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SAMMANFATTNING

Kairos Future har genomfört en flytt- och boendeanalys på uppdrag av och
tillsammans med Katrineholms kommun. De övergripande slutsatserna och
rekommendationerna från analysen är:

1. Omvärldsanalysen pekar på nya möjligheter för Katrineholm.
Klimatförändringar och en ny säkerhetspolitisk giv innebär en ny strävan att
producera på hemmaplan. Coronapandemin har förstärkt den trend av flytt från
storstäderna som redan förelåg. För Katrineholm gäller det att ta vara på de
möjligheter som dessa förändringar ger.

2. Katrineholm är starkt integrerat i ett svagt sammanhang och svagt
integrerat i ett starkt sammanhang. Katrineholm är motor i sitt mindre
sammanhang med Flen och Vingåker och svagt uppkopplat mot Stockholm, en
uppkoppling som skulle behöva stärkas för att stärka Katrineholm.

3. Katrineholm är arbetslivsmässigt en småstad med regionhubskvaliteter.
Katrineholms arbetsgivare är viktiga för att nå unga flyttare i närområdet.
Katrineholm har en lysande möjlighet att verka för ett växande platsbundet
arbetsliv i närområdet och samtidigt locka distansarbetande från Stockholm.

4. Katrineholm kan vinna flyttare i alla livsfaser men från olika håll.
Katrineholm har en positiv utveckling kring inrikes flyttnetto. Katrineholm bör
satsa på att vinna unga främst från Sörmlandskommunerna, barnfamiljer från
Stockholm och Norrköping, vid sidan av Sörmlandskommunerna, samt en mer
livsstilsorienterad grupp av storstadsbor som längtar efter landet.

5. Målgruppernas drivkrafter och önskemål pekar på förbättringsområden
för Katrineholm. Sörmlandsungas behov pekar på bättre arenor för socialt
umgänge och en mer studentlivsanpassad stad, närbarnfamiljerna på bättre
barnvänlighet och mer och fler attraktiva villaområden, landetdrömmarna om
hipsterinslag i stadsbilden vid sidan av idyllen på landet. Kan Katrineholm erbjuda
en vattennära livsstil för alla är det lättare att locka samtliga målgrupper.

6. Hållbart villaliv är ett viktigt utvecklingsområde för Katrineholm.
Villaboende är traditionellt inte den mest hållbara boendeformen och hållbarhet går
alltmer mot att bli ett hygienkrav. Katrineholm bör omvärldsspana, innovera och
tänka strategiskt kring vilken typ av villaliv kommunen bör, vill och kan erbjuda.

7. Katrineholm bör gå sin egen väg och visa resultatet i skyltfönster mot
omvärlden. Katrineholm har mycket att tjäna på att integreras mer med
Stockholm. Men till skillnad från många mindre kommuner med kort pendlingstid
till Stockholm kan inte Katrineholm bli en ren pendlingskommun, utan behöver
också gå sin egen väg som stad. Katrineholm behöver bli bättre på att visa upp
både stad och land i kommunen mot omvärlden, där det finns lågt hängande frukter
i såväl mest centrala Katrineholm som på den lantligaste landsbygden.
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INLEDNING

BAKGRUND OCH SYFTE
Kairos Future har genomfört en flytt- och boendeanalys på uppdrag av och
tillsammans med Katrineholms kommun.

Målen med analysarbetet som den här rapporten sammanfattar har varit:

• Att skapa en samlad bild av Katrineholms kommun i sin omvärld med de
möjligheter, styrkor och utmaningar som kommunen har att möta i ett
långsiktigt perspektiv, givet det regionala sammanhang som kommunen
ingår i, som boende- och arbetskommun.

• Att, givet ovanstående, fördjupa analysen av kommunen i ett boende- och
flyttperspektiv, nedbrutet på målgruppsnivå, samt dra slutsatser och ge
strategiska rekommendationer till prioriterade boendemålgrupper och
riktningar för arbetet med att forma framtidens Katrineholm.

• Att prioriterade inriktningar ska kunna användas som underlag för
kommunens översiktliga planering, samt andra strategiska arbeten och
avvägningar.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Rapporten bygger på Kairos Futures analysplattform för regioner och kommuner,
samt material i form av befintliga analyser, data och rapporter som delgivits Kairos
Future. Analysarbetet leddes av en analysgrupp med företrädare från Kairos
Future och Katrineholms kommun. Delaktiga i arbetet var också en bred grupp
bestående av politiker och tjänstepersoner från Katrineholms kommun.

Rapporten har tagits fram i följande moment:

• Startmöte med analysgruppen.
• Analys av Kairos Future
• Analysmöte 1 med analysgruppen med reflektion, tolkning och

kvalitetssäkring av analysen.
• Workshop med den breda gruppen där deltagarna fick arbeta med resultatet

av analysen, för att komma med medskick kring det fortsatta analysarbetet
och kring kommunens strategiska framtidsarbete med boende- och
flyttfrågor generellt.

• Analysmöte 2 med analysgruppen där slutsatser drogs av medskicken från
den breda gruppen.

• Rapportförfattande av Kairos Future.
• Genomgång av rapporten med analysgruppen.
• Slutversion av rapporten.

Även om Kairos Future och Katrineholms kommun har arbetat tillsammans med att
ta fram rapporten är Kairos Future helt och hållet ansvariga för rapportens innehåll
och slutsatser.
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RAPPORTENS UPPLÄGG
Rapporten är upplagd efter ett utifrån- och in-perspektiv enligt figur 1, där vi
inleder med att beskriva de viktigaste trenderna i omvärlden, och den samlade
bilden av dessa trender, som påverkar regioner och kommuner med sikte mot 2030.

Figur 1: Tre världar: Invärlden (den egna organisationen, det man bestämmer
själv över), närvärlden (den arena man agerar på) och omvärlden (det man inte
alls kan påverka själv.

Efter omvärldsavsnittet visar vi översiktligt på Katrineholms generella utveckling,
utifrån befolkningsutvecklingen. Därefter följer en genomlysning av Katrineholms
regionala sammanhang. Vi fokuserar här på Katrineholms roller och bidrag i dessa
regionala system som utgör kommunens närvärld.

I efterföljande avsnitt fokuserar vi på Katrineholms invärld, det som är själva
kommunen. Vi belyser Katrineholm i ett arbetslivsperspektiv med sikte på vad det
betyder i flytt- och boendeperspektivet. Vi analyserar Katrineholm i ett
flyttperspektiv för att sedan redovisa tre huvudsakliga målgrupper för Katrineholm
och vilka krav de ställer på Katrineholm som boendekommun, där vi också väver
in medskicken från den breda gruppens arbete. Varje avsnitt avslutas med
sammanfattande slutsatser och rapporten avslutas med slutsatser och strategiska
rekommendationer från analysarbetet som helhet.
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OMVÄRLDSFÖRÄNDRINGAR SOM
PÅVERKAR KATRINEHOLMS
KOMMUN

I det här avsnittet beskriver vi den omvärld som Katrineholms kommun påverkas
av och är en del av. Vi tar upp de viktigaste omvärldstrenderna som påverkar
regioner och kommuner, med extra fokus på vad som är relevant för Katrineholms
kommun.

FEM DRIVANDE MEGATRENDER SOM PÅVERKAR ALLT OCH ALLA
Fem megatrender formar grundförutsättningarna för all verksamhet. Nedan
beskrivs dessa tyngsta av drivkrafter kortfattat, som en fond för trender med mer
direkt påverkan på kommuner och regioner.

Världen blir varmare
Samtliga fyra senaste årtionden har varit varmare än något föregående årtionde
sedan 1850. Den globala medeltemperaturen för 2011-2020 var mer än 1 grad
varmare jämfört med genomsnittet för perioden 1850-19001. Klimatfrågan kommer
högre och högre på organisationers dagordning av skälet att det blir allt mer akut
att börja agera. Utöver ökad genomsnittlig temperatur och höjda vattennivåer
kommer extrema väderhändelser bli allt vanligare.

Digitalisering, automatisering och AI-ifiering
Den disruptiva teknikutvecklingen som bygger på att analogt blir digitalt, allt
kopplas upp med allt och att algoritmerna blir smartare och smartare förändrar allt,
på gott och ont. Vi ser i nutid hur digitala plattformar, digitalisering och artificiell
intelligens förändrar hur vi jobbar, vad som köps och säljs och på vilket sätt, vilket
vittnar om hur framtiden kan komma att te sig: som ett mer eller mindre
självgående nätverkssamhälle, där allt är uppkopplat med allt. Coronapandemin har
accelererat utvecklingen kraftigt.

Globalisering på reträtt
Epoken av ”hyperglobalisering” under 1990-talet och tidiga 00-talet är över. Nu
träter2 forskare och experter om huruvida globaliseringen har vänt eller om
hastigheten är avtagande. Klimatförändringar, ökande nationalistiska strömningar,
osäkerhet kring leveranskedjor och minskade kostnadsfördelar av att outsourca
produktion till låglöneländer har fått globaliseringen på reträtt.

Urbanisering med nödvändig nyansering
Såväl globalt som i Sverige kommer andelen av befolkningen som bor i urbana
områden att öka mot 2050, enligt FN:s prognoser3. Det finns dock skäl att nyansera
bilden av hur de demografiska förändringarna ser ut när vi tittar på Sverige. Man
kan lätt tro att storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö växer på
grund av inrikes flyttnetto, men så är inte fallet. Storstäderna har de senaste åren ett
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negativt inrikes flyttnetto och växer på grund av högt födelsenetto och invandring4.
De kommuner som växer på grund av inrikes flyttnetto är i själva verket i första
hand kranskommuner till storstäder som Österåker och Trosa, samt större städer
som Jönköping och Linköping. Den egentliga urbaniseringen sker i Sverige till
många av landets större städer utanför storstadsregionerna, snarare än till
storstäderna.

