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Martin Ahlqvist
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30 mars 2022

Om undersökningen

Bakgrund och syfte: Hösten 2015 gjorde Kantar Public en serie
undersökningar på uppdrag av Vingåkers kommun. Undersökningarna
stöttade kommunens arbete med att utveckla platsvarumärket
Vingåkersbygden. Sedan dess har Vingåkers kommun tagit många
steg i att etablera sitt nya platsvarumärke. Därför är det viktigt för
Vingåker att nu, några år in på det nya platsvarumärket och två år in i
coronapandemin, att åter vända sig till medborgare och ”den nära
allmänheten” för att förstå hur de uppfattat Vingåkers förflyttning och för
att ta dem på pulsen kring några andra områden än senast
Målgrupp: Boende i Vingåkers kommun och allmänheten i kommuner
”inom pendlingsavstånd”.
Metod: Telefonintervjuer och online-intervjuer (inbjudan via sms) till
invånare, samt intervjuer i Kantar Sifos webbpanel med ”pendlare”.
Fältperiod: 3 – 14 mars 2022
Antal intervjuer: 650 intervjuer invånare, 536 pendlingskommuner
Kontaktpersoner Kantar Public: Martin Ahlqvist och Nora Karltun
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Om rapporten och resultatet

ꟷ Andelarna som nämns i rapporten vid skalfrågor är en
sammanslagning av positiva respektive negativa andelar.
ꟷ De skillnader som nämns mellan åren eller undergrupper är
genomgående signifikanta och markeras med + och -.
ꟷ Resultatet har i efterhand vägts utifrån faktisk
sammansättning av befolkningen (källa SCB).
ꟷ 2015 intervjuades endast vuxna Vingåkersbor mellan 20-65
år. I årets undersökning gjorde vi mer än dubbelt så många
intervjuer med invånare, vilket gjorde att fler åldrar (18-84
år) inkluderades i undersökningen.
ꟷ De årsjämförelser som görs mellan undersökningarna bland
kommuninvånarna inom åldersspannet 20-65 år, och därför
inte med alla invånare som intervjuats i år.
ꟷ Det gör också att värdet/resultatet på frågor skiljer sig i
sammanställningar från 2022 mot i jämförelser mellan 2022
och 2015.
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Upplägg

Invånare i Vingåker

Allmänheten inom
pendlingsavstånd

Disposition av
rapport och presentation

ꟷ Undersökning på telefon och
via webb

ꟷ 536 intervjuer

ꟷ Resultat

ꟷ Undersökning på webben

ꟷ Sammanfattningar

ꟷ Vägt mot faktisk befolkning
på kön, ålder,

ꟷ Vägt mot faktisk befolkning
inom aktuella kommuner på
kön och ålder

ꟷ Slutsatser och ”vägar framåt"

ꟷ 650 intervjuer
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Undersökningar i ett nytt läge för Vingåker

ꟷ Drygt 6 år sedan nollmätningen
ꟷ En stor flyktingvåg har passerat förbi
och en annan ser ut att vara på gång
ꟷ Två års pandemi har pressat
samhällen och invånare över hela
världen, men också ändrat synsätten
för hur man kan bo och arbeta

Källa: Undersökningen med allmänheten 20-65 år ”inom pendlingsavstånd”,
för Vingåkers kommun i mars 2022.
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Nytt landskap efter pandemin – landsbygdskommuner lockar nya invånare

”Det är platser som lockar turister, där
man kanske har haft ett fritidshus
tidigare, som människor nu flyttar till
permanent.”
”När man inte måste ta sig till jobbet
varje dag, utan kanske bara någon gång
i veckan, så kan många tänka sig att bo
längre ifrån storstäderna.”
”Utanför storstäderna kan man bo större
och ha en trädgård, för mindre pengar
än i stan.”
Uttalanden från Annika Wallenskog,
chefsekonom på SKR,
SVT 26 oktober 2021.

Rubriker från SVT:s rapportering under coronpandemin.
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1
Invånare i Vingåker

Nära sju av tio har ett positivt intryck av Vingåker
Hur positivt eller negativt är ditt personliga intryck av att bo i Vingåkers kommun, totalt sett?
Positiv = andel ganska + mycket positiv
Negativ = andel ganska + mycket negativ

Total

Kön

Ålder

Positiv

Negativ

Positiv

Positiv

Negativ

Negativ

+

68

17

12

71

65

60

73

13

12

71

8

65

13

11

%
18-39 år

Total

40-49 år

50-64 år

65+ år

Kvinnor

Män

ꟷ 58% positiva bland ”har barn i hushållet”

Bas: Alla, 650 intervjuer
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Personligt intrycket av Vingåker på samma nivå 2022 som 2015
Hur positivt eller negativt är ditt personliga intryck av att bo i Vingåkers kommun, totalt sett?
16%

2022

5

11

63%

21

41

22

12%

2015

5

8

Mycket negativt

60%

27

Ganska negativt

45

Varken eller

Bas: Alla, 2015: 300 intervjuer, 2022: 136 intervjuer

Ganska positivt

15

Mycket positivt

1

Tveksam, vet ej
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Vingåker – lugn och trivsam kommun
Vilken är den främsta anledningen till att du svarar som du gör?

