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SWOT-analys

SWOT-analysen är framtagen som ett resultat av sammanställda enkäter, workshop
intervjuer och samtal. Medborgardialoger på kommunnivå och andra underlag på
bransch-, kommun- och regionnivå har också använts för att ytterligare ta vara på
perspektiv. Vi har kunnat konstatera en stor samstämmighet mellan vad som
framkommit i dessa dokument och vad som framkommit i enkäter, workshop och
intervjuer.
Brister i infrastruktur, framförallt vad gäller bredbandsutbyggnaden, framkommer
väldigt ofta. Tillgång till bredband med hög hastighet anses vara en förutsättning
för många delar av den utveckling man vill se, att kunna ta vara på den möjlighet
som digitalisering ger och att vara en del av omvärlden i ett glest område.
I delar om området är bristen på tillgängligt boende påtaglig. Antalet
fritidsbostäder är på vissa platser större än antalet fasta bostäder vilket är
begränsande för inflyttning, för unga att stanna kvar och för företag att anställa rätt
kompetens. Det finns tankar och idéer om hur man kan jobba med detta på det
lokala planet.
Området är glest vilket försvårar tillgängliggörandet av service. Det finns exempel
på hur man hittat lokala lösningar och det vill man gärna utveckla vidare och ta
vara på erfarenheterna av.
Det finns ett behov av att synliggöra lokala produkter och tjänster, föreningar,
aktiviteter och annat för att förenkla samarbeten och göra det lättare att använda
lokala resurser. Här ses olika former av plattformar som en lösning. Området har
förhållandevis gott om bygdegårdar och andra möteslokaler, men de behöver
vitaliseras och tillgängliggöras för att fler enkla mötesplatser och hubbar ska kunna
skapas.
Det framkommer tydligt att hållbarhet är viktigt, att det idag inte är något man kan
välja utan att det skall genomsyra utvecklingen. Många påpekar i detta
sammanhang att det måste omfatta även social och ekonomisk hållbarhet.
Jord, skog och vatten är viktiga och det uttrycks en oro över att gröna näringar tas
för givna. De ses som en förutsättning för omställning till bioekonomi och hållbar
försörjning. Det finns en ny grön våg med intresse för småskalighet och
självförsörjning som man vill ta vara på genom exempelvis gemensamma odlingar.
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Det upplevs ett ökat antal konfliktytor kring markanvändning, mellan markägare,
vindkraft, rennäring, besöksnäring och generellt nyttjande av allemansrätten.
Det är viktigt att detta tas på allvar och att man samarbetar för att förebygga att
utveckling av bygder bidrar till splittring och konflikter.
Utveckling av evenemang och upplevelser är viktiga för den lokala stoltheten och
attraktiviteten. Detsamma gäller kultur- och historia för att skapa sammanhang.
Kulturen har en stor bredd, från jakt och fiske till bagarstugor, bärplockning och
mat. Det ses som en del i utvecklingen av kreativa näringar som kan ge nya
besöksmål och intäktsmöjligheter.
Det finns en tydlig medvetenhet om besöksnäringens roll för områdets utveckling,
för inflyttning, service, BRP och tillgång till upplevelser. Man ser gärna att den
breddas mer utanför destinationerna.
Det finns flera exempel på hur området haft fördelar under Corona-pandemin och
det ses som något vi bör ta med oss i fortsättningen. Förutom att det ökat
medvetenheten om den lokala servicens betydelse, sånt som paketutlämning och
dagligvaruhandel, och att man varit tacksam över att bo på landsbygd när man
jobbat mera hemifrån, så ser man också utvecklingsmöjligheterna. Hit hör
hemester-trenden och fortsatt utveckling av lokal mat, REKO-ringar och
självförsörjning.
Unga efterfrågar mötesplatser och bättre bussförbindelser mellan orter, men det
finns framförallt en tydlig vilja att driva egna frågor och att vara engagerad i
utvecklingen där man bor. Det räcker inte att bara fråga unga vad de vill ha, de vill
ta del på riktigt, men på sina villkor. Exempel på hur man lyckats föryngra en
organisation är Heimbygda som samlar 73 hembygdsföreningar i Jämtland
Härjedalen och här finns lärdomar att göra.
Föreningsliv och entreprenörskap har en lång och stark tradition. Många av
föreningarna har tappat huvuddelen av sina intäkter under pandemin och det finns
en oro för hur detta kan påverka framåt. Samtidigt har uppfinningsrikedomen varit
stor för vad gäller att ordna anpassade aktiviteter utomhus. Det finns en viss
trötthet hos många eldsjälar. Att vara föreningsaktiv innebär många olika delar av
både administration och praktiskt jobb, sånt som oftast skall ske på obetald tid i
konkurrens med familj o.s.v. Det gör att många utvecklingsidéer för verksamheten
inte orkar tas vidare. Detsamma gäller för företag som ofta uttrycker bristen på tid
till utvecklingsarbetet. Som en viktig utvecklingsmöjlighet ses därför nån form av
idégenerator eller inkubator för hjälp att ta tankarna vidare.
Betydelsen av attityder, normer och värdegrund har också lyfts under framtagandet
av SWOT-analysen, som en viktig del för ett framgångsrikt utvecklingsarbete.
Föreningar är ofta bärare av värdegrund och kan stärkas i arbetet med detta.
Det finns en stor stolthet i att var jämte, över landskapets variation och allt det
vackra, men också över att våga göra annorlunda, gå sin egen väg och att hitta egna
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lösningar. Det är ingen slump att vi är entreprenörstäta. Det gör också att det finns
en stor variation i vad man ser som sin bygds unika styrkor och möjligheter. Därtill
kommer att det finns stora variationer beroende av naturgivna, socioekonomiska
och andra skäl. Det innebär att vi behöver ha stor lyhördhet för olikheterna.