Åldrande befolkningar
Slutligen en av de ”säkrare” förändringarna att ta hänsyn till med sikte mot 2050:
en åldrande befolkning. Mot 2030 ökar befolkningen i Sverige enligt SCB5 med
9%, medan andelen i åldersgruppen 80+ ökar med 54%. År 2050 kommer andelen
80+ i Sverige vara nästan dubbelt så hög som idag6. Även om morgondagens äldre
blir friskare än dagens, kommer det att innebära ett kostnadstryck på kommuner
och regioner. Det kommer också innebära att samhället behöver anpassas i högre
utsträckning för en ökad äldre befolkning.

De tunga megatrenderna driver tillsammans med andra faktorer fram andra trender
redan idag, med mer direkta konsekvenser för kommuner, Katrineholm inkluderat.
Vilka dessa trender är fokuserar vi på i nästa avsnitt.

10 TUNGA TRENDER SOM PÅVERKAR KATRINEHOLMS KOMMUN

1. Ökat fokus på hållbarhet
Klimatförändringarna och andra miljöaspekter som biologisk mångfald,
tillsammans med andra grundläggande globala utmaningar är bakgrunden till FN:s
arbete med de globala målen och Agenda 2030. Agendan är enligt den av FN
(UNDP) drivna sidan globalamalen.se ”den mest ambitiösa agendan för hållbar
utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra
fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska
ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa
klimatkrisen”. Allt fler organisationer, inom offentlig, ideell och privat sektor
integrerar nu de 17 målen i sina egna visioner, strategier och planer.

Figur 2. De 17 globala målen för hållbar utveckling.

Strävan efter hållbarhet är dock mer än att försöka nå de globala målen. Inom
kommunerna finns konkreta problem kopplade till ekologisk, social och ekonomisk
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hållbarhet som behöver lösas, och nyckeltal kopplade till samtliga 17 mål finns
framtagna av rådet för främjande av kommunala analyser7.

2. Säkerhetsfrågornas återkomst
Under flera år har ”säkerhetsläget försämrats”, en formulering Sveriges
försvarsminister har återkommit till vid otaliga tillfällen. Många, även
försvarsministern, togs dock på sängen av Rysslands invasion av Ukraina den 24
februari 2022, en händelse som förändrade den säkerhetspolitiska globala
ordningen i grunden. Det nya läget är osäkert, försiktigt uttryckt. Det som är säkert
är emellertid att säkerhetsfrågor på global, nationell, regional och kommunal nivå
kommer att hamna högre upp den politiska agendan.

3. Kapital flödar från brunt till grönt
2020-talet inleddes med att världens största fondförvaltare Blackrock växlade över
till hållbara investeringar i klimatkrisens kölvatten.8 Det finns ett stort intresse
bland sparare och fondförvaltare att investera i det som är hållbart. Omställningen
av industrin innebär enorma investeringar, framförallt i Norrland, där 1000
miljarder investeras i framförallt Norrbotten och Västerbotten, kring fossilfritt stål,
batteritillverkning och grön elförsörjning som svar på klimatförändringar och
tillhörande krav.

4. E-handelsexplosionen
E-handeln växer stadigt och har i Coronapandemins kölvatten tagit ett extra skutt.
Den utmanar kraftigt all typ av platsbaserad handel och driver en
leveransrevolution som påverkar mobiliteten över hela landet. Handeln är en
bransch som står under ett högst konkret omvandlingstryck, med påverkan på hur
stadskärnorna ser ut framöver. Utvecklingen av E-handeln innebär också ett
utvecklingstryck på leveranser och logistik.

5. Produktionen närmare hemmamarknaden
Ny teknik och ökade protektionistiska strömningar i kölvattnet av geopolitiska
konflikter stoppar utlokaliseringen av produktion och vänder till reshoring. Strävan
efter minskade klimatutsläpp är en allt viktigare drivkraft att flytta produktionen
närmare hemmamarknaden. Det faktum att arbetskraft i tidigare låglöneländer inte
är lika billig är ytterligare en viktig drivkraft, liksom osäkerhet kring globala
leveranskedjor. Konsekvenser blir nya möjligheter till produktion och
arbetstillfällen i delar av landet som tidigare missgynnats av globalisering av
produktionen9.

6. Mot smarta städer och samhällen där allt optimeras
Utvecklingen mot mer självgående nätverkssamhällen är intimt kopplade till mer
smarta städer och samhällen. Vinnova pekar ut10 smarta (och hållbara) städer som
ett av sex viktiga områden för Sverige, när det gäller tillämpning av artificiell
intelligens. Stor påverkan väntas på bl. a transportsystem, energi och avfall, samt
inom vård och omsorg, men även inom fastigheter och för att skapa tryggare
samhällen finns stor potential. Business Insider Intelligence uppskattar11 att de
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globala investeringarna i smarta städer kommer att öka markant de kommande
åren.

Figur 3. Uppskattade globala investeringar i smarta städer. Källa: Business
Insider Intelligence.

7. Ökad och mer flerdimensionell ojämlikhet
Sverige har gått från minst till mest ojämlikt i Norden sedan början av 00-talet,
visar Världsbanken12. Ojämlikheten handlar i hög grad om materiell fördelning
beroende på vad man jobbar med (eller om man inte jobbar), men i ett
framtidsperspektiv så mycket mer.

Vi ser redan nu att urbaniseringen driver mycket ojämlikhet, att
klimatförändringarna skapar krisutsatta och drar åt tumskruvarna och att
bostadskapitalet har blivit en ny skiktare i samhället, liksom en skiktning mellan
välbemedlade och mindre välbemedlade äldre.

Vår tids stora sociala samhällsproblem är de stora skillnaderna mellan inrikes och
utrikes födda. Under överskådlig tid kommer utrikes födda som (heterogen) grupp
ligga sämre till på nästan alla mått. Det går heller inte att komma ifrån att kön
fortfarande spelar roll, men i ett framtidsperspektiv är det kanske bland männen
skiktningen främst kan komma att ske, mellan de tredubbelt ratade männen13 och
män som har det mycket väl förspänt. Nätverks-förmågor, ”kulturell musikalitet”
och psykisk ohälsa får ökad påverkan på position inom samhälls- och arbetsliv.

Figur 4. Ökad och mer flerdimensionell ojämlikhet. Källa: Kairos Future.
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8. Mys och trygghet högre upp på dagordningen
Kairos Futures mätningar14 pekar entydigt på att tryggheten på en plats är viktigast
för de som bor där. Även om det inte är den mest spännande kvaliteten att
marknadsföra är det alltjämt så att om tryggheten fallerar faller hela platsens
attraktivitet. Och det händer saker kring trygghetsfrågorna i Sverige. Ämnet har fått
betydligt mer medieuppmärksamhet de senaste åren, och svenskarna tycker också
att platsen där de bor blir mindre trygg15. Det finns också förändrade
konsumtionspreferenser när det gäller resande, där mys är mer statusfyllt än det
exotiska upptäckandet, som påverkar besöksnäringen och besöksmåls attraktivitet.

9. Storstäderna läcker
I de rikare delarna av världen växer pendlingsomlandet kring storstäder snabbare
än själva städerna. I Sverige har storstäderna tappat med avseende på inrikes
flyttnetto i flera år, även om de växer i folkmängd. Coronatiden har accelererat
läckaget. Numera ligger även kransbygden till större städer på plus. De mest rurala
delarna utan koppling till storstad/större stad är i kraftig uppåttrend, i synnerhet
småstäder av olika storlek16.

Figur 5. Inrikes flyttnetton i olika kommungrupper i Sverige under 00-talet.
Glidande 12-månaderssummering 2001-mars 2022. Källa: SCB. Bearbetning:
Kairos Future.

10. Politikens återkomst
Efter en tid efter kalla krigets slut som även benämndes ”historiens slut”17, där
marknadslösningar snarare än politiska lösningar dominerat, är politiken nu
tillbaka. Vi ser att det politiska intresset ökar bland unga. Globalt ser vi även att
politik blir viktigare i människors liv18 de senaste åren, och sociala mediers
framväxt innebär en ny arena för inte minst unga att kanalisera sitt engagemang.
Inte minst har de senaste årens turbulens som kulminerat i Coronakrisen visat att
politiken har handlingskraft, till och med till den grad att den kan stänga ned hela
världen.

Inrikes flyttnetto, källa: SCB
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SLUTSATSER AV OMVÄRLDSTRENDERNA
För kommuner och regioner, inklusive Katrineholm, innebär omvärldstrenderna att:

• Vi är inne i en era där omställningen till framför allt klimatmässigt hållbara
samhällen sätter agendan globalt, nationellt och lokalt.

• Hur vi arbetar med samhällsutmaningar påverkas starkt av den snabba
utvecklingen inom digitalisering och digitaliseringsdrivna teknologier.

• Världen befinner sig i ett nytt säkerhetspolitiskt läge med påverkan på stat,
region och kommun.

• Ovan faktum pekar alla mot produktion närmare hemmamarknaden.
• Urbaniseringen har de senaste åren delvis vänt, samtliga storstäder tappar

folk till övriga landet. Detta har accelererats under Coronapandemin.

Sammantaget innebär utvecklingen utmaningar, men också goda möjligheter för
små- och mellanstora städer inkl. Katrineholm, där kommuner utanför städer och
storstäder ser ut att kunna bli vinnare i flyttkampen och i och med den inhemska
produktionens renässans.

Katrineholm

Världen blir varmare Globalisering på reträtt
Digitalisering och

digitaliseringsdriven
teknikutveckling

Åldrande befolkningUrbanisering med
nyansering

Mys och trygghet högre
upp på dagordningen

Mot smarta städer och
samhällen

E-handelsexplosionen

Ökad och mer
flerdimensionell ojämlikhet

Ökat fokus på hållbarhet Produktionen närmare
hemmamarknaden

Kapital flödar från brunt till
grönt

Storstäderna läcker Politikens återkomst

Säkerhetsfrågornas
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KATRINEHOLMS ÖVERGRIPANDE
UTVECKLING

I det här avsnittet beskrivs Katrineholms kommuns övergripande
befolkningsutveckling. Det allra mest övergripande måttet som visar hur det går för
Sveriges kommuner är befolkningstillväxten, och befolkningsförändringens
komponenter. Generellt växer välmående kommuner, medan kommuner med större
problem har minskande befolkning. Kommuner som växer till följd av ett positivt
inrikes flyttnetto är i regel välmående.