Bas: Alla, 650 intervjuer
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Invånarnas röster om Vingåker
Vilken är den främsta anledningen till att du svarar som du gör?
”Väldigt bra för barnfamiljer, nära till apotek, vårdcentral och
dylikt. Nära till skog.”
”Som samhällsmedborgare har jag bemötts med en mycket
negativ attityd från tjänstemän i kommunen.”

”Bor i Marmorbyn och är uppväxt i Vingåker. Vingåkers
kommun har ett nytt projekt för att rusta upp byarna i utkanten
av kommunen. Kommunen lägger tid och resurser på att
hjälpa kransbygden”

”Väl fungerande samarbete mellan kommunen och invånarna
främst genom samarbete med ideella föreningslivet.”

”Med en slogan som talar för en levande landsbygd så borde
man se till att landsbygden får leva och inte sakta och säkert
ta död på den”

”Bra för barnfamiljer”

”En kommun som ligger i framkant”

”Svårt att verka på en liten ort. För litet för det mesta. Gäller
allt både kommun, föreningar etc.”

”Tycker inte att Vingåker ser så trevligt ut vid ett första intryck,
exempelvis rondellen får en inte att vilja svänga in till
Vingåker. Det ser ju trevligt ut vid Joan’s, men det är ungefär
det enda som ser trevligt ut.”

”Saknar ett levande centrum, en tydlig kommunikation från
kommunen (målbilder, vision och långsiktiga ambitioner) och
aktiviteter för allmänheten. Finns ingen stolthet i att vara
Vingåkersbo idag, som kommuniceras från kommunen.”

Bas: Alla, 650 intervjuer

”Det är lugnt och skönt, har det man behöver”
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Flest instämmer i bra fiberuppkoppling – minst i goda arbetsmöjligheter
Hur väl tycker eller tror du att följande stämmer in på livet i Vingåkers kommun?

19
10

9

17

27

34
50

22
17

32

41

52
27

17
71

62

25

39

57
39

38

34

33

29

Bra skolor

Bra shopping

Attraktiva tomter till
ett bra pris

Bra kulturutbud

Goda
arbetsmöjligheter

%
Bra fiberuppkoppling

Goda
pendlingsmöjligheter

Bra vård och
omsorg

Stämmer

Bas: Alla, 650 intervjuer

Stämmer inte

Tveksam, vet ej

33% av 20-65 år tycker
att det stämmer
(28% vet ej)
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Högre betyg från grupper som kan antas använda specifika områden

Mönster som framstår när man tittar
på olika typer av Vingåkersbor:
ꟷ Olika grupper är olika nöjda med olika
egenskaper i Vingåker
ꟷ Grupper som använder specifika
tjänster/verksamheter tycker i högre
grad att de positiva beskrivningarna
stämmer med den egna bilden

Bra fiberuppkoppling

Bra skolor

ꟷ Män (75%) i högre grad än kvinnor
(67%)

ꟷ 40-49 år (55%) – 39% totalt sett

ꟷ Hushåll utan barn (73%) i högre grad
än med barn (65%)

ꟷ 18-39 år (36%) och hushåll med barn
(35%) tycker i högre grad att det inte
stämmer (27% totalt)

Goda pendlingsmöjligheter

Attraktiva tomter

ꟷ 18-39 år (72%)

ꟷ Hushåll med barn (25%) och 18-39 år
(24%) tycker i högre grad att det inte
stämmer (17% totalt)

ꟷ Män (67%) vs kvinnor (56%)

Bra vård och omsorg
ꟷ 65+ år (67%)
ꟷ Jämfört med 47% i 18-39 år och
48% bland ”hushåll med barn”

Bra kulturutbud
ꟷ 65+ år (42%) – 33% totalt sett.
Goda arbetsmöjligheter
ꟷ Färre kvinnor som tycker att det inte
stämmer (35% mot 43% bland män).

Inga signifikanta skillnader mellan undergrupper för “bra shopping”
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Bra skolor och goda pendlingsmöjligheter – Vingåker ökar på flera punkter
Hur väl tycker eller tror du att följande stämmer in på livet i Vingåkers kommun?
+
77
68

70

+

+

65

61

+
53

-

-

+

37

37

-

46

44

51

54

49

46

43

-

13

%
Bra skolor

Goda
Goda
arbetsmöjligheter pendlingsmöjligheter

Bra vård och
omsorg
2015

Bas: Alla, 2015: 300 intervjuer, 2022: 136 intervjuer

Attraktiva tomter till
ett bra pris

Bra shopping

Bra kulturutbud

Bra fiberuppkoppling

2022
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Åtta av tio anser att livet i Vingåker är rofyllt långt från stress
Hur väl tycker eller tror du att följande stämmer in på livet i Vingåkers kommun?

