har samtidigt den högsta graden av 
nöjdhet med sin flytt. Vissa av problemen på topplistan 
ovan återfinns hos yngre grupper, tex svårigheter att 
hitta bostad och jobbrelaterade problem.

Vanligaste svaren:
1. Svårt att hitta bostad
2. Problem med egen bostad (bygglov, hyra etc)
3. Svårt att komma in i det sociala livet.
4. Pandemin sammanföll med flytten.
5. Jobbrelaterade problem.
6. Bristande bemötande i vård, tandvård, omsorg.
7. Missnöje med kommunikationer (buss, tåg etc)



Missnöje - citat

• Dialekten som vissa talade kunde vara svår 
att begripa. Språket alltså!

• Det som har varit den största utmaningen 
är att jag valde att flytta mitt i den 
pågående pandemin.

• Kalmariter är svåra.
• Kände utanförskap.
• Mest krångel med Bostadsbolaget.
• Två och ett halvt års väntan 

på folktandvården
• Väldigt dåliga kommunikationer.
• Ingen taxiservice alls. Inga 

kommunikationer på helgen och bara två 
turer till närmaste stad på vardagarna.

• Omställning att komma till mindre 
kommun med mindre utbud av kultur och 
nöje. Lämna vänner och arbetskamrater 
och socialt sammanhang.



Kontakt med inflyttarservice
• Flera av kommunerna i länet har någon form av inflyttarservice. Därför 

ställdes en fråga i undersökningen om respondenten varit i kontakt med 

en sådan samt en följdfråga i vilken utsträckning personen är nöjd med 

den service som gavs. 

• Det är 10 procent (67 personer) som uppger att de varit i kontakt med 

inflyttarservice. Av dessa bor 29 personer i Västerviks kommun, 13 

personer i Kalmar, 5 personer i Borgholm respektive Mörbylånga samt 

fyra personer i Oskarshamn respektive Torsås. Övriga kommuner har 

färre.

• De som varit i kontakt med inflyttarservice verkar inte skilja sig från 

övriga respondenter särskilt mycket när det gäller ålder eller 

utbildningsnivå. Men kvinnor är mer benägna att söka kontakt.

• Sju av tio personer uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med 

hjälpen de fick från inflyttarservice. Totalt tre personer anger att de är 

missnöjda eller mycket missnöjda.

• De som varit i kontakt med inflyttarservice har samma grad av 

övergripande nöjdhet med sin flytt som övriga grupper av inflyttare.

Ja  10 %

Nej 86 %

Vet ej 4 %

Har du varit i kontakt med någon kommunal 
inflyttarservice i samband med inflyttningen?



Hur förbättra service till inflyttare?
• En öppen fråga har ställts om hur service och hjälp till inflyttare 

kan förbättras (Har du förslag på hur du som inflyttare kan ges 
bättre service och information?). En sammanräkning av svaren 
visar:

• Välkomnade & välkomstbrev
• Bättre information om kommunens verksamheter och 

tjänster.
• Att få förslag på aktiviteter, föreningar, fritidsområden.
• Aktiviteter/träffar för inflyttare.
• Bättre information om vård och tandvård.

• Många efterlyser ett behov av att bli sedd och bekräftad som 
inflyttare, i form av ett telefonsamtal eller brev från kommunen. 
Andra påtalar behovet av allmänorienterande information om 
kommunens verksamheter, aktiviteter, föreningar och 
fritidsområden. Men också bättre information om hälso- och 
sjukvård i regionen. Det finns också de som påtalar ett behov av 
träffar för nyinflyttade.



Inflyttarnas boendeformer
• Fyra av tio inflyttare till Kalmar län köper ett hus. En av fem köper 

en bostadsrätt och en lika stor andel väljer hyresrätt som det 
första boendet i regionen. Bland det som nämner annan 
boendeform döljer sig en relativt stor grupp som flyttat 
permanent till sitt fritidshus.

• Bland yngsta respondenterna är hyresrätt en vanligare 
boendeform än för övriga grupper. Hyresrätter är också ett 
vanligare boendealternativ ensamstående eller par utan barn 
samt för inflyttare till Kalmar och i viss mån Västerviks kommun 
än i övriga kommuner. 

• Den generella nöjdhetsnivån med flyttet som helhet är lägre hos 
de som bor i hyresrätt jämfört med de med andra boendeformer. 
Benägenheten att köpa hus eller bostadsrätt ökar med åldern.

• Det är av naturliga skäl markant mer förekommande att inflyttare 
köper hus i de länets mindre kommuner jämfört med i Kalmar, 
Oskarshamn och Västervik, där lägenhetsköp eller hyresrätt 
dominerar.

☐ Hyresrätt 18 %
☐ Bostadsrätt 19 %
☐ Köpt hus 39 %
☐ Hyrt hus 3 %
☐ Inneboende 6 %
☐ Annan boendeform 15 %



Nöjd med boendet?
• När det gäller nöjdhet med det valda boendet så utföll 

svaren:

• ☐ Mycket nöjd (65 procent)
• ☐ Nöjd (27 procent)
• ☐ Varken eller (6 procent)
• ☐ Missnöjd  (1 procent)
• ☐ Mycket missnöjd  (1 procent)

• Vi kan utläsa att nöjdheten med det valda boendet är lika 
glädjande hög som när det gäller den övergripande flytten 
till Kalmar län. 9 av 10 anger att de är mycket nöjda eller 
nöjda med sitt boende. Var 20:e respondent uppger att hen 
är missnöjd.