Ett medskick från flera håll är att vi behöver våga mer, prova nytt, inte vara rädda
för att misslyckas eftersom lärandet är en del av utvecklingen.
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Naturen, miljön vackert med oändlig variation i utomhusliv
Nära till omvärlden – tåg/flyg
Tillgång till både stad och fjäll
Mittuniversitetet
Bredd i kultur och kreativa näringar
Glesheten – gott om utrymme
Idrott för alla som vill
Många sorters kompetenser
Trygghet i en orolig värld
Etablerade samarbeten
Stabila halvstora företag
Ideella krafter
Stor andel ekologisk odling
Stark entreprenörsanda
Nytänkare/idésprutor/eldsjälar
Livskraftigt jord-och skogsbruk
Stabil besöksnäring
Mathantverk
Starka nätverk
Starkt föreningsliv
Lokala nätverk politik-näringsliv-bygder =snabbare beslut
Öppenhet
Varma människor
Bra värdskap
Lösningsorientering
Hållbarhet oftast självklart
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Bredband saknas
Bristande allmänna kommunikationer
Vägnätet utan underhåll
Saknas samlingsplatser för unga
Bristande underhåll
Saknas forum för samverkan
Besöksnäringens dominans kan ge sårbarhet
Dålig koll på samlade kompetensen
Boendealternativ saknas, dyrt, inga lediga hus/lägenheter
Kortsiktiga satsningar och projekt
Saknas mötesplatser för unga
Bristande framtidstro hos unga
Idrott men inte alltid plats för alla – nya prylar, elitsatsningar
Goda exempel synliggörs inte– gräv ner jante
Unga förväntas inte vilja bo kvar
Stadskomplex – urban norm
Trendspaningen brister
Låg förståelse för bygders olikheter
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Möjligheter




































Utbyggd infrastruktur, bredband, service, boende
Lokal upphandling, lokala varor och tjänster
Hubar. Vitalisera bygdegårdar, möteslokaler
Storytelling, unikitet, attraktivitet, historia, sammanhang, våga
ta betalt
Organisatorisk infrastruktur - lokala aktiviteter turer/karta
Lokal utbildning för lokala behov
Hållbarhet; bioekonomi, bioenergi, social hållbarhet, hälsa
Plattform; företag, föreningar, stödformer,
finansieringsmöjligheter
Företag/kunder nationellt - nya nätverk
Myllrande bykärnor, skyltar, portaler, utkiksplatser, ställplatser
Paketera ”från Jämtland/från bygden”
Skapande, kreativitet, kultur
Platsoberoende jobb, nya sorters tjänster
Lärdom av pandemin, REKO-ringar, utomhusliv, beredskap,
hemester
Klimatförändring tvingar fram nya idéer, bättre
odlingsförutsättningar
Fler vill odla, ha höns, bikupor, tillsammansodlingar
Samarbete med Norge via Leader
Testa nytt, våga oprövat, tillåt misslyckanden
Hämta idéer hos andra, sök upp, hjälp till att utveckla
Ta tillvara ungas engagemang på riktigt.
Ökad livsmedelsproduktion, miljömål, försörjning lokalt, globalt
Företagens hållbarhet, konkurrenskraft, hälsa, kompetens,
Integration, lär av andra
Arbetskraftsmatchning
AI, forskning, ny teknik
Arrangemang, event, sammanhållning, nya intäkter
Ta betalt för leder, underhåll, information, styrning,
Bredda områden, samarbeta över gränser geografisk/bransch
Ny grön våg, landsbygd är inne
Nytänkande en kulturfråga – gör nätverken synliga
Ambassadörer
Bredda normen – olika sätt att leva
Hållbarhet är inte längre valbart – ett måste
Lokal mat, ökad krismedvetenhet, självförsörjning
Ungas engagemang växer
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Bristande kommunikationer
Bredband saknas, vi halkar efter digitalisering, AI
Vägnätet utan underhåll
Dålig mobiltäckning
Bristande tillgång service
Svårt finansiera investeringar
Diversifiering bra- men risk för splittrade företag
Trycket på skog och mark inte bara i fjällen – slitage,
nedskräpning, konflikter
Biologisk mångfald hotad, betesdjuren försvinner
Intressekonflikter markanvändning som inte hanteras, vindkraft,
vatten, besöksnäring, jakt, samebyar
Företagarförutsättningar
Polarisering i miljö- och integrationsfrågor.
Klimatet, snöbrist
Byggnation på jordbruksmark
Kortsiktiga satsningar – vi behöver uthållighet
Vart ska vi ta elen - ökad elkonsumtion?
Allemansrätten överutnyttjas
Att inte hållbarhetsfrågorna ges utrymme
Bristande integration
Samverkan saknar energi och bränsle
Omställningen av samhället - dyrt att bo på landsbygden
Finansieringsbrist – vi missar bra idéer
Brist på tid och ork att utveckla
Eldsjälarna tröttnar, föreningar extra tungt efter pandemin
Krånglig byråkrati-tungjobbat, begränsar utvecklingen,
Boende saknas
Begränsning av jakten – viktig kultur
Mer förvaltning är utveckling
Att vi missar betydelsen av sammanhang, historia och kultur
Basnäring skog och jordbruk tas för given
Att unga inte känner att det är ok att stanna kvar
Jantelagen – att vi inte törs prova
Bristande värdegrund