Katrineholm har de senaste decennierna haft en ganska plan tillväxtkurva, i linje
med andra liknande kommuner. Under 2000-talet har folkmängden växt (linjen
”totalt” nedan) i takt med ett ökat invandringsnetto (invandrade minus utvandrade)
såväl som ett ökat inrikes flyttnetto (inflyttade från övriga Sverige minus utflyttade
från övriga Sverige och en ökad naturlig förändring (födda minus döda).

Figur 6. Befolkningsförändring i Katrineholm 1997-2021, dekomponerad
(uppdelad på tillväxtens komponenter). Källa: SCB, bearbetning Kairos Future.

Sett till det på framgång indikativa måttet inrikes flyttnetto fluktuerar siffrorna
mellan åren, men är i uppåttrend och i regel på plus, vilket är mycket positivt. De
andra måtten inklusive den totala befolkningsutvecklingen är nedåtgående åren
2020-2021.

Invandringsnettot svårt för en kommun att påverka. Mer påverkbart och avgörande
för fortsatt befolkningstillväxt i Katrineholm är att inrikes flyttnetto bibehålls
positivt och stärks, och att den naturliga förändringen, genom fler födda barn, ökar.

Redan här kan vi konstatera att det är viktigt för Katrineholm att vinna personer i
eller innan barnafödande åldrar från andra kommuner. Detta mycket enkla
konstaterande är avgörande för den fortsatta analysen, där vi i avsnittet nedan
analyserar Katrineholms regionala sammanhang och vilka grundförutsättningar det
ger kommunen att vara en attraktiv kommun.
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KATRINEHOLMS KOMMUN I SITT
REGIONALA SAMMANHANG

I det här avsnittet beskrivs och belyses Katrineholms kommun i sitt regionala
sammanhang, närvärlden. Fokus ligger på arbetsmarknadsregionens
grundförutsättningar, vilka reella relationer Katrineholm har att jobba med och hur
de utvecklas.

POSITION I ARBETSMARKNADSNÄTVERKET
Geografiska kartor kan ge en bild av en kommuns position, men det som har
verklig betydelse för en kommun är vilka relationer man har med andra
kommuner.

I figuren nedan visas en bild av det svenska arbetsmarknadsnätverket. Nätverket
som visas i figuren bygger på pendlingsrelationer mellan kommuner. Tjockare
linjer innebär mer pendling (in- och utpendling) mellan kommuner. Kortare linjer
innebär också mer pendling mellan kommunerna.

Bilden av arbetsmarknadsnätverket gör tydligt att det finns tre huvudsakliga
förtätningar i Sverige kring de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.
Dessa utgör agglomerationer med stora ekonomiska fördelar. Här finns mycket av
det som är grundläggande för kommuners och regioners framgång. I kraft av
agglomerationernas massa finns tillgång till kompetens, konsumtion och
arbetsmöjligheter. I agglomerationerna finns även i regel ett starkt kunskapskapital
och framgångsrika specialiseringar.

Figur 7. Översikt över det svenska arbetsmarknadsnätverket. Kartan är ritad med
hjälp av simuleringsteknik där varje kommun är en punkt som ”stöter bort” alla
andra punkter, medan kommuner som har pendlingsrelationer till varandra hålls
samman av dessa. Källa: SCB. Bearbetning: Kairos Future.
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Kring Sveriges större städer kan vi också se att agglomerationer börjar formas, om
än inte med samma massa som de kring storstäderna. Dessa mindre
agglomerationer är inte lika fördelsskapande som de större, men på god väg åt det
hållet.

Katrineholm är starkt integrerat i ett mindre sammanhang och svagt
integrerat i ett större sammanhang
Tittar vi närmare på den del av arbetsmarknadsnätverket Katrineholm tillhör kan vi
konstatera att kommunen är en nod i ett mindre sammanhang bestående av
Katrineholm, Vingåker och Flen. Detta sammanhang består av mycket nära
relationer. Katrineholm är även svagare integrerat i det största sammanhanget av
dem alla, arbetsmarknadsregionen med epicentrum i Stockholm.

Figur 8. Katrineholms position i arbetsmarknadsnätverket. Källa: SCB.
Bearbetning: Kairos Future.

De kommuner Katrineholm har starkast pendlingsrelationer med, och det som här
beskrivs som det regionala sammanhanget är: Vingåker, Flen, Norrköping,
Eskilstuna, Nyköping och Stockholm, samt de svagare relationerna med Finspång,
Södertälje, Örebro och Linköping.

Agglomerationskapitalet: den grundläggande framgångsfaktorn
Generellt gäller: ju mer integrerad en kommun är i en så stor agglomeration som
möjligt, desto bättre grundförutsättningar har kommunen. Kommuner med
agglomerationskapital har med andra ord grundläggande fördelar.
Agglomerationskapitalet är mycket viktigt för kommuner och viktigt att förstå.
Definitionen av detta mått är enligt nedan:

Agglomerationskapitalet är ett mått som visar i vilken utsträckning en kommun
är en del av ett starkt regionalt sammanhang. Varje kommun får kapital i form

av högutbildade i den egna kommunen, samt adderat kapital för antal
högutbildade i de kommuner där kommunen har starka pendlingsrelationer.
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I korthet visar måttet hur många människor med eftergymnasial utbildning en
kommun har tillgång till. Mycket förenklat har kommuner som är en del av en stor
arbetsmarknad högt agglomerationskapital. Särskilt för kommuner med lågt
agglomerationskapital är det viktigt att stärkas på den fronten. I figuren nedan visas
agglomerationskapitalet i Sveriges kommuner19 i horisontellt led samt ett
framgångsmått som till lika delar baseras på inrikes flyttnetto och lönesummor per
person i vertikalt led.

Färgskalan röd till grön har använts för att förtydliga vilka kommuner det går bättre
för (grön) och vilka kommuner det inte går lika bra för (röd) Ju längre till höger i
bilden en kommun befinner sig, desto starkare agglomerationskapital har den. Ju
högre upp en kommun hamnar, desto bättre presterar kommunen med avseende på
framgångsmåttet som beskrivits ovan. Av bilden framgår vikten för en kommun –
särskilt de med svagare agglomerationskapital – att stärka detta kapital. Men det
finns också en hel del som inte fångas av agglomerationskapitalet, i synnerhet i de
regioner där agglomerationskapitalet är starkt är skillnaderna mellan kommunernas
framgång stor.

Ökad integration med det större Stockholms-sammanhanget skulle lyfta
Katrineholm
Katrineholm befinner sig i mitten av bilden nedan med genomsnittligt
agglomerationskapital och genomsnittlig framgång. Kommunen varken
underpresterar eller överpresterar sett till grundförutsättningarna, d.v.s. det går som
förväntat givet agglomerationskapitalet, så allt annat lika ökar Katrineholms
framgång med ökat agglomerationskapital. I grund och botten finns det tre saker
som kan förbättra Katrineholms agglomerationskapital: Att antalet människor i
sammanhanget blir fler, att utbildningsnivån höjs och att pendlingsintensiteten
mellan kommunerna stärks.

AGGLOMERATIONSKAPITAL

FR
A

M
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Figur 9. Agglomerationskapital i Sveriges kommuner (horisontellt led) och
kommuners ”framgång” (vertikalt led). Datakällor: SCB. Bearbetning: Kairos
Future.

Stockholms tillväxt stärker Katrineholms agglomerationskapital
Gällande det rena antalet människor i det regionala sammanhanget växer det
kraftigt, och merparten av tillväxten står Stockholms stad för.

Figur 10. Befolkningstillväxt 1968-2021. Index där 1968 = 1. Källa: SCB.

Utbildningsnivån i regionen stiger, men inte lika mycket som i riket
Sett till kunskapskapitalet i regionen i form av andelen med eftergymnasial
utbildning, är den stigande, i linje med i riket. Södermanlandskommunerna inkl.
Katrineholm har betydligt lägre utbildningsnivåer än riket i stort, medan Stockholm
har betydligt högre. Detta understryker ytterligare vinsten att kopplas upp starkare
mot Stockholm.

Figur 11. Andel med eftergymnasial utbildning 1985-2020. Källa: SCB.

Stärkta relationer i det lilla sammanhanget, försvagade i det stora
Det som effektivast skulle stärka Katrineholms agglomerationskapital vore om
pendlingsintensiteten till/från Stockholm skulle öka. Fram till 2016 ökade antalet
pendlare mellan Katrineholm och Stockholm, men sedan dess har
pendlingsrelationen avtagit i styrka. I det mindre sammanhanget är
pendlingsrelationerna mer stadigt uppåtgående, även om relationen med Flen har
avtagit i styrka de senaste åren.
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Figur 12. Antal pendlare (inpendlare + utpendlare) mellan Katrineholm och de
starkaste kommunrelationerna. Källa: SCB.

Infrastrukturen överlag bra i Katrineholm
För att stärka agglomerationskapitalet och integrationen med det växande regionala
sammanhanget kring Stockholm är infrastrukturen naturligtvis avgörande. I det
mindre sammanhanget, inom Sörmland och till Norrköping är pendlingsavstånden i
tid mycket små, vilket är positivt. I det större sammanhanget är pendlingsavståndet
kring timmen med tåg, vilket är i överkant. Samtidigt är trafikinfrastrukturen med
tåg till/från Katrineholm i princip så bra den kan bli, pendlingstiden till/från
Stockholm beror på geografiska avstånd och många tågstopp däremellan.

När det gäller den digitala infrastrukturen ligger Katrineholm mycket bra till.
Kommunen har konsekvent haft en högre andel av befolkningen med tillgång till
snabbt bredband än riket i stort, en andel som nu är nära 100%. Där det finns mer
att önska är av laddinfrastrukturen, där kommunen har något färre laddpunkter än
riket i stort. I det stora hela är dock infrastrukturen i Katrineholm bra.

Figur 13. Andel hushåll som har fast bredband med minst 100Mbit/s. Källa: PTS.