• Det finns skillnader i nöjdhet med sitt boende. Medan de 
som köpt/hyrt hus (96 procent nöjda) eller hittat en 
bostadsrätt (97,5 procent nöjda), så är tillfredsställelsen 
lägre hos de som bor i hyresrätt (84 procent nöjda). I övrigt 
är skillnader i nöjdhet små när det gäller andra faktorer som 
kön, ålder eller utbildningsnivå.



Närmiljön & nöjdhet

• Genom resultatet kan vi konstatera att landsbygd, 
mindre tätorter och byar svarar för runt hälften av 
boendemiljöerna för inflyttare till Kalmar län. Större 
tätorter och städer utgör den andra halvan.

• Det finns skillnader mellan grupperna. Hos de som 
väljer större tätorter eller städer är utbildningsnivån 
markant högre (2 av 3 har högskoleutbildning) än 
för inflyttare till landsbygden eller mindre by 
(varannan har högskoleutbildning). Samband 
mellan ålder och utbildningsnivå finns hos de båda 
grupperna (yngre har högre utbildning).

• Mest nöjda är de som flyttat till mindre tätorter 
(94,5 procent nöjda/mycket nöjda). 

• Minst nöjda med sin övergripande flytt är de som 
flyttat till landsbygden (85 procent nöjda/mycket 
nöjda).

Stad (fler än 10 000 invånare): 31 %
Större tätort (1001 -10 000 inv): 16 %
Mindre tätort (200-1000 invånare): 16 %
Liten by: 16 %
Landsbygd: 20 %
Vet ej: 1 %

VAD KÄNNETECKNAR DIN NÄRMILJÖ?



Hur tar sig inflyttaren 
till jobb & studier

• 57 procent av respondenterna tar bilen till sin 
sysselsättning. Av dessa bilåkare är det alltså uppemot 
hälften som har mer än 30 minuters bilväg. 10 procent 
av respondenterna väljer kollektivtrafik och en markant 
större grupp är de som kan cykla eller gå. De utgör 33 
procent av respondenterna.

• Personer som väljer kollektivtrafik bor oftare i större 
tätorter och städer än i glesare miljöer. Det bör 
påminnas om att de som anger att de arbetar eller 
studerar mer sällan bor på landsbygd eller i mindre byar.

• Bland de som går eller cyklar är boende i städerna 
överrepresenterade liksom unga personer samt de som 
bor i hyresrätt. Sju av tio cyklister/gående är kvinnor.

☐ Jag tar vanligen bilen. 31%
Mindre än 30 minuter  

☐ Jag tar vanligen bilen. 26%
Mer än 30 minuter. 

☐ Jag tar vanligen kollektivtrafik. 5%
Mindre än 30 minuter. 

☐ Jag tar vanligen kollektivtrafik. 5%
Mer än 30 minuter.

☐ Jag cyklar eller går. 33%

Andel av de som svarat att de pendlar. Resterande svarar att de 
varken arbetar eller studerar.



Hur bör Kalmar län 
marknadsföras?
• För att få en bättre överensstämmelse i framtiden mellan länets 

marknadsföring och de faktiska upplevelserna hos inflyttarna, har följande 
öppna fråga ställts: Om din kommun ska marknadsföras som plats att leva, 
verka och bo i, vad tycker du man ska lyfta fram då?

• Av svaren framgår att frågan verkar engagera just de som har en mycket 
positiv bild av sin hemkommun och av sin livsmiljö i vår region.

• Svaren har räknats och följande fyra teman dominerar:

• Naturvärden: kusten, Öland.
• En lugn och trygg livsmiljö.
• Ett rikt fritids- och friluftsutbud
• Kultur och historia.

• Svaren ligger väl i linje med vad som i den övriga undersökningen lyfts fram 
som viktiga kvaliteter hos Kalmar län som livsmiljö. Få lyfter fram 
möjligheten att marknadsföra Kalmar län som plats för innovation, karriär 
och företagande.



Marknadsföring - citat

• Allt! Främst den helt fantastiska Hälsocentralen. Biblioteket 
med dess personal som varit och är helt otrolig under den 
tid av isolering som vi befinner oss i. Serviceinriktade 
butiker och företag, ingenting verkar omöjligt att hjälpa till 
med. Människorna som bor här - välkomnande och 
hjälpsamma. Sist men inte minst lokaltidningen, 
Ölandsbladet, som verkligen är en äkta härlig lokaltidning ! 

• Lyft inte bara fram sommaren. Vintern är viktig och kan vara 
både vacker och trivsam.

• Odlingsmöjligheter! Grannen kallar torsås för "smålands
toscana" :)

• Nära havet. Lugnet. Tystnaden. Vänlighet. De man pratar 
md trivs här. Även yngre som vuxit upp här. Bra 
bussförbindelser.