12
9

80

17
10

73

15

17
12

26

20

23

8

21

20

30

17

70

68

66

59

56

17

53

%
Rofyllt liv långt från Goda förutsättningar God service, gott
stress
att leva ett hållbart
bemötande
liv

En trygg plats

Stämmer

Bas: Alla, 650 intervjuer

Företagsamma
människor

Stämmer inte

Levande och
Öppna och sociala God delaktighet och
modern landsbygd
människor
gemenskap

Tveksam, vet ej
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Äldre tycker i högre grad att mjuka värden stämmer in på Vingåker

Mönster som framstår när man tittar
på olika typer av Vingåkersbor:
ꟷ Äldre målgrupper, framförallt 65+ år,
tycker i högre grad att de mjuka
värdena stämmer in på Vingåker
ꟷ Hushåll med barn, och i viss mån
(andra) yngre grupper tycker i mindre
grad att egenskaperna stämmer

Rofyllt liv utan stress

Företagsamma människor

ꟷ 65+ år (90%) – 70% i 40-49 år och
72% i hushåll med barn

ꟷ Män (72%), 60% bland kvinnor (de är
mer osäkra, inte mer negativa)

Leva ett hållbart liv

Levande och modern landsbygd

ꟷ 65+ år (78%) – 64% bland hushåll
med barn

ꟷ 65+ år (68%), 59% totalt sett (tendens
att yngre grupper instämmer i lägre
utsträckning)

God service
ꟷ 65+ år (76%) – 60% bland hushåll
med barn
Trygg plats
ꟷ 65+ år (82%) – 57% i 18-39 år och
58% bland hushåll med barn

Inga signifikanta skillnader mellan undergrupper för “bra shopping”

Öppna och sociala människor
ꟷ 50-64 år (66%), 46% bland hushåll
med barn
God delaktighet och gemenskap
ꟷ 65+ år (58%) 46% bland hushåll med
barn
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Inga större förändringar från 2015
Hur väl tycker eller tror du att följande stämmer in på livet i Vingåkers kommun?

-

84

83

88

86

82

77

83

76
64

69

64

79
72

65

64

68

%
God service, gott Goda förutsättningar
Levande och
God delaktighet och
bemötande
att leva ett hållbart modern landsbygd
gemenskap
liv
2015

Bas: Alla, 2015: 300 intervjuer, 2022: 136 intervjuer

En trygg plats

Rofyllt liv långt från
stress

Företagsamma
människor

Öppna och sociala
människor

2022
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Vänner och familj samt lokala medier främsta informationskällor
Var brukar du framförallt få eller skaffa dig information från Vingåkers kommun?
(Flera svar möjliga)
Via vänner, familj eller kollegor

48

ꟷ 7 av 10 Vingåkersbor använder sig av minst en kommunal
informationskanal

Lokala medier (exempelvis
Katrineholm-Kuriren, P4 Sörmland,
SVT Sörmland)

47

ꟷ Lika stor andel skaffar sig information via kanaler som inte
ägs eller kontrolleras av kommunen

”Vingåker för dig (VFD)”, Vingåkers
kommuns tidning

40

Vingåkers kommuns hemsida

40

24

Vingåkers kommuns sida på Facebook
Annan kanal eller sammanhang,
nämligen:

4

Tveksam, vet ej

5

ꟷ Grupperna överlappar, men det finns några skillnader;
71%

Användare av kommunala kanaler:
ꟷ Yngre, barn i hushållet, högre utbildning, offentlig sektor
ꟷ Kan bedöma egenskaper i högre grad, något mer positiva
betyg (personligt intryck plus flera ”funktionella egenskaper”)
ꟷ Större skillnader mellan användare av olika kanaler
Icke-användare av kommunala kanaler:

%
Bas: Alla, 650 intervjuer

ꟷ Äldre, inga barn, lägre utbildningsnivå
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VFD är den breda kanalen till äldre – minoritet av de äldre nås via digitala kanaler

Vingåker för dig (VFD) – 40%

Kommunens webbplats – 40%

Kommunens sida på Facebook – 24%

Använder i högre grad:

Använder i högre grad:

Använder i högre grad:

ꟷ 65+ år (59%) och pensionärer (55%)

ꟷ 40-49 år (60%), hushåll med barn
(52%) kvinnor (45%)

ꟷ 18-39 år och 40-49 år (36%), hushåll
med barn (32%) kvinnor (29%)

Använder i lägre grad:

Använder i lägre grad:

Använder i lägre grad:

ꟷ 40-49 år (27%), 18-39 år (29%) och
hushåll med barn (33%)

ꟷ 65+ år (29%), män (35%), hushåll
utan barn (35%)

ꟷ 65+ år (13%), män (20%), hushåll
utan barn (21%)
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Kommuninformationen både lättförståelig och trovärdig
Hur väl tycker du att följande stämmer in på Vingåkers kommuns information?

