
  Bilaga 2 
Sid 1 (5) 

 

 

 

SWOT-analys 

 

Allmän beskrivande text 

Arbetssättet i framtagandet av vår lokala utvecklingsstrategi har varit en öppen process. En stor referensgrupp, 
liksom styrelsen har inledningsvis genomfört en SWOT-analys som ligger till grund för fortsatt analys och 
dokumentation av områdets behov och möjligheter samt därtill lämpliga insatsområden för områdets 
utveckling. 

 

Styrkor 

o Vårt geografiska läge och kustregion i Östersjön 

o Unik natur med biologisk mångfald 

o Olika typer av natur- och kulturlandskap från kust till inland och norra Europas ”närmaste vildmark”. 

o Värdefulla vattenmiljöer - Hav, åar och sjöar – gemensamma avrinningsområde till kustmiljön 

o Bra och samverkande högre akademiska utbildningar 

o Aktivt kulturliv med aktiva kulturarbetare 

o Starka varumärken inom natur, kultur och historia  

o Vårt biofärsområde, våra två världsarv samt nationalparken 

o Stark entreprenörstradition bland små- och medelstora företag (SME) på landsbygd/i skärgård 

o Etablerade besöksmål med flera stora evenemang 

o Stora turistattraktioner och stora turistströmmar 

o Differentierat näringsliv 

o Odlingslandskap med kompetenta och drivande lantbrukare 

o Attraktiva boendeorter och kustnära boende 

o Landsbygdens/skärgårdens närhet till större tätorter 

o Korta pendlingsavstånd och restider inom området 

o Närhet till beslutsfattare 

o Ungas innovationsförmåga - framgångsrikt samarbete mellan skola och entreprenörer 

o Stark hantverkstradition med framstående hantverkskunskap 

o Framgångsrika läns- och sektorsövergripande samarbeten och internationella samarbeten  

o Stort ideellt engagemang med föreningsliv som lokal utvecklingsmotor 

o Närhet till kontinenten och större städer, även med båt, tåg och flyg 

 



  Bilaga 2 
Sid 2 (5) 

 

 

 

Svagheter 

o Lägre formell utbildningsnivå – Utflyttning av akademiker 

o Låg befolkningstäthet 

o Lägre andel kunskapsintensiva företag 

o Svag fysisk infrastruktur  

o Avsaknad av mellanstatliga och regionala samverkansorgan 

o Glest område – stort transportberoende 

o Gles kollektivtrafik – stort bilberoende 

o Begränsad kommersiell service på landsbygden/ i skärgården 

o Livskvalitet; Låg socio-ekonomisk tillväxt med högre arbetslöshet och lägre nettoinkomst  

o Låg sysselsättningsgrad bland ungdomar och utrikes födda 

o Sned befolkningsstruktur med äldre befolkning 

o Utflyttning av främst ungdomar och kvinnor 

o Tröga/uteblivna generationsväxlingar i främst SME-företag 

o Vikande intresse för grund- och specialistutbildningar inom de gröna näringarna 

o Outvecklade nätverk mellan parter som kan komplettera och/eller tillföra varandra nya kompetenser 

och idéer 

o Utanför det svenska transportsystemet för gods med outvecklat logistiknät och samarbete för 

distribution och försäljning 

o Låg utbyggnadstakt för bredband 

o Dålig mobiltäckning i flera områden 

o Många pendlingskommuner  

o Svår nyrekrytering av ideella krafter 
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Möjligheter 

o  Utveckla och producera förnyelsebar energi  

o Kartläggning och ta tillvara resurser från jordbruket som en del av energiomställningen, 

biogas, elproduktion 

o Ekologiskt hållbara lösningar som konkurrensfördel 

o Förstärk och nyttja nätverk inom den ekologiska näringen 

o Lokala hållbarhetsanalyser – minska utsläppen - engagera unga 

o Småskalig livsmedelsförädling, digital teknik för försäljning, distribution 

o Marknadsföring, förädling/produktutveckling och samordnad varudistribution av lokala 

småskaliga livsmedel/varumärken 

o Högteknologiskt lantbruk - Medge fler underleverantörer 

o Stödja olika kooperativa lösningar för arrende av lantbruksfastigheter 

o Nya och smarta logistiklösningar 

o Stärk föreningslivets potential i utvecklingsfrågor genom samverkan och gränsöverskridande processer 

o Nya arbetssätt som attraherar nya målgrupper 

o Stimulera nytt engagemang i bygder genom ”Crowdfunding”, aktivism, anställa unga 

kommunutvecklare samt jobba gränsöverskridande  

o Stärka kopplingen lokalt näringsliv – Lokala/regionala utbildningsanordnare 

o Förbättra vår digitala utveckling och delaktighet 

o Möjliggöra och utveckla digitala distanskonton på landsbygden 

o Arbetsplatsoberoende med nya tekniska lösningar (Smarta byar) 

o Öka möjligheten att arbeta på distans - Bygga ut närarbetsplatser/arbetshubbar där både 