KATRINEHOLMS KOMMUNS ROLL I SYSTEMET
För att se på Katrineholms kommuns övergripande roll i systemet tar vi hjälp av
figuren nedan. Kommunernas färg bestäms av det framgångsmått som beskrivits
ovan, där grön är mer framgångsrik och röd mindre framgångsrik. Den här gången
i vertikalt led syns agglomerationskapitalet i landets kommuner. I horisontellt led
finns en kompletterande och viktig dimension: graden av orientering mot boende
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eller arbete. Kommuner till vänster har en boendeprofil som innebär att många
sover i kommunen, men jobbar någon annanstans. Kommuner till höger i bilden
har motsatt situation: många som jobbar i kommunen men sover någon annanstans.

Det är värt att notera den gröna färgen i boendekommunerna med starkt
agglomerationskapital. Dessa kommuner bygger på en stark boendeattraktivitet,
samtidigt som de ger tillgång till många och välavlönade arbetsställen i närliggande
arbetskommuner. För kommuner som har en utpräglad boendeprofil är det
avgörande att bibehålla och utveckla kommunens boendeattraktivitet och
möjliggöra att jobba i andra kommuner. Deras öde avgörs i hög grad av hur
arbetslivet utvecklas i andra kommuner. För kommuner med utpräglad arbetsprofil
är det avgörande att bibehålla och utveckla arbetsliv och näringsliv, då det är deras
roll i systemet och vad som i högre utsträckning driver kommunernas utveckling.

Katrineholm har en arbetsroll i det lilla sammanhanget och en boenderoll i
det stora sammanhanget
Katrineholm har ett genomsnittligt agglomerationskapital och hamnar därför i
mitten av bilden nedan. Sett till profilen mot boende/arbete ligger Katrineholm
även där i mitten, men tittar vi närmare på nettopendlingen mellan olika kommuner
visar det sig att kommunen snarare har olika roller beroende på sammanhang.

Figur 14. Agglomerationskapital och profil mot boende/arbete i Katrineholm och
andra kommuner. Källa: SCB. Bearbetning: Kairos Future.
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I det mindre sammanhanget och specifikt i relation till Vingåker har Katrineholm
en kraftigt positiv nettopendling, d.v.s. fler pendlar in till Katrineholm från
Vingåker för att arbeta än tvärtom. I det större sammanhanget är situationen den
motsatta, fler pendlar in till Stockholm för att arbeta än tvärtom.

Figur 15. Nettopendling (in - ut) mellan Katrineholm och de starkaste
kommunrelationerna. Källa: SCB.

Att Katrineholm har båda dessa roller är ett mycket viktigt faktum för
positioneringen i sammanhanget. Medan kommuner som Trosa, Strängnäs och
Gnesta har mycket utpräglade boenderoller och roll som pendlingsalternativ i den
större Stockholmsregionen, behöver Katrineholm se sig mer som en stad och motor
som också bär upp det mindre sammanhanget.

Tjänster och arbeten med möjlighet till distansarbete växer i sammanhanget
För att Katrineholm ska stärkas är en viktig faktor ökad sysselsättning i det
regionala sammanhanget generellt. I sammanhanget är Stockholm dominerande,
där tjänster i allmänhet har stått för den stora sysselsättningstillväxten, medan
tillverkning/utvinning har minskat.

Figur 16. Antal förvärvsarbetande inom olika branscher och utvecklingen över tid,
kommunerna i sammanhanget sammanslaget. Källa: SCB. Bearbetning: Kairos
Future.

Sett till vilka yrken som växer är det påtagligt att yrken där distansarbete är
möjligt, där den stora gruppen IT-arbetande är det tydligaste exemplet, står för en
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mycket stor del. Det är i flytt- och boendeperspektivet goda nyheter för
Katrineholm, eftersom antalet potentiella flyttare till Katrineholm som ligger en
liten bit bort från Stockholm då blir fler.

SLUTSATSER AV KATRINEHOLM I DET REGIONALA SAMMANHANGET
För Katrineholm innebär det regionala sammanhanget och rollen Katrineholm
spelar där att:

• Katrineholm har betydande draghjälp från sammanhanget, men
integrationen med Stockholm behöver stärkas. Katrineholm bildar ett eget
sammanhang med Vingåker och Flen, men starkare relationer med de
större kommunerna, framför allt Stockholm, skulle ge ett större
agglomerationskapital och bättre grundförutsättningar.

• Trafikinfrastrukturen är bra i Katrineholm överlag. Den digitala
infrastrukturen är riktigt bra, medan laddinfrastrukturen lämnar lite mer att
önska.

• Katrineholm har en arbetsroll i det lilla sammanhanget och en boenderoll i
det stora. Katrineholm har mycket stor inpendling från Vingåker, men är
utpendlingskommun till de stora kommunerna.

• Arbetslivsmässigt rör sig det regionala sammanhanget mot en stor ökning
av distansarbeten. Stockholm färgar utvecklingen med massiv ökning inom
IT och även företagstjänster.

För Katrineholm gäller det sammantaget att bli en så vass stad som möjligt i
det stora sammanhanget, att spela på sin profil som egen stad snarare än att bli
mer som Trosa eller Gnesta. Att ”äta” mer på Vingåker och Flen är allt mindre
gynnsamt för att locka nya kommuninvånare över tid – det är inte i det lilla
sammanhanget tillväxtvolymen finns, utan i det stora.
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KATRINEHOLMS KOMMUN I ETT
ARBETSPERSPEKTIV

I det här avsnittet beskriver vi Katrineholms kommun i ett arbetsperspektiv. Vi
tittar på den roll Katrineholm har som arbetskommun i det regionala
sammanhanget och på utvecklingen i olika branscher och yrken. Eftersom den här
analysen och rapporten handlar om Katrineholm i ett flytt- och boendeperspektiv
beskrivs arbetslivet i Katrineholm översiktligt och med fokus på det som är
relevant för ökad inflyttning och boendeattraktivitet.

KATRINEHOLMS ROLL SOM ARBETSKOMMUN
För att få djupare förståelse kring hur förutsättningarna beträffande arbetslivet ser
ut grupperar vi med klusteranalys Sveriges kommuner efter det vi vet om
kommunernas arbetsmarknader. Utifrån en mängd olika data framträder 8 typer. De
fem mest distinkta presenteras närmare medan de tre mindre tydliga ges en kortare
beskrivning. Det är också viktigt att påpeka att en kommuns arbetsliv i regel är en
mix av upp till tre typer.

Typ 1: Smetskapare
I ”Smetskapare” är inpendlingen hög. Transportinfrastruktur utgör en stor del av
ytan, och det är många taxibilar. Lönerna är mycket höga, många är chefer och
högutbildade inom teknik/vetenskap eller samhällsvetenskap/humaniora, och
jobbar med kvalificerade kunskapstjänster. Kommunen, naturbruk och
säsongsvariationer spelar en jämförelsevis liten roll i arbetslivet.

Exempelkommuner är: Sollentuna, Solna, Göteborg, Nacka, Stockholm.

Typ 2: Oaser
”Oaser”-typer har i allmänhet litet och småskaligt arbetsliv, eftersom många
arbetar i storstaden intill. Andelen egenföretagare är mycket hög, likaså andelen
lärare och de som arbetar med personliga och kulturella tjänster. En hög andel
kvinnor bland arbetande. Markexploateringsgraden är hög och fler än normalt
jobbar inom bygg.

Exempelkommuner är: Knivsta, Lerum, Vallentuna, Österåker, Vellinge.

Typ 3: Regionhubbar
Arbetslivet i gruppen ”Regionhubbar” karakteriseras av storskalig offentlig sektor,
ofta i formen av större sjukhus eller förvaltning. En relativt sett mindre andel
arbetar i kommun, är egenföretagare eller arbetar i små företag; bygg och naturbruk
är ovanliga branscher. Arbeten som kräver högskolekompetens är vanliga.
Pendlings-integrationen med omgivningen är relativt låg, trafiken är större in än ut.

Exempelkommuner är: Östersund, Kalmar, Örebro, Sundsvall, Karlstad.
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Typ 4: (G)lokala tillverkare
”(G)Lokala tillverkare”-typen handlar om industri, produktion och teknik som
konkurrerar på en global marknad. Kommunernas arbetsliv domineras i allmänhet
av stora privata företag, inom tillverkning. Branschkoncentrationen är mycket hög,
samtidigt är lönerna höga, men det finns många arbetssökande utländska
medborgare. Offentlig sektor och byggsektorn är motsvarande liten.

Exempelkommuner är: Olofström, Perstorp, Emmaboda, Hofors, Oxelösund.

Typ 5: Upplevelseskapare
”Upplevelseskaparna” är en liten grupp, där branschkoncentrationen är hög, hotell-
och restaurang samt kultur och personliga tjänster är överrepresenterade.
Fritidshusen många. Det finns i allmänhet många lediga jobb (men det varierar
kraftigt över året) och mycket få arbetslösa. Många jobb är enkla, få kräver
högskoleutbildning. Pendlingstrafiken är mycket låg inom landet och den som
finns är riktad inåt. Där-emot är vissa av dessa kommuner gränskommuner med
mycket stor utpendling.

Exempelkommuner är: Härjedalen, Åre, Malung, Borgholm, Strömstad och Eda.

Typer 6-8: Småstäder, Landsorter och Naturbrukare
Övriga typer utmärker sig genom att ligga nära riksgenomsnittet i det mesta. Få
gemensamma egenskaper sticker ut. Typen ”Naturbrukare” har en mer renodlad
profil med hög andel jordbrukare/skogsbrukare/jägare/fiskare. Några karakteristika
är en något större andel som arbetar inom enklare tillverkning och transport. Få
utom lärare är högutbildade och lönerna är låga, mycket få arbetar inom
kvalificerade kunskapsbranscher.

Exempelkommuner är: Tranås, Vetlanda, Nässjö, Gislaved, Katrineholm.

Katrineholm är blandning av småstad och regionhub
Utifrån Katrineholms kommuns ”profil”, d.v.s. i vilken utsträckning kommunen
liknar de 8 typerna ovan kan det konstateras att profilen domineras av typerna
småstad och regionhub.