21
6

23

6

26

32

35

35

18

22

47

43

Tilltalande utformning

Intressant

5
10

73

71

68

58

%
Lätt att förstå

Lätt att se att den kommer
från kommunen

Trovärdig
Stämmer

Aktuell
Stämmer inte

Tveksam, vet ej

Alla – användare och icke-användare
Bas: Alla, 650 intervjuer
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Bland de som tar del av kommunens information är fler positiva till den
Hur väl tycker du att följande stämmer in på Vingåkers kommuns information?
Användare av kommunala kanaler
13
3

12
5

18

24

25

3

29

9
18

84

83

20

80
67

57

51

%
Lätt att se att den kommer
från kommunen

Lätt att förstå

Trovärdig
Stämmer

Aktuell
Stämmer inte

Tilltalande utformning

Intressant

Tveksam, vet ej

Mönster: ju äldre man är, desto fler som tycker att egenskaperna stämmer
Bas: De som tar del av kommunens information, 469 intervjuer
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De i åldersgruppen 65+ mer positiva till kommunens information
Hur väl tycker du att följande stämmer in på Vingåkers kommuns information?
Andel positiv 4-5
74
70
68
76

Lätt att förstå

Lätt att förstå

Trovärdig

67
70
63
73

Trovärdig

Lätt att se att den kommer från
kommunen

69
72
65

Lätt att se att den kommer från
kommunen

38
41
41

Intressant

54
61
55
62 +
43
48
41

Tilltalande utformning

18-39 år

Intressant

51 +

Aktuell

%

78

40-49 år

50-64 år

54

+

65+ år

49 -

19 -

%

Positivt intryck av Vingåker

52

28 -

42
27 29 -

Varken eller

49

75 +

57 -

56

77 +

-

59

Aktuell

Tilltalande utformning

66

65

76

+

-

+
63 +

-

55 +

Negativt intryck av Vingåker

Alla – användare och icke-användare
Bas: Alla, 650 intervjuer
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Mer information om vad som händer i kommunen efterfrågas
Vad skulle du vilja att kommunen informerade mer om?

Bas: Alla, 650 intervjuer
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Invånarnas röster om information från kommunen
Vad skulle du vilja att kommunen informerade mer om?
”Mer om pågående projekt och hur de går. Det händer att
vissa projekt rinner ut i sanden, exempelvis muddring av ån”
”Mer om fritidsaktiviteter. Vad det finns att göra.”
”Information om vilka beslut för framtiden. Planer för
framtiden. Vad kan vi som invånare påverka.”
”Utveckling av näringslivet. Större affärs centra, bättre priser
på varor.”
”Om hur man kan använda datorn för att kunna ta del av mer
information”
”Det som finns på deras hemsida bör finnas även i Vingåker
för dig, exempelvis busstider”

”Är nöjd med den information som finns”
”Hur man ska leva bra i Vingåkers kommun.”
”Är nyinflyttad och har inte fått Vingåkers informations tidning.
Kommunens telefon lista.”
”Kanske lyfta fram ”månadens företagare” eller ”månadens
personlighet” om det händer något kul eller någon
kommuninnevånare som varit med om något intressant eller
kul. I dessa tider behöver vi lyfta fram positiva exempel och
förebilder.”

”Kultur. Att aktiviteter kommer igång på Sävstaholms slott och
att den nyrenoverade musik/konsertsalen akustikdämpas samt
utrustas med hörselslinga.”

”Dom försöker väl informera så mycket det går. Det är bra
som det är.”

Bas: Alla, 650 intervjuer
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Resultatsammanfattning – Vingåkersbor
Årets undersökning

Jämfört med 2015

ꟷ Majoriteten av invånarna har ett positivt intryck av Vingåker.
Äldre Vingåkersbor tenderar att vara något mer positivt
inställda till kommunen.

ꟷ Det övergripande måttet ”personligt intryck” ligger på
samma nivå 2022 som 2015.

ꟷ Invånarna ger höga betyg till Vingåkers fiberuppkoppling,
pendlingsmöjligheterna som finns i kommunen samt vård
och omsorg. En lägre andel av invånarna tycker att bra
shopping och bra arbetsmöjligheter stämmer med Vingåker.
ꟷ Bland invånarna är det även en stor majoritet som upplever
att man i Vingåker kan leva ett rofyllt liv fritt från stress samt
har goda förutsättningar för att leva ett hållbart liv.

ꟷ Däremot har ett antal påståenden om förutsättningarna i
kommunen fått högre betyg 2022: fler i Vingåker instämmer i
bra skolor, bra fiberuppkoppling samt bra vård och omsorg.