• Bra Campus för studenter - även distansstudenter.

• Möjligheten att bo lantligt med närhet till natur, men ändå 
med tillgång till service.

• Emmaboda är Sveriges femte största stad om man ritar en 
cirkel på 6 mils radie. Då når man Karlskrona, Kalmar och 
Växjö. Man har bra boendemiljö samtidigt som man kan nå 
många arbetsgivare och hitta intressanta jobb. 
Boendekostnaderna är en bråkdel jämfört med att bo i 
Sveriges femte största stad. 

• Ett personligt bemötande i affären, på vårdcentralen, i 
verkstaden, hos veterinären, på biblioteket och annat man 
besöker.

• De sociala sammanhangen, närhet och tillgång till viktig 
"medborgarinriktad" kommunal och regiondriven service, 
bra kollektivtrafik. 



Bilagor – svar på öppna frågor

1. Vad hade du för förväntningar på platsen du flyttade till?

https://app.box.com/s/cz7svs0wq59k17pounij2pv5x6q9dla8

2. Du har skrivit att du är missnöjd med din flytt. Vill du berätta om orsaken till det?

https://app.box.com/s/0vg4lqqy4pd0sy5f9kqpc1nfvxb29ffe

3. Du har svarat att du flyttat hit för att ”annan i familjen fick ett jobb”. Har du förslag på hur medflyttande 
kan ges bättre stöd och hjälp?

https://app.box.com/s/dhfpup6gazmhm53sgug3nspajn1s9and

4. Mötte du några särskilda svårigheter i samband med inflyttningen?

https://app.box.com/s/389ogsyuehv9bj85qcporith97bsujbq

5. Har du förslag på hur du som inflyttare kan ges bättre service och information?

https://app.box.com/s/hm4mkuaq029ry0m9c2vy3v6tscmpj01t

6. Om din kommun ska marknadsföras som plats att leva, verka och bo i, vad tycker du då man ska lyfta fram?

https://app.box.com/s/gycyfokgmhtwlar3pmu9n6zjtyr2bck1

https://app.box.com/s/cz7svs0wq59k17pounij2pv5x6q9dla8
https://app.box.com/s/0vg4lqqy4pd0sy5f9kqpc1nfvxb29ffe
https://app.box.com/s/dhfpup6gazmhm53sgug3nspajn1s9and
https://app.box.com/s/389ogsyuehv9bj85qcporith97bsujbq
https://app.box.com/s/hm4mkuaq029ry0m9c2vy3v6tscmpj01t
https://app.box.com/s/gycyfokgmhtwlar3pmu9n6zjtyr2bck1


Bilagor – kommunspecifika 
rapporter

Borgholm: https://app.box.com/s/w52v5vnir9mulo8w8mcw95yt21uld7am

Emmaboda: https://app.box.com/s/se6lljrjqzbhhls3gq07u8umkluazkeu

Hultsfred: https://app.box.com/s/lqxzogkgrnuqwi7fqhivi80vmmkwelnt

Högsby: https://app.box.com/s/ga3o9m7cqrhg9iib82pkjn22bf683rmy

Kalmar: https://app.box.com/s/agtki0b0si27g0uacl0c4dkf3j1lmbia
Mönsterås: https://app.box.com/s/ji3cdemi2b8dz4oylblgsrxjos8z4icy

Mörbylånga: https://app.box.com/s/90pntugr2v2stgs7mc4mw4esmnolp4nm

Nybro: https://app.box.com/s/yz01uh3904haezlz95v80e4doi9ufysk

Oskarshamn: https://app.box.com/s/my298rnemchbk61rj2b79snayz86rmri

Torsås: https://app.box.com/s/1phdx48uq0ff4rxo9brcwaanq6tzyea5

Vimmerby: https://app.box.com/s/g4qamxwtx09zsh2pqysb4tcjpfzxrn59
Västervik: https://app.box.com/s/e1qxyzzm8w693k1wwickaoq2syy798cc

https://app.box.com/s/w52v5vnir9mulo8w8mcw95yt21uld7am
https://app.box.com/s/se6lljrjqzbhhls3gq07u8umkluazkeu
https://app.box.com/s/lqxzogkgrnuqwi7fqhivi80vmmkwelnt
https://app.box.com/s/ga3o9m7cqrhg9iib82pkjn22bf683rmy
https://app.box.com/s/agtki0b0si27g0uacl0c4dkf3j1lmbia
https://app.box.com/s/ji3cdemi2b8dz4oylblgsrxjos8z4icy
https://app.box.com/s/90pntugr2v2stgs7mc4mw4esmnolp4nm
https://app.box.com/s/yz01uh3904haezlz95v80e4doi9ufysk
https://app.box.com/s/my298rnemchbk61rj2b79snayz86rmri
https://app.box.com/s/1phdx48uq0ff4rxo9brcwaanq6tzyea5
https://app.box.com/s/g4qamxwtx09zsh2pqysb4tcjpfzxrn59
https://app.box.com/s/e1qxyzzm8w693k1wwickaoq2syy798cc