Figur 17. Katrineholms kommuns profil, småstad och (G)Lokal tillverkare. Källa:
SCB rAps. Bearbetning: Kairos Future.
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En stor del av förklaringen hittar vi i branschstrukturen som präglas av tillverkning,
bygg och en större andel verksamma inom vård och omsorg. Katrineholm är inte
den kommun som sticker ut mest sett till branschstrukturen, jämför exempelvis
med Stockholm och Finspång nedan.

Figur 18. Branschstruktur i Katrineholm och omgivande kommuner. Rosdiagram
där cirkelsektorns storlek visar andelen sysselsatta i branschen, hur mycket
cirkelsektorn sticker ut visar på överrepresentationen gentemot riket i stort. Källa:
SCB. Bearbetning: Kairos Future.

Katrineholm är, varken mer eller mindre, en kommun med ett varierat arbetsliv
som är typiskt för en småstad eller mellanstor stad, med en hel del tillverkning och
en hel del offentlig sektor, samt mindre av den typ av kunskapsintensiv
tjänstesektor som finns i storstäderna.

BRANSCH- OCH YRKESTILLVÄXT ÖVER TID I KATRINEHOLM
För varje kommun är det starkt fördelsskapande att ha en branschsammansättning
bestående av branscher på frammarsch. Katrineholm har en genomsnittlig
branschstruktur och liksom i riket har industrin tappat i sysselsättning senaste 10
åren medan tjänster har växt.

Figur 19. Antal förvärvsarbetande inom olika branscher och utvecklingen över tid,
Katrineholm. Källa: SCB. Bearbetning: Kairos Future.
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Katrineholm sticker ut genom den mycket starka tillväxten inom offentlig
förvaltning. Etableringen av strålsäkerhetsmyndigheten i Katrineholm ligger i hög
grad bakom utvecklingen och har stärkt Katrineholm i rollen som regionhub.

ARBETSMARKNADEN FRAMÅT FÖR KATRINEHOLM

Räkna inte ut industrin
Även om industrin inte lyft under åren 2010-2020 sysselsättningsmässigt är det
värt att återvända till omvärldsanalysen där mycket pekar på en nystart. Primärt är
det delar av industrin som är i framkant gällande den gröna omställningen som
väntas gynnas, men även övrig industri kan mycket väl växa.

Distansarbeten växer i det regionala sammanhanget, arbeten som kräver
fysisk närvaro växer i Katrineholm
Vi ser också konkret att vissa industriyrken växer över tid i Katrineholm, till
exempel maskinoperatörer inom livsmedelsindustri, samt smeder och
verktygsmakare. Växer gör också arbeten som barnskötare, butiks- och
lagerpersonal samt vårdbiträden. Gemensamt för dessa yrken är att de är mycket
svåra att utföra på distans. Personer som arbetar i Katrineholm har således goda
skäl att även bo i kommunen, för att minimera tiden till arbetsplatsen.

Figur 20. Växande yrken i det regionala sammanhanget och i Katrineholm. Källa:
SCB.

I det regionala sammanhanget som domineras av Stockholm är situationen
annorlunda. Här växer den stora gruppen IT-arkitekter, tillsammans med
organisationsutvecklare, marknadsförare och informatörer. Som tidigare nämnt
innebär det fler potentiella flyttare till Katrineholm.

SLUTSATSER AV KATRINEHOLM SOM ARBETSKOMMUN
För Katrineholm innebär rollen som arbetskommun att:

• Katrineholm är en utpräglad småstad med betydande inslag av regionhub.
Ett blandat arbetsliv med industri, hantverksmässiga yrken och offentlig
verksamhet med litet inslag av företagstjänster och utpräglade distansjobb
formar profilen.
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• Offentlig förvaltning är raketen, sysselsättningsmässigt. Etableringen av
Strålsäkerhetsmyndigheten har stärkt Katrineholm som regionhub.

• I de större städerna i allmänhet och Stockholm i synnerhet växer yrken
med stora möjligheter till distansarbete. Yrkena som växer i Katrineholm
kräver i betydligt högre utsträckning fysisk närvaro.

För Katrineholm innebär det sammantaget en god möjlighet att jobba på
hemmaplan med arbetsliv som inte nödvändigtvis behöver ske på distans – som
dessutom kan locka flyttare som vill ha minimalt avstånd till arbetsplatsen.
Samtidigt finns en stor möjlighet att locka boende som kan jobba i andra
kommuner, framförallt i Stockholm, när det blir fler distansarbetare där.
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KATRINEHOLMS KOMMUN SOM
FLYTTKOMMUN

I det här avsnittet beskriver flyttdynamiken kring Katrineholm på djupet, vilka
grupper kommunen vinner och förlorar, samt till vilka kommuner Katrineholm
vinner och förlorar. Men vi inleder med några generella insikter om hur
flyttmönstren ser ut och fungerar inrikes.

FLYTTDYNAMIKENS HUVUDSATSER
Flyttmönster är å ena sidan komplexa, men lyckas man förstå anatomin bakom dem
är de också överraskande förutsägbara. De beror på ett antal grundläggande
faktum, vi kan kalla dem flyttdynamikens huvudsatser.

Vi flyttar till bättre livskvalitet och en attraktivare plats, sällan ”hem igen”
Kairos Future har noga kartlagt20 flyttmotiven bakom olika flyttar inom Sverige.
Den mest grundläggande frågan är naturligtvis varför vi flyttar. Medan många tror
att det är vanligast att flytta till arbete, till kärleken eller en flytt tillbaka till
uppväxtkommunen, ser topplistan ut enligt nedan, enligt 6000 svenskar som
beskrivit anledningen till en flytt de nyligen gjort:

• Bättre livskvalitet
• Nya platsen var attraktiv
• Ville ha en bättre bostad
• Bättre framtidsutsikter
• För att prova något nytt
• Att bo på platsen var en dröm som blev verklighet
• Nytt arbete/arbetet flyttade
• Flyttade ihop med partner
• Ville till barnvänligare plats
• Minskade avstånd

Många kommuner, i synnerhet utanför storstäderna, lever på hoppet att locka
återflyttare, men endast 15% av de flyttar som genomförs är en återflytt där det
flyttas ”hem” igen. Det är självklart inte fel att locka återflyttare, men ett ensidigt
återflyttarperspektiv riskerar att flytta fokus från att göra platsen attraktiv i grund
och botten. Såväl vad som är attraktivitet som livskvalitet är mycket olika bland
olika grupper, varför det är nödvändigt att skikta potentiella flyttare i olika
(mål)grupper.

Livsfas är helt avgörande för synen på platsattraktiviteten och flyttmotiven
Flyttmönstren är allt annat än konstanta över åldrar och mer specifikt livsfaser. Det
finns tre livsfaser, där flyttströmmarna i de två förstnämnda i regel går åt helt olika
håll:

• Unga (här 18-26 år) flyttar mest och i regel till det mer urbana.
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• Personer i barnfamiljsåldern (här 27-44 år, samt 0-17 år) står för en mycket
stor andel av flyttarna och flyttar framförallt i större regioner helt i motsatt
riktning än de unga, i synnerhet till kranskommuner till storstäder och
större städer.

• Medelålders plus flyttar mindre regelstyrt, men i något högre utsträckning
från det urbana.

Figur 21. Tre huvudsakliga livsfaser och flyttintensiteten i faserna. Källa: SCB,
bearbetning: Kairos Future.

Olika preferenser i platspyramiden beroende på livsfas
En attraktiv plats har många olika komponenter. I platspyramiden i figuren nedan
är det viktigaste enligt svenskar i allmänhet i botten och det som bedöms som minst
viktigt i toppen. Valet av modell för rangordningen kommer sig av att de ganska
tydligt svarar mot Maslows mänskliga behovspyramid.

• I botten – och därmed viktigast för respondenterna – hamnar sådant som
har med trygghet och platsens grundläggande funktionalitet att göra:
trygghet/låg brottslighet, rent och snyggt, bra kommunikationer o.s.v.
Detta är något som så gott som alla betonar som viktigt.

• En nivå upp kommer det som kan kallas funktionella konkurrensfördelar.
Sådant som bedöms som viktigt för många men inte alla: bra kommunal
service, närhet till vatten, barnvänligt o.s.v. Olika individer betonar också
olika funktionella fördelar.

• Ytterligare en nivå upp i pyramiden hittar vi mycket av det som handlar
om hemkänsla och sammanhang: att man kan identifiera sig med platsen,
stark gemenskap, rikt utbud av sport/fritidsaktiviteter m.m.

• I pyramidens övre delar finner vi de typiskt urbana kvaliteterna myller och
möten: shopping, nöjesutbud, restauranger och caféer. Allra högst upp
hamnar påståendet ”känslan att det är där det händer”.
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Figur 22. Platsens olika värden sorterade efter det som generellt är viktigast (nere
i pyramiden) och det som är minst viktigt för respondenterna (uppe i pyramiden).
”C” i toppen står för Centrum – där det händer. Källa: Kairos Future.

Det generella mönstret är en sak, men mellan livsfaserna skiljer det sig rejält. De
unga befinner sig högre upp i pyramiden med fokus på typiskt urbana kvaliteter.
Personer i barnfamiljsåldrar förflyttar sig kraftigt nedåt med starkare fokus på
trygghet och barnvänlighet. De äldre är än mer trygghetsorienterade och fokuserar
på rent och snyggt, lugnt och skönt.

Olika flyttmönster beroende på livsfas
När vi studerar flyttmotiven i olika åldrar ser vi följaktligen att motiven följer vad
som i varje livsfas ses som attraktivt för en plats. Unga flyttar till en plats som ger
bättre framtidsmöjligheter, studier, där det finns många (potentiella) vänner och
även arbete.

Figur 23. Platsvärden efter åldrar, samt hur de hänger ihop med flyttmotiv.

