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SWOT-ANALYS  
teorin bakom 
Använd analysmetod bygger på SWOT-modellen, Strength, Weakness, Opportunity och Threat. 
SWOT är ursprungligen en analysmetod för organisationer och företag utvecklad av professor T R 
Dealtry. (Birmingham, England) Kort kan metoden beskrivas med att man i analysen identifierar 
organisationens möjligheter för att ”bestämma” framtida framgångar. Inre styrkor och svagheter till-
sammans med yttre möjligheter och hot utgör grunden i analysen. Handlingsplanen går sedan ut på att 
bygga på styrkorna, eliminera svagheterna, utnyttja möjligheterna samt att mildra/dämpa effekterna av 
hoten.  
 
Arbetsmetodiken i ”ursprungsmodellen” bygger till stora delar på grupparbeten/aktiviteter inom och 
delvis utom organisationen/företaget. Implementeringen sker då i en gradvis ökande process som 
stärker nydaningen. Målet är att stärka företaget/organisationen för att få en effektiv och konkurrens-
kraftig organisation. (Dealtry, 1992) 

min metod 
Mitt syfte med att använda SWOT-metoden är att försöka hitta samhällets styrkor, svagheter, möjlig-
heter och hot. Detta för att finna de fysiska förutsättningarna som kan hjälpa till att utveckla ett mindre 
samhälle likt Ljungbyholm som har en stagnerad befolkningsutveckling. Att genom grupp-
arbete/aktivitet få fatt på dessa parametrar och genomföra det framkomna resultatet har inte varit 
möjligt här. Jag har istället intervjuat verksamhetsutövare, boende och kommunanställda samt tagit del 
av olika enkäter för att hitta styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 
 

Intervjuerna/samtalen genomfördes under våren 2005. Samtalet utgick från intervjupersonens så 
kallade profession och jag frågade även om deras inställning till Ljungbyholm som bostadsort. I 
avslutningen på samtalen frågade jag intervjupersonen direkt om vad han/hon trodde var Ljungby-
holms styrkor, svagheter, möjligheter och hot.  
Vid valet av intervjupersoner har jag försökt göra ett urval som är representativt för samhället och 
samtidigt få med olika synsätt/grupperingar. När jag hade identifierat styrkorna, svagheterna, möjlig-
heterna och hoten sammanställde jag dem i en matris, se sidan 5. 
 
Under denna period har också resultaten från ett par omfattande enkäter bland ungdomar och 
medborgare i södra kommundelen publicerats. Även Kalmarhem, som är kommunens bostadsbolag, 
har genomfört en enkät om lägenhetsboende inom samma område. Jag har valt att ”dra nytta” av dessa 
och infogat dem i matrisen, se sidan 5. 
 
Ungdomsenkäten ingick i ett riksomfattande projekt (LUPP = lokal uppföljning av ungdomspolitiken) 
som inriktar sig på att få fram ungdomars attityder och levnadsvillkor. Enkäten har lämnats till alla 
ungdomar mellan 13 och 25 år som var folkbokförda i Södermöre kommundel under oktober 2004. 
Sammanställningen har sedan gjorts efter en gruppering av ungdomar på högstadiet, ungdomar på 
gymnasiet samt ungdomar mellan 19 och 25 år. (Kalmar kommun, Södermöre kommundelsförvaltning, 
2005 A) 
 
Medborgarenkäten skickades ut under 2004 till 400 slumpvis utvalda personer, mantalsskrivna i 
Södermöre kommundel. Syftet har varit att undersöka medborgarnas intresse av kommunal politik och 
verksamhet. Samma undersökning har genomförts tidigare (år 2000) i samband med att Södermöre 
kommundelsnämnd bildades för en försöksperiod på 7 år. I sammanställningens bilaga 1: Kommen-
tarer från medborgare, går att urskilja vilka kommentarer/synpunkter som berör Ljungbyholm. 
(Kalmar kommun, Södermöre kommundelsförvaltning, 2005 B) 
 
Enkät angående lägenhetsboende var bifogad i ”Södermöre kommundelsnytt” maj 2005, som är ett 
informationsblad till boende i södra kommundelen. Kalmarhem, kommunens bostadsbolag ansvarade 
för undersökningen. 3075 enkäter skickades ut i den södra kommundelen och 57 boende svarade på 
enkäten. Av dessa 57 önskade 40 stycken att bo eller bo kvar i Ljungbyholm. Övervägande delen av 
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de svarande var över 55 år. 47 av de svarande bodde i villa och 35 av de svarande önskade boende i 
hyresrätt och 10 i bostadsrätt. Övriga frågor var inriktade på storlek och utformning av boendet. Slut-
sats är att det finns ett behov av lägenheter till de äldre som vill byta boendeform inom Ljungbyholms 
tätort. 

resultat 

styrkor 
Med utgångspunkt i bilagda matris (se sid 5) finner jag att Ljungbyholm har många styrkor. Alla 
intervjuade bor och/eller är verksamma i samhället. De trivs och är nöjda med hur samhället ser ut och 
fungerar. De hade därför lätt att beskriva samhällets styrkor. Men att vara nöjd betyder inte att allting 
är perfekt utan det finns flera parametrar som kan utvecklas och förbättras. 
Styrkorna som beskrivs är den service som finns idag, både offentlig och privat samt närheten till 
Ljungbyån och omgivande naturmiljöer.  
Ljungbyholm är ett och betraktas som ett, kommundelscentrum. Tillgängligheten för dem som 
kommer med bil från omlandet är bra. Föreningslivet är en annan faktor som påtalades som positiv. Ett 
rikt föreningsliv som drivs av engagerade medlemmar är naturligtvis en samhällsstyrka. 
 