ꟷ Bland de mer ”mjuka värdena” har inga större förändringar
skett från 2015. Dock är det något fler som upplever att
Vingåker stämmer in på ”god service och gott bemötande.”

ꟷ Nära hälften av invånarna svara att de får information om
kommunen från vänner och familj samt lokala medier. Tätt
efter följer ”Vingåker för dig” och kommunens hemsida.
ꟷ Information från kommunen upplevs vara lättförståelig och
trovärdig. Intressant är det område som lägst andel tycker
stämmer in på Vingåkers kommun.
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2
Allmänheten inom
pendlingsavstånd

En tredjedel uppger att de har god kännedom om Vingåker
Hur väl känner du till Vingåker?
Positiv = andel känner till ganska + mycket bra (4-5)
Negativ = andel känner inte alls till + hört namnet (1-2)

Total

Kön

Ålder

Känner till

Känner inte till

Känner till

Känner till

Känner inte till

Känner inte till

+
37

33
20

19

21

-

34

-

32

25

25

28

38

+
23

16

15

%
18-39 år

Total

40-49 år

50-64 år

65+ år

Kvinnor

Män

Övriga mönster: högre kännedom i angränsande kommuner, närhetsprincipen gäller.

Bas: Alla, 536 intervjuer
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Kännedomen om Vingåker har ökat avsevärt och signifikant sedan 2015
Hur väl känner du till Vingåker?
33% +

20% -

20

2022

48

24

36%

2015

%

16%

30

6

Känner inte alls till

8

49

Känner bara till namnet

Känner något till

Bas: Alla, 2022: 536 intervjuer, 2015: 500 intervjuer

Känner ganska bra till

13

3

Känner mycket bra till
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Något fler i åldersgruppen 40-49 år har ett negativt intryck av Vingåker
Hur positivt eller negativt är ditt personliga intryck av Vingåker, totalt sett?
Positiv = andel ganska + mycket positiv
Negativ = andel ganska + mycket negativ

Total

Kön

Ålder

Positiv

Negativ

Positiv

35

34

33

+
8

8

34

29
6

18-39 år

40-49 år

50-64 år

5
65+ år

Negativ

36

30

13

%
Total

Positiv

Negativ

6
Kvinnor

10

Män

Övriga mönster: mer positivt intryck (40%) i angränsande kommuner än i övriga (30%)

Bas: Alla, 536 intervjuer
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Andelen med positivt intryck av Vingåker har ökat signifikant sedan 2015
Hur positivt eller negativt är ditt personliga intryck av Vingåker, totalt sett?
8%

2022 1

33% +

7

52

29

7%

2015

7

20%

6

60

Mycket negativt

4

Ganska negativt

20

Varken eller

Bas: Alla, 2022: 536 intervjuer, 2015: 500 intervjuer

Ganska positivt

Mycket positivt

1

13

Tveksam, vet ej
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Outlet är för många det bästa med Vingåker
Vad är det bästa med Vingåker?
”Att det ej är en så central stad såsom Stockholm”
”Badhuset med bra personal vid simundervisningen. Factory
outlet och kakfabriken”
”Fin landsbygd och en del av Sörmland, och trevligt folk jag
stött på”
”Mysigt, shopping”
”Det ligger i Sörmland, med vacker omgivning. Billigt att köpa
fina hus här.”
”Det är fin lantlig miljö med trevlig natur/växt och djurliv. Vissa
av bostadshusen verkar till del trevliga att bo i, och Vingåkers
Factory Outlet skulle inte vara dåligt att ha lite närmare. Men
bäst av allt är den fysiska mer lantliga utomhusmiljön utan att
man är för långt från mer statsliga fördelar.”

Bas: De som har en positiv bild av Vingåker, 170 intervjuer
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Bortanför outleten är Vingåker en trevlig, lagom och mysig landsbygdskommun
Vad är det bästa med Vingåker?

Bas: De som har en positiv bild av Vingåker, 170 intervjuer

32

Vingåker för litet för många
Vad är det sämsta med Vingåker?
”Det är ett litet samhälle med få saker att göra.”
”Folk flyttar ut trist stad finns inga jobb”

”Nedgångna idrottsanläggningar”
”Ett samhälle som inte utvecklas.”

”Det ser så otroligt tråkigt ut.”