Barnfamiljer flyttar i mycket hög grad till en större bostad och barnvänlighet. De
medelålders + har lite mer diffusa motiv, men den frihetsfas som för många
inträder när eventuella barn flyger ut och arbetslivet tar slut, för med sig
möjligheten att flytta till ”livsnjuteri”. Det kan innebära att flytta till barnbarn, till
fritidshus, till uppväxtplatsen eller något annat.
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Tre flyttvågor avgör kommuners flyttöde
Logiken ovan innebär att flyttningar inom Sverige sker i tre olika vågor. Den första
flyttvågen handlar om när unga flyttar till studier. Den gynnar medelstora/större
städer med lärosäten kraftigt, men även storstäder. Den andra vågen går typiskt till
storstäder och hänger samman med arbetsmöjligheter. Den tredje vågen sker när
barnfamiljer flyttar från det urbana till det mindre urbana i allmänhet och till
kransområden till storstäder/större städer i synnerhet. Här är det en större bostad –
ofta hus – och en bra uppväxtmiljö för barn som är avgörande.

Figur 24. Tre olika flyttvågor som är starkt livsfasberoende. Källa: SCB.
Bearbetning: Kairos Future.

Den växande kransbygden vinnare i flyttkampen
Sveriges kommuner kan delas in i tre system, storstäderna med deras stora och
växande kransomland, större städer och deras något mindre men alltjämt växande
kransomland, samt övriga kommuner med varierande grad av i regel svag
specialisering mot boende och arbete.
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Figur 25. Sveriges kommuner i tre olika system. Pilarna visar övergripande inrikes
flyttströmmar, under de senaste åren. Källa: SCB. Bearbetning: Kairos Future.

De senaste åren har flyttströmmarna generellt gått mot ökad urbanitet i den första
och andra andningen eller flyttvågen, för att sedan diffundera ut mot kransbygder i
den tredje. Netto har kransbygder till storstäder varit den överlägsna vinnaren, följt
av större städer och vissa kranskommuner till större städer. Under Coronapandemin
har alla kommungrupper utom storstäderna och de större städerna tagit revansch,
men ett basscenario är att det alltjämt är kransbygder och större städer som drar de
största vinstlotterna i flyttstriden framåt.

Olika flyttkrafter i olika regionala sammanhang
Slutligen är det viktigt att förstå vilka flyttkrafter som dominerar i olika regionala
sammanhang. Här är mönstren förvånansvärt förutsägbara. I de glesaste
sammanhangen, bland kommuner som inte hänger ihop med en större stad eller
storstad, lever urbaniseringen i högsta grad. Här flyttas det i alla åldersgrupper i
regel från den mindre kommunen till den större kommunen.

I de riktigt stora regionala sammanhanget är det som helhet i regel tvärtom,
storstadskommunerna tappar till de mindre kommunerna i kransbygden intill. Men
det är också mycket olika beroende på livsfas. Unga flyttar alltid netto till
centrumkommunen som är arbetsmotorn i systemet, t. ex Stockholm.
Barnfamiljerna flyttar alltid netto från samma kommun och ut i kransbygden.

Kring de större städerna som inte är storstäder är den en mix av ovan logik. På
totalen är det i regel ”störst går först” och urbanisering som dominerande rådande
princip. Men det är också alltid ett eller ett par undantag, som har lyckats komma
in i en storstadsregionslogik och vinner flyttare på grund av att de vinner många
barnfamiljer från den större staden som är arbetsmotor i systemet. Figuren nedan
visar logiken.
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Figur 26. Flyttkrafter som dominerar i olika regionala sammanhang. Källa:
Kairos Future.

Enligt denna ”regelbok” skulle Katrineholm vinna flyttare från Vingåker och Flen i
alla åldrar, förlora framförallt unga flyttare till de större städerna Norrköping,
Örebro, Eskilstuna, Linköping, men kanske också lyckas vinna barnfamiljer från
någon av dem. Katrineholm skulle enligt regelboken förlora unga flyttare med
besked till Stockholm, men å andra sidan vinna bland barnfamiljer och bland
medelålders+. Vi ska nu se hur det ser ut i praktiken.

FLYTTDYNAMIKEN KRING KATRINEHOLM

Katrineholm förlorar bland unga men vinner bland de övriga
Katrineholm har som tidigare beskrivits en positiv trend vad gäller inrikes
flyttnetto. Delar vi upp inrikes flyttnetto i de olika livsfasgrupperna ovan ser vi att
den stora förändringen är att nettot bland barnfamiljer vänts från negativt till stadigt
positivt. Detta är mycket goda nyheter för Katrineholm. Det är också en försiktig
uppåttrend bland unga, medan siffrorna bland gruppen medelålders och äldre
fluktuerar men ändå nästan alltid är på plus.

Figur 27. Inrikes flyttnetto i Katrineholms kommun i olika åldrar, 2000-2021.
Källa: SCB. Unga = 18-26-åringar, Barn och vuxna = 0-17, samt 27-44-åringar,
Medelålders och äldre = 45+- åringar. Källa: SCB. Bearbetning: Kairos Future.
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Katrineholms kommun vinner i det lilla sammanhanget och i det stora
sammanhanget men förlorar i mitten
När de inrikes flyttströmmarna studeras med avseende på vilka kommuner
Katrineholms kommun vinner eller förlorar flyttare till är det stora vinster i det lilla
sammanhanget i och med vinster från Flen och Vingåker, men även i det stora
sammanhanget då Katrineholm vinner flyttare från Stockholm. Däremellan,
gentemot de större städerna Norrköping, Örebro, Linköping lider Katrineholm
istället betydande förluster.

Figur 28. Mellankommunala inrikes flyttströmmar, 2017-2021. I horisontellt led
visas antalet inrikes flyttare mellan Katrineholm och de andra kommunerna, i båda
riktningarna. I vertikalt led visas inrikes flyttnetto mellan kommunerna. Färgen
visar vilka Katrineholm förlorar till (rött) och vinner från (orange till grönt).
Källa: SCB. Bearbetning: Kairos Future.

Unga strömmar till större städer och storstäder
Tittar vi på de unga framgår det med all önskvärd tydlighet att de unga dras till det
som är större, något Katrineholm förlorar på i det stora hela, mot Stockholm och de
större städerna. Men Katrineholm vinner också många unga flyttare från Flen och
Vingåker, och mellan Sörmlandskommunerna Nyköping och Eskilstuna är det
nästan jämnt.
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Figur 29. Mellankommunala inrikes flyttströmmar, 2017-2021, unga (18-26 år). I
horisontellt led visas antalet inrikes flyttare mellan Katrineholm och de andra
kommunerna, i båda riktningarna. I vertikalt led visas inrikes flyttnetto mellan
kommunerna. Färgen visar vilka Katrineholm förlorar till (rött) och vinner från
(orange till grönt). Källa: SCB. Bearbetning: Kairos Future.

Övertygande vinster av personer i barnfamiljsålder från Stockholm
Ser vi till personer i barnfamiljsåldern är det tydligt att Katrineholm vinner från det
lilla sammanhanget, men också tydligt att många barnfamiljer flyttar från
Stockholm till Katrineholm. Idealt hade åren 2020-2021 bjudit på en rejäl
Coronaeffekt i synnerhet bland barnfamiljer som flyttar från Stockholm, men en
sådan tydlig ökning syns inte i statistiken. Medan Katrineholm förlorar många
barnfamiljer till Norrköping, vinner Katrineholm netto mot Linköping.
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Figur 30. Mellankommunala inrikes flyttströmmar, 2017-2021, personer i
barnfamiljsålder (27-44, samt 0-17 år). I horisontellt led visas antalet inrikes
flyttare mellan Katrineholm och de andra kommunerna, i båda riktningarna. I
vertikalt led visas inrikes flyttnetto mellan kommunerna. Färgen visar vilka
Katrineholm förlorar till (rött) och vinner från (orange till grönt). Källa: SCB.
Bearbetning: Kairos Future.

Sammantaget kan vi konstatera att Katrineholm i stort följer ”regelboken” kring
flyttdynamikens teoretiska modeller ovan, kommunen tappar brett bland unga till
det som är större, vinner i alla grupper i kraft att vara störst i sitt mindre
sammanhang, och vinner barnfamiljer i kraft av att vara en mindre
boendeorienterad kommun i det stora sammanhanget där Stockholm är den stora
arbetsmotorn.

Det som kan te sig förvånande är att Katrineholm tappar så mycket till Norrköping.
I arbetslivsperspektivet och för att ge agglomerationskapital till Katrineholm är
relationen till Norrköping fördelskapande, i och med att det betyder att människor
och företag i Katrineholm får tillgång till en större arbetsmarknad. I
flyttperspektivet är relationen inte lika gynnsam. Norrköping är inte så stort att det
som storstäderna genererar mycket ”spill-over” till flertalet andra mindre
kommuner som därmed skulle kunna bli boendekommuner till Norrköping.
Katrineholm konkurrerar med Norrköping som stad utanför en storstadsregion, och
då är grundregeln att störst vinner. För Katrineholm är det därför att jobba i
motvind att försöka ta flyttare från Norrköping, medan det är att jobba i medvind
när det gäller att ta flyttare från Stockholm.
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SLUTSATSER AV KATRINEHOLM SOM FLYTTKOMMUN
För Katrineholm innebär flyttdynamiken kring kommunen att:

• Katrineholm vinner totalt sett både barnfamiljer och medelålders+, men
förlorar unga till andra kommuner.

• Katrineholm vinner från de minsta och den största kommunen – men
förlorar i mitten

• Katrineholm följer därmed den teoretiska regelboken: vinner på
urbanisering mot de minsta, vinner på boendespecialisering mot
Stockholm, men förlorar brett på urbanisering mot större städer – dock ej
barnfamiljer mot Linköping.

För Katrineholm innebär det sammantaget att barnfamiljerna är viktigast för att
få ett ökat inrikes flyttnetto och kampen om dessa behöver vinnas. Katrineholm
ska samtidigt inte räkna ut de unga – men de realistiska att nå är unga som rör
sig inom Sörmland, det är inte realistiskt att ta upp kampen mot större städer
eller storstäder utanför Sörmland. Katrineholm kan givet den uteblivna
Coronoaboomen bli ännu bättre på att locka folk från Stockholmsområden som
drömmer om en lantligare tillvaro.
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MÅLGRUPPSANALYS OCH
KATRINEHOLM SOM
BOENDEKOMMUN

Katrineholm har en målsättning att locka fler i åldrarna 20-66 och ett uppdrag inom
ramen för den här analysen och rapporten har varit att konkretisera vilka det
egentligen rör sig om, om gruppen 20-66-åringar ska delas upp i tydligare
målgrupper.

