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Resultat från enkätundersökning Torsås marknad 2014-10-31
Bakgrund
Under årets upplaga av friveckomarknaden närvarande även Torsås kommun som utställare. På
marknadsdagen genomfördes ett antal enkätundersökningar med intresserade marknadsbesökare.
Totalt kunde 22 enkätundersökningar genomföras.
Enkäten bestod av totalt fyra frågeställningar. På den första frågan ”Vad tycker du är viktigast?”
fick respondenterna 15 poäng att fördela på åtta begrepp. Respondenterna kunde sätta poäng
från noll till fyra, där siffran fyra motsvarade mycket viktigt. Bland annat kunde respondenterna
betygsätta arbetstillfällen, barnomsorg/skola, bostäder, bredband, fritidsaktiviteter för unga,
kollektivtrafik, miljöåtgärder och äldreomsorg.
Utöver poängfrågorna tillfrågades marknadsbesökarna även om hur de fått reda på vad som
händer i kommunen och om det fanns något annat som kommunen borde lägga extra fokus på.
Slutligen ställdes även en fråga till de respondenter som inte var Torsåsbor om vad som var det
viktigaste för dem för att bosätta sig i Torsås kommun.
Uppdelning
Respondenterna delades upp i två grupper; Torsåsbor och icke Torsåsbor. Därefter delades de in
ytterligare efter kön, ålderskategori (ung, vuxen, äldre) samt om de svarade på frågorna själva
eller i par med sin partner.
Torsåsbor
Respondenterna i denna grupp
bestod av två unga kvinnor, två
yngre par, fem vuxna kvinnor, fyra
vuxna män och två vuxna par samt
två äldre par. Totalt svarade 16
Torsåsbor på enkäten

Antal Ålder
1
5
4
1
2
1
2
2
3
1
22

Icke Torsåsbor
Respondenterna i denna grupp
bestod av en ung kvinna, en vuxen
man, en äldre kvinna och tre äldre
män. Totalt svarade sex besökare,
icke bofasta i Torsås kommun på enkäten.

Genus/grupp Ortsbor/icke ortsbo

Vuxen Par
Vuxen Kvinna
Vuxen Man
Vuxen Man
Ung
Par
Ung
Kvinna
Ung
Kvinna
Äldre
Par
Äldre
Man
Äldre
Kvinna
Summa antal respondenter

