Bilaga 1: SWOT-analys
Styrkor som har visat sig i och med de workshops som har gjorts på olika orter är att det finns ett stort
ideellt engagemang i byarna, den yngre generationen visar ett stort intresse för bygdens utveckling,
inflyttningen ökar (i alla kommuner som ingår i området förutom en), aktiviteterna för befolkningen ökar,
och det finns en vilja att ta emot, välkomna och integrera utlandsfödda.
Svagheter som har visat sig är att samordning saknas och det är oftast samma personer som gör saker och
vissa tycker att det ideella arbetet blir tungt i längden. Byarna har själva ansvar för sådant som kan ses som
mer “allmänna” samhällsfunktioner såsom vägar, vägbelysning och fiberutbyggnad samt ofta även
idrottsplatser, rastplatser, spår och leder. Att hitta energin till ytterligare utvecklingsarbete är en utmaning.
Därtill är att kunna söka stöd är ofta en krånglig process, ofta med lång handläggningstid och för högt
risktagande i form av att man inte får ut stödet alls eller att stödet dröjer. Detta leder till likviditetsproblem
som kan dra med sig följdkostnader och i värsta fall konkurs. Detta ger en tröghetseffekt där det å ena
sidan finns en drivkraft men där å andra sidan tröskeln blir för hög. Om man kan sänka tröskeln frigör
man sannolikt utvecklingskraft. På många håll efterlyser man mer engagemang från kommunen, dock
varierar denna upplevelse inom området.
Möjligheter som har visat sig är att det finns många nya idéer, det finns redan lokaler som kan nyttjas, en
ny generation har enorm drivkraft och även en allmän drivkraft finns i bygden, möjligheten att jobba med
hållbarhetskriterier, att samarbeta med andra företag på andra platser och en möjlighet att jobba med
samordnande kriterier.
Hot som identifierats: är en orolig värld, försvagad infrastruktur, en tilltagande urbanisering, okontrollerad
exploatering av mark och natur och klimatförändringar.
Sammanfattningsvis vad gäller positiva förutsättningar, så har detta område personer med stark drivkraft
att förändra och förbättra sina lokala samhällen och den yngre generationen har visat ett intresse i att vara
en del av processen med framtagningen av strategin. Detta ger en större möjlighet att förankra projekt så
att de lever vidare även efter projekttiden, vilket är en grundförutsättning för hållbar utveckling. I alla
kommuner i området förutom i en, sker det en inflyttning som överväger utflyttningen, vilket ger fler
människor som vill bo och leva här och vara en del i utvecklingen. Dessa personer kan föra med sig nya
perspektiv, vilket skapar utrymme för att se saker och ting på nya sätt. Kanske ser de möjligheterna istället
för problemen och tar förhoppningsvis även chansen att förbättra. Överlag har det visats en positiv
inställning till integrationen av utlandsfödda och personer med utländsk bakgrund. Detta faktum kan peka
på ett öppnare samhälle där fler individer är villiga att förbättra sin bygd. Det finns många innovativa idéer
ute bland byarna och viljan finns att jobba med hållbarhetsaspekter och att samarbeta för att samordna
dessa idéer.
Trots dessa möjligheter finns det svagheter och hot som kan göra en utvecklingsprocess mindre smidig.
Då föreningslivet är stort i detta område innebär det också att det ideella engagemanget är högt. Hos vissa
individer börjar detta bli betungande och i ett område som har tämligen få innevånare, kan det bli brist på
personer som vill starta och driva projekt. Det finns en viss oro för att regelverken för Leader är krångliga
och att dessa bromsar vissa sökande och projektidéer.
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