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” Om du inte vet var du ska, spelar det ingen 
 roll vilken väg du tar.”

Lewis Carroll
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Förord

Framför dig har du underlaget till 
den nya visionen för platsen Ånge 
kommun. Vi på Maria Mohlin Designs 
tackar för förtroendet att leda den här 
processen, det är en förmån att få 
en sådan inblick i en plats som detta 
arbete har inneburit. Vårt mål har varit 
att hitta en gemensam bild genom 
ett brett och styrt underlag. Ånge 
kommun kan vara stolta över att ni har 
valt att satsa på en bred förankring så 
att många har fått möjlighet att delta. 
Det har gett ett väl förankrat resultat 
som vi har kunnat analysera och hittat 
samsyn i. Nu vet vi vilka legobitar vi 
har att bygga av.

En utmaning under processens gång har varit att hur 
vi än vrider och vänder oss så biter urbaniseringen 
oss i baken. Det har därför varit viktigt för oss under 
hela processen att söka och ta in omvärldsinformation 
som rör detta och som kan vara till nytta och hjälp. 
Både för oss i visionsprocessen men även längre fram 
för Ånge kommun i arbetet med implementering 
av visionen. En del i detta var att intervjua Terese 
Bengard, verksamhetschef på Hela Sverige ska leva, 
för att stämma av visionsarbetet och få ta del av 
hennes kunskap och erfarenhet. 

Vår ambition är att Ånge kommuns visionsarbete ska 
skilja sig från andra kommuners. Att vi ska hitta vår 
alldeles egna identitet och på vilket sätt vi är unika. 
Att hitta något som sticker ut i mängden. 

I vår intervju med Terese Bengard, berättar hon att vi 
på landsbygden tenderar att ha lägre ambition på våra 
visioner och att vi oftast kopierar varandra (medvetet 
eller omedvetet).  Även i den nyutgivna boken 
”Draksådd. Fiaskon och haverier när kommuner ska 
sättas på kartan” skriver Christian Daun att hela 
230 av 290 kommuner lyfter fram sin ”unika miljö 
och vattnet som flöt genom byn” som något man 
inte får missa vid ett besök. Han citerar även Helen 
Nordström som har arbetat med platsmarknadsföring 
i snart 20 år:

”Många faller i samma fälla: Vi har vacker natur, 
nära till allt, femminutersstaden, spännande 
företagsklimat. Sist men inte minst så har vi ett 
rikt föreningsliv!”

Daun och Nordström talar om att utmaningen för 
kommunerna är att plocka fram själen i platsens 
DNA, det som ingen annan har. Vad är det unika för 
oss och hur ska vi hitta det?  

Terese Bengard berättar om när hon gick förbi en 
förskola i Gamla stan, där barnen fick leka på en 
inhägnad rastgård med en grön plastmatta som 
skulle efterlikna gräs, för att slippa asfalten och den 
hårda kullerstenen. Samtidigt talas det om vikten av 
att utveckla kreativitet hos våra barn. Hur blir man 
kreativ? Jo, kanske genom att leka i vatten och lera 
och utforska omgivningarna med upptäckarlust och 
nyfikenhet. 

Och tänk, just lera, jord, pinnar, vatten och grönt gräs, 
DET har vi mängder av.

Vad händer när vi utmanar den traditionella synen 
av vad som är attraktivt, när vi vågar vända på 
perspektiven och se värdet i det vi har och uppskatta 
detta. 

I slutänden är det kanske leran som är guldet?
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” Alla generiska pitchar om ’vacker natur’ och   
 ’rikt föreningsliv’… Kanske har de fått oss att   
 glömma det häftiga, det verkligt omskakande;  
	 att	det	verkligen	finns	ett	annat	sätt	att	leva.	 
 En överkomlig möjlighet att karva ut en egen  
 tillvaro, istället för att lapa i sig det mallade liv  
 vi matas med i städerna.”

Christian Daun, ”Draksådd. Fiaskon och haverier när kommuner ska sättas på kartan”. 2021.
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Varför en vision?

Visionen hjälper oss att ha en 
gemensam bild av var vi ska. Den ska 
utmana och inspirera oss dagligen. 
Den ska vara vägledande då vi sätter 
mål och gör prioriteringar. För Ånge 
kommun blir visionen en tillgång som 
hjälper oss att satsa på rätt saker.