”Det är litet och saknar affärsliv och möjligheter till kulturella
tillställningar”

Bas: De som har en negativ bild av Vingåker, 41 intervjuer
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Hälften har kommit i kontakt med Vingåker genom shopping
På vilka sätt har du kommit i kontakt med Vingåker? Flera svar möjliga

52

Shopping

26

Besökt på annat sätt (turistat, kultur/nöje, evenemang)

”Folkrace”

Genom släkt eller vänner

17

”Sett reklam för outlet”

Sett, hört eller läst om i medier

17

”Klasskamrater”

12

Genom mitt arbete

”Bott i närliggande kommun”

10

Jag har inte kommit i kontakt med Vingåker
Jag har bott där

2

Några skillnader mellan olika undergrupper:

Fritidsboende

2

ꟷ 18-39 år: mer av sett, läst, hört i medier
7

Annat sätt, nämligen:

1

Tveksam, vet ej

%

Bas: Alla, 536 intervjuer

ꟷ 65+ år: mer av besökt på annat sätt – liksom dem
som är intresserade av att flytta till landsbygd
ꟷ ”Prioriterade yrken”: mer av släkt och vänner
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Samma kontaktytor till Vingåker 2022 som 2015
På vilka sätt har du kommit i kontakt med Vingåker? Flera svar möjliga
Snitt antal kontaktytor

55

2015: 1,5

52

2022: 1,5

26
22
15
8

%

10

0 1
Tveksam, vet
ej

11

Annat sätt,
nämligen:

12

14

17

2015

18 17

2022

7
1 2

3 2

Jag har bott
där

Fritidsboende

Jag har inte
kommit i
kontakt med
Vingåker

Bas: Alla, 2022: 536 intervjuer, 2015: 500 intervjuer

Genom mitt
arbete

Genom släkt Sett, hört eller
eller vänner
läst om i
medier

Besökt på
annat sätt
(turistat,
kultur/nöje,
evenemang)

Shopping
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Över hälften tycker att bra shopping stämmer in på Vingåker
Hur väl tycker eller tror du att följande stämmer in på Vingåker?

37
76

66

76

88

10

88

11
15

%

Bra skolor

24

4
8

21

Bra vård och
omsorg

Attraktiva tomter till
ett bra pris

9
Goda
Goda
arbetsmöjligheter pendlingsmöjligheter

Stämmer

Stämmer inte

87

53

4
2
10

81

11

Bra shopping

9

2
11

Bra kulturutbud

Bra fiberuppkoppling

Tveksam, vet ej

Högre andel ”pendlare” tycker att bra shopping stämmer jämfört med Vingåkersborna, övriga ”stämmer-nivåer” ligger lägre för pendlare.

Bas: Alla, 536 intervjuer
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Fler som instämmer i goda pendlingsmöjligheter och bra fiberuppkoppling
Hur väl tycker eller tror du att följande stämmer in på Vingåker?

53

51

+
24

-

21

18

18

+

+

10
6

9

8

3

9

6

11
6

4

%
Bra skolor

Goda
Goda
arbetsmöjligheter pendlingsmöjligheter

Bra vård och
omsorg
2022

Bas: Alla, 2022: 536 intervjuer, 2015: 500 intervjuer

Attraktiva tomter till
ett bra pris

Bra shopping

Bra kulturutbud

Bra fiberuppkoppling

2015
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Två av fem tycker Vingåker stämmer in på ett rofyllt liv långt från stress
Hur väl tycker eller tror du att följande stämmer in på livet i Vingåker?

54

60

3

43

56

58

2

4

7

38

38

37

62
75

73

76

3

6

5

23

21

20

3
35

%
Rofyllt liv långt från
stress

God service, gott
bemötande

En trygg plats

Levande och
Goda förutsättningar God delaktighet och Öppna och sociala
modern landsbygd att leva ett hållbart
gemenskap
människor
liv
Stämmer

Stämmer inte

Företagsamma
människor

Tveksam, vet ej

Inte alls samma skillnad baserat på ålder som bland egna invånare – unga och gamla håller i högre grad med varandra.

Bas: Alla, 536 intervjuer
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Ökning på 4 av 8 ”mjuka värden” – mest på god service och levande landsbygd
Hur väl tycker eller tror du att följande stämmer in på livet i Vingåker?
46

+

43

+

38
35

26

38

37
29

26

36

+
23

+
-

20

17

21
18

15

%
God service, gott Goda förutsättningar
Levande och
God delaktighet och
bemötande
att leva ett hållbart modern landsbygd
gemenskap
liv
2022

Bas: Alla, 2022: 536 intervjuer, 2015: 500 intervjuer

En trygg plats

Rofyllt liv långt från
stress

Företagsamma
människor

Öppna och sociala
människor

2015
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Var femte kan tänka sig att arbeta i Vingåker, fler kan inte tänka sig det än 2015
Skulle du kunna tänka dig att arbeta på ett jobb som ligger i Vingåker?
2022

2015
31% i direktgränsande
kommuner, 29% bland 40-49 år
(23% i prioriterade yrken)

18 -

21

23

27

%

%

60 +

Ja

Nej

50

Vet ej

Bas: Alla, 2022: 536 intervjuer, 2015: 500 intervjuer

Ja

Nej

Vet ej
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Vingåkers lugn lockar – men också rätt arbetsförutsättningar
Vad är det lockar eller låter intressant med att arbeta på ett jobb som ligger i Vingåker?
”Att det är en stad där man kan växa snabbt inom arbetet.”
”Lagom stor stad, men också närheten till vänner och familj
som bor ca 1-2 timmar därifrån.”
”Är beredd att röra mig dit jobb finns”
”Trevligt folk och fin natur en bit från stressande storstäder”
”Om lönen är rätt säger man inte nej”
”Skulle egentligen kunna jobba vad som helst men Vingåker
verkar vara en stabil ort.”