Att bygga på styrkorna kan vara att utveckla och stärka servicen genom att visa på möjligheter i den 
fysiska miljön samt att se över befintliga offentliga platser och eventuellt finna nya platser för olika 
typer av aktiviteter. Det jag främst tänker på är parkeringsmöjligheterna vid befintliga idrotts-
anläggningar samt att se om det är praktiskt möjligt att sätta upp en enkel utomhusscen för olika typer 
av arrangemang i samhällets centrala delar.  
Närheten till naturen - hur kan man röra sig längs med Ljungbyån? Är det möjligt att öka tillgänglig-
heten här?  

svagheter 
Samhällets svagheter var lite svårare att identifiera men några parametrar anser jag platsar i denna 
grupp. Främst är det den ökade andelen äldre i befolkningen och ungdomars otrygghet kopplat till 
kommunalt ansvar och kommunala satsningar, som jag ser som en svaghet. Det efterfrågas bostäder 
för äldre som kan tänka sig att lämna villan för ett mer anpassat boende. Föreningslivet anses av flera 
vara en styrka men det finns de som saknar en bredd i föreningslivet. Detta i sig är kanske ingen 
svaghet men att det inte finns utrymme för ett mer varierat utbud kan ses som en svaghet. 
Trafiknätet visar på svagheter i sin fysiska form. Mörevägen har fortfarande en utformning av en 
större genomfartsled och det finns problem med den tunga trafiken på Tunnbindarevägen.  
Parkeringsproblem finns vid idrottsanläggningen i nordväst. 
 
Eliminera svagheterna. Jag vill här spetsa till argumentationen och säga att min upplevelse är att de 
yttre faktorerna (exempelvis banker) som påverkar samhällsutvecklingen har mindre tilltro till 
samhället än människorna som själva bor och verkar där.  
Centrumdelen med handel, service, kollektivtrafik, varutransporter och parkeringsplatser bör ses över. 
Samtidigt bör man också titta på trygghetsaspekterna i de offentliga miljöerna. 
Det behövs även fler lägenheter anpassade till äldre för att stimulera till att en ”flyttkarusell” kommer 
igång. På detta sätt kan det bli möjligt för barnfamiljer att investera i ett egnahemsboende inom 
tätorten.  

möjligheter 
Att hitta samhällets möjligheter är än mer knepigare än att se svagheterna. Det är lätt att planerade 
eller tänkta åtgärder ses som möjligheter. I detta arbete, som är förhållandevis greppbart, har jag sett 
vissa av de föreslagna planeringsåtgärdena i ett tidigare stadium av arbetet. I sådana fall är det svårt att 
vara helt objektiv vid bedömningen. De möjligheter som jag har identifierat handlar mycket om ett 
varierat bostadsutbud, en utökad service, att utveckla aktivitetsmöjligheterna för ungdomar samt skapa 
mötesplatser i den fysiska miljön. 
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Att utnyttja möjligheterna är som jag nämnt ovan inte lätt. I min tankevärld består möjligheterna i att 
ta tillvara styrkorna och utveckla dem. Det handlar egentligen inte bara om den fysiska miljön utan 
lika viktigt är att samhället har en ”psykisk styrka”. Samhällsinvånarna ska kunna känna sig trygga 
och delaktiga i det samhälle de lever i. Här syftar jag på de politiska riktlinjerna och folkhälso-
perspektivet.  
Om de boende i samhället känner delaktighet och engagemang har samhället en större chans att leva 
och utvecklas, och inte bara bli en ”sovstad” till Kalmar.  

hot 
Hoten mot samhället kan värderas på samma sätt som styrkorna beroende på att de i stort är mot-
satserna till varandra. Det som kan ses som en styrka blir ett hot om det skulle försvinna. De stora 
hoten för Ljungbyholm är att serviceutbudet minskar och till slut försvinner. Naturligtvis finns även de 
yttre faktorerna som exempelvis övergripande kommunala beslut, nationella och internationella beslut 
som påverkar den allmänna tilltron på mindre orters utveckling.  
 
Mildra/dämpa effekterna av hoten bygger mycket på alternativa lösningar. Hur kan centrumdelen 
utnyttjas på annat sätt om serviceutbudet minskar? Att ha lokaler som står tomma och ett område som 
är ödsligt ger inga bra signaler bland annat sett ur ett trygghetsperspektiv. Här har politikerna ett 
ansvar att i sina beslut skapa en tilltro till samhället. Ett sätt är att det kommunala bostadsbolaget visar 
vägen för banker och privata investerare och vågar satsa i de mindre samhällena. I Ljungbyholm kan 
det till exempel vara lägenheter som är anpassade för äldre.  

Slutsats  
Att använda SWOT-modellen som analysmetod har fungerat och är ett bra komplement till den 
sedvanliga analysmetoden som endast baseras på faktainsamling. Metoden har en tydligare inriktning 
mot på vilka planeringsåtgärder som kan vidtas samt hur åtgärderna kan prioriteras. Detta med 
utgångspunkt från vad som framkommer vid samtal/intervju.  
Förbättringar kan dock göras på ett par punkter. Samtalsformen och frågeställningarna kan utvecklas 
med fler förutbestämda frågor som ställs till alla, oavsett vilken roll personen har i samhället. Vill man 
dessutom ha en större bredd och djup i svaren krävs att fler personer intervjuas. 
 
Här kan man också göra en liten jämförelse mellan ”fritt samtal” och enkät. Där kan jag känna att man 
vid ett samtal kommer närmare personen som intervjuas och att svaren som man får är ”ärligare”. Ska 
man däremot fånga in många och få ett bra genomsnitt fungerar en enkät bättre. 
Att definiera och identifiera styrkorna, svagheterna, möjligheterna och hoten kändes inte enkelt vid 
alla tillfällen.  
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