företag och offentliga organisationer kan sprida ut sina arbetsplatser 

o Landsbygdens/skärgårdens livskvalitet 

o Lyfta fram kvalitén på landsbygdslivet i vår region, fånga både deltidsboende och nya grupper 

o Utveckla attraktiva boendemiljöer i befintliga tätorter och landsbygdsområden 

o Utveckla nya/förlängda säsonger för natur- och kulturturism under andra tider än traditionell 
högsäsong 

o Bättre tillvarata/stödja befintliga och nya entreprenörer 

o Vår landsbygds/skärgårds närhet till medelstora regionala städer och universitetscentra 

o Marknadsstrategi som visar på möjligheter att bo och verka på landsbygden 

o Stärka kompetensförsörjningen  

o Vår unika och nära miljö – Hälsa, välbefinnande och arbetsliv går utmärkt att kombinera – Hälso-

/rekreationsturism 
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o Utveckla kultur och kreativ turism 

o En växande och starkt etablerad hästnäring 

o Miljöåtgärder som främjar besöksnäring och företagande samt förbättrar livskvaliteten 

o Ställa om bilflottan till förnyelsebara bränslen biogas, HWO, elektrifiering, 

informationsinsatser och utbyggnad av infrastruktur 

o Nya produkter/evenemang inom besöksnäringen 

o Affärsutveckling via cykel-/båt-/häst-/vandringsturism 

o Paketering och samverkan kring våra och nationella/regionala leder 

o Förbättra marknadsföring/storytelling, exportmognad och erfarenhetsutbyte 

o Natur- och hållbar turism - Stärk möjligheterna att utnyttja våra fantastiska naturresurser 
genom rekreation, utveckla besöksnäringen kring naturmiljöerna – Tillgänglighetsanpassa 

o Koppla samman lokala besöksmål med boendemiljöer och leder 

o Produktutveckling med mer bekväma och exklusiva erbjudanden 

o (Fisketurism, kultur kreativ turism kan vara med här också – såsongsförlängning) 

o Nya kunskapsintensiva tjänsteföretag genom ny digital teknik 

o Utbildning/nätverkande till nya affärsmodeller 

o Ungas innovationsförmåga i samarbete med skola, myndigheter och företag 

o Strategiska samarbeten för att förbättra och stärka samhällsservice och samhällsutveckling 

o Nya sektorsöverskridande samverkanslösningar för offentlig och kommersiell service på landsbygden 

o Förbättra fiberutbyggnad och mobiltäckning 

o Utveckla vattenvårdarbete i föreningsform genom nätverkande och goda exempel  

o Hållbar fisketurism och vattenbruk – Paketera hav/inlandsvatten tillsammans 

o Utveckla möjligheter för fisken att vandra upp i åarna 

o Inventera ödehus – Öka möjligheten att flytta till vår landsbygd 

o Skapa gemensamma trädgårdar, parker och odlingslotter för grönsaker, blommor mm - Försköna sitt 

samhälle, för psykiskt välmående, bygga gemenskap 

o Utveckla kustremsan, kustsamhällen, småhamnar för besöksnäringen och trivsamhet för boende 

o Stärk samverkan mellan hamnarna i regionen 

o Etablera nya modeller för utveckling och underhåll av våra strandlinjer – Genom samverkan 
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Hot 

 
o Generationsväxling i främst lantbruks- och fiskeföretagen 

o Uteblivna infrastruktursatsningar 

o Arbetsmarknad som ej matchar unga akademiker eller lågutbildad arbetskraft 

o Färre ungdomar – försvagning av företagande och föreningsliv 

o Svår finansieringen av byggnation och investeringar på landsbygd/i skärgård 

o Klimatförändringar – Torka och grundvattennivå 

o Miljöhot i hav och vattendrag - Övergödning av Östersjön 

o Långa miljökänsliga kuststräckor 

o Stor konkurrens om fiskemöjligheter mellan olika intressenter 

o Småskaligt fiske och fritidsfiske jämställs ofta med yrkesfiske 

o Administrativa och mentala gränser som fördröjer eller stoppar utvecklingsarbeten 

o Krångliga regelverk från myndigheter – Olika mellan närliggande nationer 

o Länsstyrelsernas tolkningar av regelverk skiljer sig 

o Minskad finansiering/anslag till företag, organisationer och myndigheter - Påverkar utbud och tillgång 

till kompetenser 

o Dåligt utbyggd och underhållen infrastruktur - Sämre förutsättningar för företagande och befolkning 

o Åldrande befolkning 

o Lägre andel akademiker 

o Mycket begränsad och minskande kollektivtrafik 

o Strandskyddet för att bygga intill sjöar och vattendrag. 

o Dominerade företag på orten läggs ner/försvinner som drabbar underleverantörer, handel och 

serviceföretag 

o Vikande underlag för kommersiell och samhällelig service 

o Utflyttning från landsbygd/skärgård till större tätorter 

o Integrationssvårigheter 

 

 