”Lugnt tryggt och känner till sedan barnsben.”

”Inget specifikt, jobbet framför platsen. Men om jag vill jobba
mycket ute, med fysiska jobb i en fin miljö, så har Vingåker en
relativt trevlig miljö och goda möjligheter för exempelvis
hästskötsel och jordbruk. Så sådana jobb är mer attraktiva i
Vingåker än många andra ställen. Så lockelsen för sådana
jobb gör att Vingåker blir mer intressant/lockande. För övrigt är
det som gör Vingåker bra att bo i en faktor, då det kan vara
trevligt att jobba där man bor. Så ett jobb i Vingåker skulle gå
bra tillsammans med att bo där, med boendefördelarna
inräknade i vad som gör ett jobb där attraktivt.”
”Ingenting speciellt, finns det ett intressant jobb så stänger jag
inga dörrar”
”Jag föredrar mindre orter”

Bas: De som kan tänka sig arbeta i Vingåker, 113 intervjuer
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Mest troligt att pendla till Vingåker om man börjar arbeta där
Om du skulle börja arbeta på ett jobb som ligger i Vingåker. Vad vore mest troligt, att du
skulle flytta till Vingåker eller pendla till Vingåker från en annan ort?

34

40

15

10

Inga skillnader mellan olika grupper av allmänheten inom pendlingsavstånd.
%
Mest troligt flytta till Vingåker

Mest troligt pendla till Vingåker

Mest troligt jobba delvis hemifrån, delvis på plats i Vingåker

Bas: De som kan tänka sig arbeta i Vingåker, 113 intervjuer

Tveksam, vet ej
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Sex av tio positiva till att flytta till ett boende på landsbygden eller mindre ort
Hur ser du på att flytta till ett boende på landsbygden alternativt en mindre ort?
18% -

2022

7

60% +

11

19

28

32

29% +

2015

%

9

Mycket negativt

3

47% -

20

20

Ganska negativt

Varken eller

29

Ganska positivt

18

Mycket positivt

4

Tveksam, vet ej

Mönster 2022: Inga skillnader mellan olika grupper av allmänheten inom pendlingsavstånd.

Bas: Alla, 2022: 536 intervjuer, 2015: 500 intervjuer
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Mer troligt att flytta till Vingåker nu än vad det var 2015
Tänk tanken att du skulle flytta till Vingåker inom de närmaste tre åren. Vore det …

61

2022

23

10

2

4 1

-

2% -

22

6

111

Mycket sannolikt

Tveksam, vet ej

91% +

69

2015

%

Mycket osannolikt

Ganska osannolikt

Varken sannolikt eller osannolikt

6% +

+

84% -

Ganska sannolikt

Mönster 2022: Inga skillnader mellan olika grupper av allmänheten inom pendlingsavstånd.

Bas: Alla, 2022: 536 intervjuer, 2015: 500 intervjuer
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Arbete en viktig del i viljan att flytta till Vingåker
Vad skulle kunna få dig att flytta just till Vingåker?
”En arbetsgivare som ser möjligheten i mig som person och
därav vidareutvecklingen. Om så uppnås är lönen sekundärt.”

”Ett bra jobb, billigt hus nära arbetet”
”Familj/relationer”

”En livskris”
”Billigt bra boende. Möjlighet att leva hållbart.”

”Billigt boende. Att det finns hyfsad service trots att det är en
liten ort.”
”Inget för jag har precis flyttat till ett naturnära område.”

”Hitta ett bra prisvärt boende”
”Hus, jobb o att mina barnbarn blir större”
”Bra villkor, bättre än dagens med tanke på fritidsaktiviteter
etc. bra pendlingstillgång mataffärer m.m.”

”Arbetsinnehåll, bostad övriga sociala möjligheter samt
friluftsliv”
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Resultatsammanfattning – allmänheten inom pendlingsavstånd

Årets undersökning

Jämfört med 2015

ꟷ En tredjedel av invånarna i pendlingskommunerna uppger
att de har god kännedom om Vingåker. En lika stor andel
har också ett positivt personligt intryck av kommunen.

ꟷ Kännedomen om Vingåker i pendlingskommunerna har ökat
avsevärt och signifikant sedan 2015. Dessutom har det
positiva personliga intrycket ökad över tid.

ꟷ Allmänheten inom pendlingsavstånd kommer framförallt i
kontakt med Vingåker genom shopping, följt av andra besök
i kommunen. När man ska tänka på ”det bästa med
Vingåker” tänker man på outleten.

ꟷ Vingåker Factory Outlet fortsätter vara något som starkt
förknippas med orten. Shopping fortsätter vara den största
kontaktytan för ”pendlarna” precis som det var 2015.