Visionen bör vara tydlig, ärlig och 
genomtänkt. Utifrån denna skapas 
fokusområden med mål och delmål 
som är mätbara - ju närmare vi är att 
nå målen, desto närmare kommer vi 
visionen.

En kraftfull vision är vårt första steg till 
förändring, en förändring som bygger 
på samstämmighet och samhälleliga 
och demokratiska vinster. 

Vad är en vision?
En vision är ett önskat tillstånd, en drömbild, något 
att längta efter! Något som får alla (inte bara politiker/
chefer/ledningsgrupp) att tänka ”Yes!”. Något som gör 
att man kör på, trots att vissa dagar är tunga. 

Visionen är ett styrdokument som våra 
förtroendevalda utgår från när de sätter mål som 
sedan omsätts till insatser och aktiviteter i de 
kommunala verksamheterna och som kommer till 
nytta för kommunmedborgarna. Om vi vet var vi ska 
med verksamheten blir det lättare att fatta beslut, det 
gäller både de medvetna och de omedvetna.

Hur ska en vision vara?
I vissa sammanhang formuleras väldigt långa och 
omfattande visioner. Det kan bero på att man vill få 
med så mycket som möjligt och därmed vara många 
till lags, att det då blir mer politiskt korrekt. En vision 
ska kunna vara närvarande i människors medvetande 
dagligen. Därför är det riskabelt att ha för mångordiga 
visioner som de flesta behöver kolla upp om och om 
igen innan den sitter (om den någonsin gör det). 

”En kommun bör sälja in sig själv med 
utgångspunkt i hur det faktiskt ser ut, men också 
i en vision om hur det kommer att se ut om tio år. 
Det måste finnas en äkthet.”

Kulturgeografen Thomas Niedomysl, 
 i boken ”Draksådd”.

”SKL hävdar till exempel på sin sajt att de 
kommuner som lyckas bäst med att hålla uppe 
bostadsbyggandet har ofta en tydlig vision för 
kommunens utveckling och betonar vikten av att 
en sådan vision måste kommuniceras ’tydligt med 
alla intressenter’.

Grafström, Tamm Hallström, ”Visioner som 
demokratiskt förändringsverktyg?”.

”Visionen lyfts fram som ett modernt verktyg 
genom vilken förändring möjliggörs och skapas.”

Grafström, Tamm Hallström, ”Visioner som 
demokratiskt förändringsverktyg?”.

INLEDNING
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Metod

Varje underlag i visionsprocessen har 
analyserats och sammanställts för att 
hitta slutsatser. Dessa slutsatser har 
använts för att hitta mer övergripande 
slutsatser. Genom denna metod 
blir visionen en essens av vad Ånge 
kommuns medarbetare, medborgare 
och förtroendevalda har sagt och 
bidragit med i respektive underlag.

För att säkerställa att vi har fått med den information 
som är nödvändig har vi valt att arbeta med både 
kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder. 
Tillsammans fungerar dessa metoder bättre än var 
för sig. De kvantitativa undersökningarna, såsom 
medborgarenkäten, gav oss en helhetsbild och data 
för generella slutsatser.

I huvudsak har visionsarbetet krävt ett kvalitativt 
förhållningssätt, alltså ett explorativt sätt att samla 
information, eftersom vi i förväg inte visste vad 
som skulle komma fram och de data vi fick tillgång 
till snarare bestod av ord och beskrivningar, d v s 
kvaliteter, istället för siffror och tabeller.

Statistisk säkerställning
Att vi studerar ett urval för att dra slutsatser för 
många fler innebär självklart att det finns en viss 
osäkerhet i dessa slutsatser. I medborgarenkäten var 
det obligatoriskt att svara på ålder, kön, utbildning  
och sysselsättning för att kunna följa upp om det 
saknades underlag från någon grupp och följa upp 
med kompletteringar. Vi kan därför ändå med ganska 
stor säkerhet påstå att underlaget speglar de åsikter 
som finns hos Ånge kommuns medborgare.

