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Bilaga 2 SWOT-analys
Allmän beskrivande text
På följande sidor finns sammanställningen från de över 170 inkomna svaren från
SWOT-enkäten (https://leaderbergslagen.eu/swot/) som riktade sig till ”alla som bor
eller är verksamma i området”, vilket säkerställde att begreppet partnerskapet fick en
inkluderande innebörd.

Svar inkom från alla de tre sektorerna, från alla medlemskommunerna samt från folk
i varierande åldrar, även ungdomar.
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Styrkor
•

Många små livsmedelsproducenter.

•

Kreativitet i byarna.

•

Entreprenörsanda hos många småföretagare.

•

Starka byar med stort engagemang.

•

Aktivt föreningsliv.

•

Stark lokal identitet.

•

Gott om ytor för rekreation, odling, bebyggelse mm.

•

Befolkningen, vi som bor här.

•

Rimliga bostadspriser.

•

”Gör det själv”-andan.

•

Engagerade människor med stor tillit.

•

Social gemenskap.

•

Kulturen, kulturell mångfald.

•

Naturen, naturresurser.

•

Bra utbyggnad av fibernät.

•

Ett bra, tryggt, lugnt boende, närhet till människor.

•

Lokala samarbeten i byar eller bostadsområden.

•

Det historiska avtrycket.

•

Stort utbud för besökare.

•

Mycket skog.

•

Vacker natur där den brukats för att ge höga rekreationsvärden.

•

Väl utvecklad och fungerande kollektivtrafik i stora delar av området. Tåg
binder ihop regionerna.

•

Glest befolkat, lugnt.
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Svagheter
•

Oengagerade ansvariga inom kommun och politik.

•

För få boende i de glest befolkade delarna.

•

Låg utbildningsnivå.

•

Förhoppning om att någon annan ska lösa problemet.

•

Sämre service här än på större orter tex. skola, omsorg, affärer.

•

Begränsad utbyggnad av fibernät utanför tätorterna.

•

Dåliga kommunikationer.

•

Hinder för bra friluftsliv, ex brist på bra skjutbanor, dålig röjning av leder.

•

Brist på samverkan, ex. inom kommun tex. Turism och näringsliv.

•

Hus står tomma och förfaller.

•

Unga flyr landsbygden.

•

Att normen för välbefinnande finns i det urbana samhället, statusen för
landsbygden kan och bör höjas.

•

Dålig marknadsföring och paketering av de aktiviteter som finns.

•

Skogsavverkning på ett sätt som leder till förstörda ekosystem och icke
attraktiva miljöer för friluftsliv och rekreation.

•

Ekonomisk svaghet.

•

Politisk centrering ex. till kommunens huvudort, regionens centralort.

•

Fixering vid det negativa i stället för att satsa på våra styrkor och
möjligheter.

•

Höga ohälsotal.

•

Innovationssvagt.

•

Svårt att verka som företagare på landet.

•

Glapp mellan egna arbetet på besöksmål och förväntningar från större
organisationer ex. Visit och de krav som omvärlden ställer.

•

Jantelag, bruksortsmentalitet.

•

Vissa orter som inte hängt med i utvecklingen (bruksorter där bruken lagt
ner), rasismen i vissa områden.

•

Få arbetstillfällen.

•

Många avslutade projekt som kostat pengar men som inte gett något.

•

Organisationer alltför homogena.

•

För få entreprenörer inom friluftslivet.
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Möjligheter
•

Samarbete föreningsliv och studieförbund.

•

Billiga lokaler, hus och gårdar.

•

Hälsosam miljö för barn.

•

Pandemitrötta storstadsbor.

•

Strategisk, geografisk placering i landet.

•

Skapa något ur kontrasterna: Landsbygd möter storstad, utbildning möter
industri.

•

Välrenommerade högskolor är en potentiell möjlighet.

•

Mötesplatser ex. familjecentral, fritidsgård

•

Här är enkelt att leva vardagsliv.

•

Tillvarata kraft i människor från andra länder.

•

Stärka lokala initiativ.

•

Frilufts och idrottsmöjligheter.

•

Turism, hemester.