Torsåsbor
Torsåsbor
Torsåsbor
Icke Torsåsbor
Torsåsbor
Icke Torsåsbor
Torsåsbor
Torsåsbor
Icke Torsåsbor
Icke Torsåsbor
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Problemområde
Enkätundersökningen som baserats på 22 stycken spontant utvalda personer förde dock med sig
ett problem. Gruppindelningen var ojämn, det vill säga att datan inte grundades på en rättvis
fördelning av målgrupper. Därmed är denna undersökning inte representativ och kan inte
användas som ett facit utan snarare som en vägledning hur verkligheten kan se ut. Trots att
enkätundersökningens utkomst också tar hänsyn till kvinnor/mäns åsikter var det inte möjligt att
rättvist ställa frågorna mot varandra. Därför utelämnades könsindelningen vid enkätsvarens
redovisning. Istället lades fokus på gruppindelningen Torsåsbor, respektive icke Torsåsbor och
de tre ålderskategorierna; ung, vuxen eller äldre.
Resultat Torsåsbor
Frågeställning 1
Det viktigaste för Torsåsborna var barnomsorg/skola. Sammanlagt tilldelades 41 poäng på
frågan ”Vad tycker du är viktigast?” Totalt besvarade tolv personer denna fråga av totalt 16
tillfrågade Torsåsbor. På andra plats kom arbetstillfällen, med totalt 40 tilldelade poäng och 13
respondenter. Den tredje viktigaste frågan för Torsåsborna var äldreomsorgen med 34 poäng
och elva respondenter. Övriga frågor som fritidsaktiviteter, bostäder och bredband med flera fick
en nästintill jämn poängfördelning från 20-29 poäng. Frågan som väckte minst intresse bland
Torsåsborna var miljöåtgärder. Denna fråga fick endast 20 poäng från totalt sex respondenter.
Av totalt 16 Torsåsbor svarade fyra ungdomar, tio vuxna och två äldre människor. När det kom
till ungdomarna delade de sina åsikter och ansåg att barnsomsorgen/skolan och kollektivtrafiken
vare de mest prioriterade frågorna. Minst intressant för ungdomarna var miljöåtgärder. De tio
tillfrågade vuxna Torsåsborna ansåg också att barnomsorgen/skolan var viktigast, men även
arbetstillfällen. Minst viktig för den vuxna målgruppen var bredband. De två äldre Torsåsborna
prioriterade arbetstillfällen mest men delade även ut lika många poäng till bostäder och
fritidsaktiviteter för ungdomar. Minst viktigt för de äldre tillfrågade var kollektivtrafiken
(se poängtabell för mer detaljerad information).
Frågeställning 2
Vid frågan ”Hur får du veta vad som händer i kommunen?” gavs fyra alternativ:
1. Kommunen hemsida
2. Kommunens Facebooksida
3. Kommunens annonser i lokaltidningen
4. Är inte intresserad
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Utifrån de totalt 22 respondenterna (21 svar -en person inte kryssade för något alternativ) var
kommunens hemsida den mest populära informationskällan för att ta del av aktuella händelser i
kommunen. På andra plats kom lokaltidningarna och sist ur var kommunens Facebooksida.
När det kom till Torsåsbornas svar på frågan hur de får veta vad som sker i kommunen såg
svaren något annorlunda ut. De 16 tillfrågade Torsåsborna fördelade 21 poäng på de ovanstående frågorna. En del personer kryssade för mer än ett alternativ. De flesta respondenterna,
nio personer, läste om kommunens händelser i den lokala tidningen. Sex personer använde sig av
Facebook som informationskälla medan endast fem personer besökte kommunens hemsida.
Frågeställning 3
Enkäten innehöll även två extrafrågor varav den första frågan var avsedd för Torsåsbor och den
andra för icke Torsåsbor. Respondenterna besvarade dock delvis båda frågorna. Av totalt 16
tillfrågade Torsåsbor besvarade personer den första extrafrågan: ”Finns det något annat du vill
att kommunen lägger extra fokus på?”.
Utifrån de totalt elva svaren nämnde fyra personer att de önskade extra fokus på
barnomsorg/skola. Tre personer ansåg att kommunen behöver arbeta mer med miljön och
utnyttja kusten mer. Ytterligare tre personer ansåg att arbetstillfällen och näringslivet behöver
utvecklas. Utöver det önskades mer fokus på äldreomsorg, aktiviteter för barn och en större
öppenhet i kommunen.
Frågeställning 4
På frågeställningen ”Om du skulle bosätta dig i Torsås kommun, vad är det viktigaste för dig för
att trivas?” svarade totalt tre vuxna personer. Faktorer som de tyckte var viktiga är service i form
av affär/mataffär, banker skola och fritidssysselsättning.
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Resultat icke Torsåsbor
Frågeställning 1
När det kom till enkätens utkomst från de som ej var boende i kommunen, de så kallade ”ickeTorsåsborna”, utgjordes endast av sex personer. En ung, en vuxen och fyra äldre personer
representerade denna grupp. Svaren i enkäten vinklades något annorlunda då de istället kunde
utgöra faktorer som påverkade deras möjliga beslut att flytta in till kommunen. Exempelvis ”För
att Torsås ska vara en lockande bostads-/arbetsplats är det viktigt med...”
Den mest betydelsefulla frågan för icke Torsåsbor var arbetstillfällen. Totalt tilldelades 19 poäng
från fyra respondenter. Den näst viktiga frågan var äldreomsorgen som tilldelades 16 poäng från
fyra respondenter. På tredje plats kom kollektivtrafiken som fick 15 poäng från fem
respondenter. Minst betydelsefull av alla frågor för icke Torsåsbor var miljöåtgärder. Denna
fråga fick totalt endast fem poäng från två respondenter. Resterande frågor som fritidsaktiviteter,
bostäder och bredband med flera fick en nästintill jämn poängfördelning från fem till tio poäng.
Bland de totalt sex tillfrågade personerna fanns endast en ung person representerad. Den unga
respondenten ansåg att barnomsorgen/skolan, miljöåtgärder och äldreomsorgen var de viktigaste
faktorerna och fördelade lika poäng på respektive fråga. Även den vuxna svarsgruppen utgjordes
endast av en person. För den vuxna respondenten var dock arbetstillfällen, bredband och
kollektivtrafik viktigast. De äldre i svarsgruppen icke Torsåsbor utgjordes av fyra respondenter.
För dem var arbetstillfällen, äldreomsorgen och bostäderna både mest- och lika viktiga.
Vad tycker du är viktigast?
Torsåsbor
Icke Torsåsbor
1. Barnomsorg/skola
1. Arbetstillfällen
2. Arbetstillfällen
2. Äldreomsorg
3. Äldreomsorg
3. Kollektivtrafik
Minst viktigt
Miljöåtgärder
Miljöåtgärder
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Frågeställning 2
Vid frågan ”Hur får du veta vad som händer i kommunen?” svarade endast fem av totalt sex icke
Torsåsbor på frågan. Den unga respondenten utelämnade sitt svar. Den vuxna respondenten
hämtade information från kommunens hemsida. De fyra äldre fördelade i sin tur sex poäng över
frågeställningen. Tre äldre läste om händelser i lokaltidningarna, två besökte hemsidan och en
person använde sig av Facebook som informationskälla.
Frågeställning 3
På frågan ”Finns det något annat du vill att kommunen lägger extra fokus på?” svarade en ung
person, en vuxen och en äldre. Den unga respondenten önskade att kommunen lägger extra
fokus på barn och fritid. Den vuxna personen skrev att kommunen, ”det lilla samhället” ska
sticka ur mer i mängden. Den äldre respondenten ville ha fler aktiviteter, även för äldre samt en
bra äldreomsorg.
Frågeställning 4
Den sista frågeställningen på enkäten riktades just till dem som inte var Torsåsbor. Dock
besvarades frågan endast av tre personer. En ung, en vuxen och en äldre person. På frågan ”Om
du skulle bosätta dig i kommunen, vad är det viktigaste för dig för att trivas i kommunen?” ansåg
den unga respondenten att en bra skola var mest betydelsefull. För den vuxna personen var
aktiviteter och kultur högst prioriterat, medan den äldre respondenten önskade sig en cykelled
mellan Bergkvara och Södra Kärr.
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Bilaga