Genomförande av 
workshops
Här utgick vi från små fokusgrupper för att 
genomföra en djupdykning i platsen Ånge kommuns 
styrkor, värden och möjligheter. En mix av fjorton 
förtroendevalda representanter (två från varje 
parti), fem från kommunförvaltning och femton 
medarbetare uppdelade på fem workshops, fick 
tillsammans fördjupa sig kring kommunens 
grundstyrkor, värderingar, förtroende, insikter, 
alternativ och egenskaper.  För de fem grupperna 
som genomförde visionsworkshops fanns en tydlig 
struktur på deltagandet som skulle bestå av lika 
delar förtroendevalda som medarbetare samt en 
representant från förvaltning per workshop. Utöver 
detta fanns urvalskriterier för att utse deltagarna 
spridda utifrån kategorierna ålder och kön. Även 
själva arbetsgrupperna på workshops sattes sedan 
samman med dessa urvalskriterier i åtanke.

Djupintervjuer
Vi har haft möjlighet att vid behov göra fördjupande 
intervjuer med utvalda personer. I den här processen 
var det viktigt att få svar på omvärldsfrågor och då 
framför allt med fokus på glesbygd. Därför beslutade 
vi att intervjua Terese Bengard, verksamhetschef på 
Hela Sverige ska leva.

INLEDNING
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INLEDNING

Ånge kommuns visionsprocess

I denna process ingår underlag 
från Ånge kommuns medarbetare, 
medborgare, även barn, förtroende- 
valda och en omvärldsanalys. 
Cirka tusen av Ånge kommuns medarbetare, tillika 
medborgare, har genomfört grupparbeten, med fokus 
på en önskad framtid på arbetsplatsen Ånge kommun. 

Förtroendevalda har genomfört en visionsworkshop 
med fokus på hela Ånge kommun och dess styrkor.

Vid fem workshop-tillfällen har en mix av 14 
förtroendevalda, 5 från kommunförvaltning och 
15 medarbetare deltagit i ett metodiskt arbetssätt 
där man fördjupat sig i olika frågeställningar kring 
grundstyrkor, värderingar, förtroende, insikter, 
alternativ och egenskaper. Arbetet gav svar på ett 
flertal frågor såsom ”Varför finns vi?”, ”Vad vill vi 
uppnå?”, ”Vem är vi?”, ”Vad värderar vi?”, ”Hur är vi 
unika?”. 

En medborgarenkät har gett oss svar på vad 
kommunens medborgare uppskattar idag, vad vi 
kan lämna bakom oss och vad de tycker ska finnas i 
framtiden. 

Ett visionsarbete på kommunens förskolor har 
genomförts och det gav oss en viktig aspekt: barnens 
perspektiv. 

Resultatet har analyserats, utvärderats och 
presenteras nu i denna rapport. Var är vi mest 
samsynta? Vilka värderingar är starkast och bör 
driva oss? Vad har vi som inga andra har, som gör 
oss unika? Vilka egenskaper har vi som är värt att ta 
vidare? Vi tror starkt på att man inte kan veta var man 
ska förrän man vet vem man är.

Visionen är alltså en essens av vad medarbetarna, 
medborgarna och förtroendevalda har sagt och 
bidragit med. 

Från det sammanställda resultatet har ett 
visionsförslag tagits fram för att ni som  
förtroendevalda ska ha ett underlag att ta beslut om. 

PROCESS

Grupparbete Medarbetare

Avstämning & uppföljning

Politisk visionsworkshop

Implementering Vision

Enkät medborgare - framtid

Enkät medborgare - nuläge

Workshops & 
kompletterande intervjuer

Beslut KF

Sammanställning, analys, 
utvärdering & dokumentation

Beslut KS

Visionsförslag

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11
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INLEDNING

Hur ser andra kommuners visionsprocesser ut?

Visionsprocessen för Ånge kommun är 
självklart anpassad för just våra förut-
sättningar här. I arbetet med att ta 
fram processförslaget har vi tittat på 
hur andra kommuner har gått tillväga 
i sina visionsarbeten. I den samlade 
informationen har vi sett att det finns 
likheter i upplägg hos de flesta och att 
det även finns stor överensstämmelse 
med den process som Ånge har valt. 
Dock sticker Ånge kommun ut genom 
att ha satsat på ett underlag baserat 
på barnens perspektiv.