ꟷ Trots ökad och mer positivt övergripande intryck av
kommunen är det fortfarande många som har svårt att
bedöma Vingåker på specifika områden. Högst betyg får bra
shopping och goda pendlingsmöjligheter.
ꟷ Likt kommuninvånarna upplever allmänheten inom
pendlingsavstånd att i Vingåker kan man leva ett rofyllt liv
från stress. De upplever även orten som en trygg plats.

ꟷ Boende på landsbygden lockar allt mer i spåren av
pandemin. Sex av tio svarar att de kan tänka sig att flytta till
ett boende på landsbygden eller i en mindre ort. Även
andelen som kan tänka sig att flytta till Vingåker ökar sedan
2015, om än från låga nivåer.
ꟷ Dock, fler 2022 säger att de inte kan tänka sig arbeta på ett
jobb i Vingåker.
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3
Slutsatser och
”vägar framåt”

Slutsatser och vägar framåt

Båda undersökningarna:
ꟷ Pandemin har påverkat och förändrat
individuella och kollektiva vanor. Andelen
som kan tänka sig att flytta till landsbygden
eller till en mindre ort är tydligt större nu än
2015. Det har vänt upp och ned på
sanningar om boende och arbete, vilket
många landsbygdskommuner nu har kunnat
dra nytta av.

Vingåkersbor:
ꟷ Kommunala satsningar har gett resultat. En
större andel av invånarna tycker nu att
skolor, fiberuppkoppling samt vård och
omsorg har blivit bättre. Då finns det också
resonans i befolkningen om ni vill
kommunicera mer kring framsteg på dessa
områden.

ꟷ Yngre Vingåkersbor, och/eller hushåll med
barn, ställer högre krav och är inte lika nöjda
som de äldre invånarna. De ”mjuka värden”
som kommunen vill signalera kanske
behöver breddas eller formuleras på ett sätt
som fler yngre kan instämma i.
ꟷ Vingåker För Dig är den viktigaste
kommunala kanalen för äldre invånare. Ni
kan behöva säkerställa att de nås av
kommunal information också när tidningen
ersätts av vykort som viktigt komplement till
den information de får via lokala medier.

ꟷ Kunskapen är som störst och attityderna
som mest positiva i Vingåkers absoluta
närhet – i angränsande kommuner. Där är
också det uttalade intresset till att jobba i
Vingåker som störst.
ꟷ Kännedomen har ökat trots att de stora
kontaktytorna shopping och övriga besök
skalat ned under pandemin. Är ni redo att
växla upp informationsverksamheten till
besökare utifrån som kommer till Vingåker
för att shoppa och på andra sätt besöka
kommunen?

Allmänhet inom pendlingsavstånd:
ꟷ Kännedomen har ökat och ger betalt i mer
positiva attityder. Övergripande personligt
intryck har stärkts, liksom specifika attityder
om olika områden och om ”känslor” som
man förknippar med kommunen.
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Kontaktuppgifter
Martin Ahlqvist
martin.ahlqvist@kantar.com
Telefon: 070 973 25 20
Nora Karltun

nora.karltun@kantar.com
Telefon: 076 536 20 39

www.kantarsifo.se

4
Bakgrundsvariabler

Vingåkers kommun i siffror
Källa: SCB
Åldersfördelning

Könsfördelning

Män

65-84 år

Utbildningsbakgrund
*16-74 år
Kvinnor

31

50-64 år

Högskola eller mer

21

26
49

40-49 år

%

Gymnasieskola

52

51

14

18-39 år

29

%

Grundskola eller
motsvarade

27

%

51

Bakgrundsvariabler - Vingåkersbor

Sysselsättning

Utbildningsbakgrund
Pensionär

34

Anställd inom offentlig sektor (kommun,
region/landsting, staten)

26

Anställd inom privat sektor

Högskola/universitet (eller
motsvarande)

21

23
Gymnasieskola eller folkhögskola

Egenföretagare

52

6

Studerande

4
Grundskola eller folkskola

Arbetssökande

2

Annat

3
Tveksam, vet ej

Vill ej svara

27

1

2

%

%

52

Bakgrundsvariabler - Vingåkersbor

Vingåkersbo sedan…

Barn i hushållet

71

1-2 år sedan

6

3-5 år sedan

8

6-10 år sedan

11

11-20 år sedan

29

13

Mer än 20 år sedan

34

Bott här sen barndomen

%

28

Tveksam, vet ej
Ja

1

Nej

%

53

Bakgrundsvariabler - pendlingskommuner
Till sist, arbetar du inom eller studerar du till något av dessa yrken:

Lärare

4

Förskollärare

3

Undersköterska

4

Sjuksköterska

3

Nej, arbetar eller studerar inte till något
av ovan yrken

87

%

Bas: Alla, 536 intervjuer
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