Svar frågeställning tre och fyra
Torsåsbor
Fråga 1: Finns det något annat du vill att kommunen lägger extra fokus på?
Vuxen kvinna 1: Skola, äldreomsorg, personalbrist inom äldreomsorg. Ombyggnad av Torskolan.
Vuxen kvinna 2: Barnomsorg/skola och aktiviteter för barnen.
Vuxen kvinna 3: Jobb som passar alla.
Vuxen man: Framförhållning i barngrupper, mindre grupper. Barnomsorg.
Vuxen man: (två obesvarade)
Vuxet par: Miljön på parkeringen vid macken i Söderåkra. En toalett.
Ung kvinna 1: Behålla skolan.
Ung kvinna 2: Jobb, jobb, jobb.
Ungt par: Mer öppenhet, ej så inskränkta.
Ungt par 2: Miljö.
Äldre par: Utnyttja kusten bättre, boende, turism.
Äldre par: Näringslivet.
Fråga 2: Om du skulle bosätta dig i Torsås kommun, vad är det viktigaste för dig för att
trivas i kommunen?
Vuxen kvinna: 1 Affär, banker, service.
Vuxen kvinna: Bra mataffär och skola.
Vuxen man: (två obesvarade)
Vuxen man: Fritidssysselsättning.

Icke Torsåsbor
Fråga 1: Finns det något annat du vill att kommunen lägger extra fokus på?
Ung kvinna: Barn och fritid, barnomsorg.
Vuxen man: Stick ut i mängden, lilla samhället i det? (kan ej tyda)?
Äldre kvinna: Nej.
Äldre man: Aktiviteter, även för äldre, bra äldreomsorg.
Fråga 2: Om du skulle bosätta dig i Torsås kommun, vad är det viktigaste för dig för att
trivas i kommunen?
Ung kvinna: Bra skola.
Vuxen man: Aktiviteter och kultur.
Äldre man: Cykelled från Södra Kärr till Bergkvara. ”Inte ta emot för många”.
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