TRE MÅLGRUPPER FÖR KATRINEHOLM
Den målgruppsindelning som det här avsnittet behandlar bygger på vad som har
framkommit i analysen. Inledningsvis konstaterades att Katrineholm idealt behöver
locka folk i eller innan barnafödande åldrar för att få upp inrikes flyttnetto
samtidigt som födelsenettot. Föregående avsnitt visade att barnfamiljer, i synnerhet
från Stockholm, unga i Sörmland, samt personer från Stockholmsområdet som
helst vill bo lantligt, är både önskvärda och möjliga grupper att nå. Målgrupperna
är definierade enligt nedan:

• Unga i viktiga kommuner - ”Sörmlandsunga”: 18-26-åringar i
Sörmlandskommuner. De bidrar med liv, rörelse och stadskänsla till
Katrineholm, vilket är nödvändigt för en stad.

• Barnfamiljer i viktiga kommuner - ”närbarnfamiljer”: 27-44 med barn
– här tittar vi på barnfamiljer i kommuner i närområdet21. Kommuner som
barnfamiljer tenderar att välja att flytta till från Stockholm, eller välja när
de lika gärna kunde valt Katrineholm. De är en köpstark grupp som bidrar
med skatteintäkter.

• Stockholmare som drömmer om landet - ”landetdrömmare”: Personer
i Stockholms län som vill bo i ett lantligare sammanhang. De kommer från
det urbana och levandegör det rurala i Katrineholm.

Kairos Future har en målgruppsdatabas med 60 000+ respondenter som har svarat
på en mängd olika frågor om flyttningar, platspreferenser, livsstilar m.m. Tack vare
denna databas kan vi lära känna grupperna ovan som är mest relevanta för
Katrineholm.

TRE GRUNDPERSPEKTIV FÖR ATT FÖRSTÅ MÅLGRUPPERNA
Vi kommer att gå väldigt konkret in på vad respektive grupp tycker är viktigt för
att en plats ska vara attraktiv och varför de flyttar, men först tittar vi på vilka de är i
grund och botten, sett till vad som ligger bakom flyttmönster och platspreferenser.
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Figur 31. Tre viktiga perspektiv för målgruppsförståelse när det gäller val av plats.

Vi har tidigare konstaterat att livsfas är helt avgörande för val av plats.

• De Sörmlandsunga är per definition i en ”första frihetsfas” med mycket
kontakt med vänner och mycket tid.

• Närbarnfamiljerna är i ”ansvarsåldern” med stor brist på tid och fullt upp
med barn och jobb.

• Landetdrömmarna är jämnt fördelade över livets faser, där vissa även är i
den ”andra frihetsfasen” då det åter finns mer tid att spela med.

Det andra ”L”:et är livsstil, som också har stark påverkan på vilken plats som väljs.

Figur 32. Det svenska intressenätverket, cirklar vars storlek visar hur många som
anger följande som ett av sina tre största intressen. Blåa cirklar domineras av
unga, Brunröda av äldre. Länkarna visar vilka intressen som hör ihop i meningen
att de ofta nämns tillsammans. Källa: Kairos Future.

LIVSFAS LIVSSTIL

KAPITAL
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Figuren ovan visar svenskarnas livsstilar i form av ett nätverk av intressen, och hur
de hänger ihop. De största intressena generellt är familj, att läsa, resa, träna, musik
och mat. Intressen som sticker ut för respektive grupp är att

• Sörmlandsunga är starkt intresserade av träning och vänner.
• Närbarnfamiljerna är föga förvånande starkt familjeorienterade, men även

mer intresserade av hemmet än de andra grupperna, t. ex
inredningsintresserade.

• Landetdrömmarna sticker ut med ett starkt intresse för natur och kultur, t.
ex musik.

Slutligen gällande det som sätter ramen för vilka platser som är möjliga att välja,
vilket kapital grupperna har, där

• Sörmlandsunga har mycket låga inkomster relativt sett.
• Närbarnfamiljerna har mycket höga inkomster.
• Landetdrömmarna också sitter på höga inkomster, och inte sällan ett

bostadskapital som innebär att betalningskapaciteten för en bostad är hög.

MÅLGRUPPERNAS FLYTTMÖNSTER OCH PLATSPREFERENSER

Alla flyttar till livskvalitet, men vad det är skiljer sig
Liksom vid alla flyttar är bättre livskvalitet vad samtliga målgrupper eftersträvar.
Men det skiljer sig också betydligt mellan grupperna. Det som sticker ut för
respektive grupp visar på vad livskvaliteten i själva verket innebär. De viktigaste
skillnaderna är att:

• Sörmlandsunga i hög grad flyttar dit vännerna flyttar eller är, och
sysselsättning (jobb eller studier).

• Närbarnfamiljerna dras väldigt starkt till en ny bostad och en barnvänligare
plats.

• Landetdrömmarna flyttar till en dröm, de gör verklighet av den romantiska
föreställningen om livet på landet som de ser som en mycket attraktiv
plats.

Flyttmotiven hänger naturligtvis samman med målgruppernas platspreferenser.

Landsbygd och större småstad lockar
Katrineholm har mycket att erbjuda målgrupperna i form av såväl stad som
lantlighet. Grupperna har delvis lika, delvis olika preferenser när det gäller vilken
typ av ort eller bygd de vill söka sig till.
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Figur 33. Var målgrupperna BOR (X-led) och var de helst VILL BO (Y-led).

I figuren ovan visas var de bor idag och var de helst vill bo. Den tydligaste
mismatchen hittar vi (per definition) bland landetdrömmarna, där de allra flesta bor
i storstadsområde, men vill bo lantligare. Och det som är mest eftersträvansvärt är
det lantligaste lantliga. De andra målgrupperna är mer tydliga i att de föredrar en
tätort som är större än 30 000 invånare men inte en storstad. De mindre orterna är
mindre eftersträvansvärda.

Attraktiva platser erbjuder livsstilen de vill leva
Frågar vi målgrupperna vad som är en attraktiv plats är det ingen som utelämnar
basen i platspyramiden. Var de sticker ut framgår nedan, där det i grund och botten
handlar om att en attraktiv plats erbjuder den livsstil de vill leva.

• De Sörmlandsunga vill ha nära till vänner, folk i samma ålder med
blandad bakgrund, att det ska vara billigt att bo, många restauranger och
caféeer och stort nöjesutbud.

• För närbarnfamiljerna är trygghet och lugn mycket viktigt, liksom att det
är barnvänligt generellt och nära till bra skolor/förskolor.

• Landetdrömmarna vill ha nära till naturen och gärna nära till vatten, att
det ska vara vackert, lugnt och tryggt, samtidigt som de har med sig krav
på kommunikationer från storstaden.

Bostäder knäckfråga och avgörande konkurrensmedel
Frågar vi målgrupperna i vilken bostad de helst vill bo i är det uppenbart att villan
– i alla grupper – står högst i kurs. Med tanke på att det de senaste åren har byggts
övervägande flerbostadshus22 samtidigt som villan är minst lika populär som
tidigare23, innebär det en möjlighet och ett konkurrensmedel för kommuner med
större möjligheter till villabebyggelse.
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Figur 34. I vilken bostad målgrupperna BOR (X-led) och i vilken bostad de helst
VILL BO (Y-led).

När det gäller närbarnfamiljerna är det mycket svårt att se att de kan lockas med en
lägenhet. De är också mycket kapitalstarka och kan betala för en attraktiv villa.
Landetdrömmarna dras även de till villa, eller en gårdsliknande bostad, utanför
Katrineholms tätort, förmodligen av lite äldre snitt. Även de Sörmlandsunga vill
helst bo i villa, men de förväntar sig inte att göra det inom överskådlig tid, sett till
ramarna som sätts av deras begränsade kapital. Här är det också värt att minnas den
önskade livsstilen, där vänner och häng på stan är viktigt. En egen etta behöver inte
alls vara det som krävs, det går mycket väl att tänka sig unga som bor i en större
lägenhet i ett kollektivliknande boende.

KATRINEHOLMS BOENDEATTRAKTIVITET I LJUSET AV
MÅLGRUPPSANALYSEN
Det bästa kvittot på en kommuns attraktivitet är att fler flyttar dit än som flyttar
därifrån. Men för att mer specifikt förstå styrkor och svagheter i platsattraktiviteten
behövs andra angreppssätt. Nedan jämför vi Katrineholm med riket och andra
relevanta kommuner med utgångspunkt i kommunernas medborgarundersökningar.

Medborgarundersökningarna, som genomförs av SCB, ber medborgarna i resp.
kommun ta ställning till en rad olika platskvaliteter. Av dessa kvaliteter har vi valt
ut de mest relevanta baserat på vad målgruppen har för uttryckta preferenser, men
även vad som korrelerar starkast med ett starkt inrikes flyttnetto i respektive
grupp24. I bilderna nedan illustreras hur stor andel i varje kommun som anser att
kommunen är ”mycket bra” för respektive parameter.

Attraktionsfaktorer för unga ligger lågt
Om vi börjar med de Sörmlandsunga kan vi konstatera att Katrineholm ligger lägre
än riket i stort på de viktiga parametrarna. Givet att Katrineholm tappar unga och
att konkurrensen består av storstäder och studentstäder är det inte så konstigt.
Alltjämt kan Katrineholm bli bättre på samtliga parametrar. Alla är sådana
kommunen kan påverka, och den breda gruppen bestående av politiker och
tjänstepersoner som arbetade med den här analysen hade också en hel del goda
inspel på det temat (mer om det nedan).
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Figur 35. Andel i riket, Katrineholm och andra kommuner som anser att deras
kommuner är ”mycket bra” för varje parameter, parametrar viktiga för
Sörmlandsunga.