•

Friluftsliv.

•

Närhet till natur, sjöar och skog.

•

Orterna i Bergslagen bjuder ett naturnäraalternativ till boende Västerås,
Karlstad, Örebro och Stockholm, utan att en för den skull måste flytta ut i
skogen.

•

Strandnära bebyggelse.

•

Ekobyar.

•

Långsiktiga satsningar, inte bara tomtebloss.

•

Intressant område ur industrihistoriskt perspektiv.

•

Sveriges största cykelområde.

•

Vattenvägarna.

•

Attrahera inflyttning och besökare med de styrkor som finns.

•

Många besöksmål att utveckla.

•

Marknadsför historia som ännu ej sammanställts och delats.

•

Mötesplatser vintertid.

•

Stimulera ung företagsamhet.

•

Liva upp city igen, ge stöd till de med affärsverksamhet i innerstaden.

•

Klimatomställningen.

•

Nya innovativa ”gröna” företag.

•

Gårdsförsäljning.

•

Utveckla naturturism i kombination med annat företagande.

•

Digitaliseringen, att bo i Bergslagen men jobba uppkopplad mot omvärlden.
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Fortsättning möjligheter.
•

Digitaliseringen, att bo i Bergslagen men jobba uppkopplad mot omvärlden.

•

Mentorskap, skapa bryggor mellan de etablerade och de nya tex. Äldre lär
yngre, kunskapsöverföring om platsens historia.

•

Jordmetaller som behövs för digitalisering och elektrifiering finns i
Bergslagen.

•

Ökad lokal ekonomi genom bl. a rekoringar.

•

Arbetsplatsförlagdutbildning och praktik.

•

Hantverkskunnande.

•

Världsledande inom elkraftsteknik.

•

Gruvdrift.

•

Möjlighet att jobba med självhushållning och ett mera hållbart arbetsliv för
den enskilde.

•

Företag som driver matproduktion, använd outnyttjad åkermark till att bli
mer självförsörjande.

•

Ägarstrukturen för skogarna, möjlighet att etablera fler vandringsleder
inspireras av befintliga ekoparker.
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Hot
•

Tjänstepersoner som ej har sitt hjärta här.

•

Låg tilltro till politiker.

•

Invånare som talar illa om sin bygd.

•

Ökad känsla av att vara orättvist behandlade och utanför samhället.

•

Nättrollen.

•

Kompetensbrist.

•

Negativ spiral, uppgivenhet.

•

Vindkraftsexploatering.

•

Vi glömmer planetens gränser, lever över jordens tillgångar.

•

Politiska klimatet.

•

Fortsatt statlig tillbakadragande.

•

Demografin.

•

Utflyttning.

•

Fixering vid pengar och befolkningsökning i stället för att sätta klimat och
hållbarhet först.

•

Nedläggning av lokal service, offentlig och privat.

•

Förlust av biologisk mångfald.

•

Utflyttning.

•

Stagnation.

•

Centralisering av politiken.

•

Regelverk som försvårar landsbygdsutveckling.

•

Näthandeln.

•

Höga transportkostnader.

•

Skogsbruket med kalhyggen.

•

Sårbarhet, svag arbetsmarknad, stort beroende av enstaka arbetsgivare.

•

Social dumpning.

•

Förfall drar ner det fina.
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Fortsättning hot.
•

För stor tilltro att föreningslivet ska lösa allt med ideella krafter.

•

Mäns våld mot kvinnor.

•

Bristande medborgardialog.

•

Splittring mellan stad och land.

•

Huvudkontor flyttar.

•

Pandemi.

•

Klimatkrisen, vi drabbas av skogsbränder långvariga torrperioder mm.

•

Fortsatt orättvis tillgångsfördelning.

•

Permanentboende används som sommarstugor.

•

Oseriösa hyresvärdar som köper upp fastigheter.

•

Ökad kriminalitet.

•

Social problematik och sociala motsättningar.

•

Ekonomiska kriser.

•

Att jämställas med storstäder ex. sjö- och strandnära byggande.

•

Hinder för naturupplevelser.

•

Eldsjälar bränns ut.