Attraktionsfaktorer för barnfamiljer kan bli bättre
Tittar vi på de faktorer som är viktigast för barnfamiljer ligger Katrineholm bättre
till, men det finns mer att göra även här. I synnerhet gällande omdömen om
förskolan, det är viktigt att förskolorna är riktigt bra. Många barnfamiljer som
flyttar har barn i förskoleåldern snarare än i senare skolåldern och har även fler och
kommande barn i åtanke. Utbudet av lekplatser och parklekar etc. är kanske inte är
helt avgörande i sig, men visar på en känsla att kommunen har en barnvänlig miljö,
vilket är avgörande.

Figur 36. Andel i riket, Katrineholm och andra kommuner som anser att deras
kommuner är ”mycket bra” för varje parameter, parametrar viktiga för
närbarnfamiljer.

Viktigt med stark natur, kultur och rurbanism för landetdrömmarna
Landetdrömmarna är lite mer komplicerade i och med att de kommer från, och är
vana, vid storstadens utbud, men har en romantisk och idealiserad bild av
landsbygden. Katrineholm har vid sidan av staden även landsbygd, men ändå
värderas närheten till naturen lägre än i t. ex. Nyköping, liksom kultur- och
nöjeslivet. För Katrineholm är nyckeln att få till den gyllene kombinationen av det
lantliga och det urbana som ibland kallas rurbanism. Traditionellt har detta
inneburit att riktigt urbana områden ”ruraliseras” och lantliga kvaliteter vävs in i
staden, med hipsterinslag som höns, odlingar och surdegar. Detta är något som
staden kan verka för att integrera, samtidigt som även landet varsamt kan
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”urbaniseras”, men då med saker som utbyggda cykelvägar för cyklister och
lådcyklister. Gällande gång- och cykelvägar får Katrineholm högre betyg i
medarbetarundersökningen.

Figur 37. Andel i riket, Katrineholm och andra kommuner som anser att deras
kommuner är ”mycket bra” för varje parameter, parametrar viktiga för
landetdrömmare.

MEDSKICK FRÅN BREDA GRUPPEN I ETT FRAMTIDA
BOENDEPERSPEKTIV
Under den workshop som hölls med den breda gruppen av politiker och
tjänstepersoner fick deltagarna summera medskick inför det fortsatta analysarbetet
och vad som i flytt- och boendeperspektivet är viktigt att ta med i arbetet med
Katrineholms Framtidsplan 2050. Medskicken och analysgruppens vidare arbete
utifrån dessa medskick kan summeras i följande punkter.

• Det finns mycket att jobba med kring det kommunala grunduppdraget och
vad som redan finns. Trygghet, förskolor, kommunikationer inom
kommunen o.s.v. är alltjämt väldigt viktiga.

• Katrineholm kan inte vara något kommunen inte är. Mycket av
medskicken handlade om identitet och stolthet över kommunen. Till
syvende och sist behöver Katrineholm bygga kommunen för invånvarna
själva. En kommun som nervöst försöker förändra sig till något kommunen
inte är kommer inte heller att bli attraktiv.

• Alltjämt finns viktiga skyltfönster för kommunen att utveckla. Här kommer
besöksnäringen in i bilden. I Katrineholms mer lantliga delar finns ett
fantastiskt utbud av loppisar och gårdsbutiker som i sig marknadsför
kommunen, men det är fragmenterat och finns ett behov av paketering. På
samma satt är stationsområdet som ses av tusentals personer utifrån
dagligen en potentiellt marknadsförande plats.

• Det kan finnas en inneboende konflikt mellan hållbarhetssträvan och det
villaboende som närbarnfamiljer kräver. Men det sker också viktiga
förändringar kring mer hållbara bilar och bostäder som innebär att
konflikten förändras om än inte helt försvinner. Att utveckla och hålla sig
ajour med vad som sker inom mer hållbart villaboende är avgörande.

• Katrineholm har en möjlighet att erbjuda en vattennära livsstil. Närheten
till vatten är en stark attraktionsfaktor för alla, men behöver inte innebära
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sjötomter. Det går även att arbeta med tillgänglighet till vatten för alla,
med bra kommunikationer.

• Utbildningsarenans förändringar innebär möjligheter för Katrineholm att
bli en studentstad, om än inte i traditionell bemärkelse. Campus och
distansstudier innebär att Katrineholm kan bli ett alternativ för fler unga.
Men det krävs då att ”studentlivet” i övrigt uppgraderas, och då behövs
framförallt ett bättre nöjesutbud.

SLUTSATSER AV KATRINEHOLM SOM BOENDEKOMMUN I LJUSET AV
MÅLGRUPPSANALYS OCH MEDSKICK FRÅN BREDA GRUPPEN
För Katrineholm innebär målgruppsanalysen och genomlysningen av
boendeattraktiviteten att:

• Det finns tre huvudsakliga målgrupper utifrån analysen. Sörmlandsunga,
närbarnfamiljer och landetdrömmare.

• Kapital, livsfas och livsstil sätter preferenserna för grupperna. De vänner-
och nöjesorienterade unga, de kapitalstarka närbarnfamiljerna och de
livsstilsdrivna landetdrömmarna behöver lockas på olika sätt.

• Sörmlandsunga kräver ett mer myllrande Katrineholm, jobb och billiga
bostäder. Det finns förbättringspotential i utbudet kring caféer, arenor för
umgänge och träning.

• För att Katrineholm ska dra nytta av en förändrad utbildningsarena krävs
såväl smart arbete med att möjliggöra distansstudier och ett Katrineholm
som erbjuder ett bättre nöjesliv.

• Närbarnfamiljer kräver attraktiv villabebyggelse och bättre barnvänlighet.
De som flyttar från Stockholm kommer sällan nöja sig med en dussinvilla
och kan ofta ta i prismässigt. Förskola och skola är ganska bra men måste
vara mycket bra.

• Det mer hållbara villaboendet är ett lika viktigt som utmanande område att
utveckla för att kunna förena hållbarhetssträvan med strävan att nå
närbarnfamiljerna.

• Landetdrömmarna kräver en lantlig idyll med storstadskvaliteter.
Navelsträngen är sällan helt klippt till storstaden, hipsterinslag och
knytpunkter där de kan bonda med andra storstadsflyktingar är viktiga för
att de ska vara trygga i sin förändring.

• Att kunna erbjuda en vattennära livsstil för alla är viktigt för Katrineholms
framtida boendeattraktivitet.

• Att bygga Katrineholm som destination med skyltfönster på landet såväl
som i staden är en viktig marknadsföringsåtgärd även för inflyttare.

• Även om Katrineholm behöver jobba med utvecklingsområden utifrån
målgruppsanalysen är det viktigt att kommunen inte försöker vara något
annat än vad Katrineholm är. Katrineholm ska till syvende och sist bygga
den kommun invånarna vill ha.
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SAMMANFATTANDE SLUTSATSER
OCH REKOMMENDATIONER

De övergripande slutsatserna och rekommendationerna från den här analysen är:

1. Omvärldsanalysen pekar på nya möjligheter för Katrineholm.
Klimatförändringar och en ny säkerhetspolitisk giv innebär en ny strävan att
producera på hemmaplan. Coronapandemin har förstärkt den trend av flytt från
storstäderna som redan förelåg. För Katrineholm gäller det att ta vara på de
möjligheter som dessa förändringar ger.

2. Katrineholm är starkt integrerat i ett svagt sammanhang och svagt
integrerat i ett starkt sammanhang. Katrineholm är motor i sitt mindre
sammanhang med Flen och Vingåker och svagt uppkopplat mot Stockholm, en
uppkoppling som skulle behöva stärkas för att stärka Katrineholm.

3. Katrineholm är arbetslivsmässigt en småstad med regionhubskvaliteter.
Katrineholms arbetsgivare är viktiga för att nå unga flyttare i närområdet.
Katrineholm har en lysande möjlighet att verka för ett växande platsbundet
arbetsliv i närområdet och samtidigt locka distansarbetande från Stockholm.

4. Katrineholm kan vinna flyttare i alla livsfaser men från olika håll.
Katrineholm har en positiv utveckling kring inrikes flyttnetto. Katrineholm bör
satsa på att vinna unga främst från Sörmlandskommunerna, barnfamiljer från
Stockholm och Norrköping, vid sidan av Sörmlandskommunerna, samt en mer
livsstilsorienterad grupp av storstadsbor som längtar efter landet.

5. Målgruppernas drivkrafter och önskemål pekar på förbättringsområden
för Katrineholm. Sörmlandsungas behov pekar på bättre arenor för socialt
umgänge och en mer studentlivsanpassad stad, närbarnfamiljerna på bättre
barnvänlighet och mer attraktiva villaområden, landetdrömmarna om hipsterinslag
i stadsbilden vid sidan av idyllen på landet. Kan Katrineholm erbjuda en vattennära
livsstil för alla är det lättare att locka samtliga målgrupper.

6. Hållbart villaliv är ett viktigt utvecklingsområde för Katrineholm.
Villaboende är traditionellt inte den mest hållbara boendeformen och hållbarhet går
alltmer mot att bli ett hygienkrav. Katrineholm bör omvärldsspana, innovera och
tänka strategiskt kring vilken typ av villaliv kommunen bör, vill och kan erbjuda.

7. Katrineholm bör gå sin egen väg och visa resultatet i skyltfönster mot
omvärlden. Katrineholm har mycket att tjäna på att integreras mer med
Stockholm. Men till skillnad från många mindre kommuner med kort pendlingstid
till Stockholm kan inte Katrineholm bli en ren pendlingskommun, utan behöver
också gå sin egen väg som stad. Katrineholm behöver bli bättre på att visa upp
både stad och land i kommunen mot omvärlden, där det finns lågt hängande frukter
i såväl mest centrala Katrineholm som på den lantligaste landsbygden.
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OM KAIROS FUTURE

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag
att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation,
strategi och mjukvarustöd för AI-driven analys, omvärldsbevakning och
innovation, hjälper vi våra kunder att omsätta de stora sammanhangen till konkret
handling. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm och
vi har egna kontor eller samarbetspartners över hela världen.

För mer information, se www.kairosfuture.com eller kontakta oss:

Kairos Future

Box 804
101 36 Stockholm
Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 3
08–545 225 00
info@kairosfuture.com
www.kairosfuture.com
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