Andra kommuners visionsprocesser handlar om 
utvalda grupper med förtroendevalda och tjänstemän 
samt medarbetare som genomfört workshops 
och arbetsmöten samt dialog med medborgarna 
i någon form. Trots att de visionsprocesser vi har 
tittat på genomfördes innan Corona-pandemin 
så valde de flesta att använda sig av webbenkäter 
och digitalt inlämnade svar via t ex Facebook och 
kommunhemsidor.

Några av kommunerna har även haft fysiska 
medborgardialoger som kommunen bjudit in till, i 
andra fall har man valt att förtroendevalda besökt 
föreningar och andra öppna möten där visionen 
diskuterats.

Flertalet kommuner har tagit hjälp av 
kommunikationsbyråer och externa konsulter, 
både kring workshops, processledning och enkäter. 
Konsulttjänsterna har köpts in i olika omfattning 
korrelerat till kommunens storlek. Till exempel valde 
Jönköpings kommun att anlita både konsultföretaget 
Tendensor samt YouGov för att genomföra en 
webbpanelundersökning för attraktionsindex och 
nuläge samt utöver det kommunikationsbyrån Gullers 
Grupp för moderatorguidade diskussioner med 
fokusgrupper kring samma tre frågeställningar som 
Ånge kommun har valt i sin enkät. 

Organisationen har i de flesta kommuner varit att 
det finns en styrgrupp bestående av politiker från 
KS och KF. Därutöver har det bildats en arbetsgrupp 
bestående av tjänstemän från förvaltningarna och 
de kommunala bolagen. Dessa arbetsgrupper har 
genomfört workshops och andra arbetsmöten. 
Konsulterna har därefter sammanställt allt inkommet 
underlag från både workshops, enkäter, möten och 
andra befintliga undersökningar till ett underlag som 
lämnats över till politiken.

I flertalet av kommunernas visionsarbete har även 
omvärldsanalys ingått, liknande den som Ånge 
kommun har i sin process. Bland annat hänvisar 
man till rapporten ”Vägval för framtiden” som SKL 
har tagit fram i samarbete med Kairos Future. Andra 
undersökningar och utvärderingar som kommunerna 
ändå gör, t ex SCB:s medborgarundersökning och 
SWOT-analyser, har använts.
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Kommunikationsplan

I samband med processtart utformade 
vi en kommunikationsplan för 
processen. Det var prioriterat att så 
många som möjligt skulle känna sig 
delaktiga och engagerade i visionsar-
betet samt ha tillgång till information 
om processen. På det sättet skapas 
ett engagemang redan innan visionen 
är beslutad. Det höga deltagandet i 
Medborgarenkäten visar att kommu-
nikationen har gett resultat och att 
det finns ett engagemang bland 
medborgarna. Kommunikationen har 
skett i samarbete med Ånge kommuns 
kommunikatör och det har fungerat 
väldigt bra. 

Syfte
Vårt mål var att hålla en transparens i visionsarbetet 
under hela processen. Syftet med detta var att dels 
skapa en känsla hos medborgarna av att det sker en 
positiv förändring, att något är på gång. Genom att 
engagera och inspirera, skapar vi en delaktighet i 
visionen, innan den är fastställd.

Målgrupp
Kommunikationen har i olika form riktat sig 
både internt till Ånge kommuns förtroendevalda, 
organisation och medarbetare och externt till Ånge 
kommuns medborgare.

Intern kommunikation
Under processens gång har vi rapporterat till 
referensgrupp/styrgrupp för visionsarbetet via 
veckorapporter. Organisationens interna kanaler, 
såsom intranät och mail, har använts för att nå 
medarbetare. 

Extern kommunikation
Extern kommunikation har skett på Ånge 
kommuns hemsida, ange.se. Citat, utvalda resultat 
och sammanställningar från underlaget har 
kommunicerats i sociala medier. I vissa fall har 
resultat publicerats externt innan det har rapporterats 
internt, med transparens i åtanke. Vi har nått ut till 
företagare via Näringslivskontorets nyhetsbrev och 
elever via interna utskick till pedagoger.

Medborgarenkät
För att få ett brett deltagande i medborgarenkäten 
tog vi fram ett kommunikationskoncept. Det kallades 
”Framtidens löpsedlar i Ånge kommun” där påhittade 
löpsedlar ”i framtiden” hade enorma och ibland 
fåniga visioner och skulle inspirera medborgarna 
att tänka stort och att inte fastna i små detaljer. 
Kommunikationen skedde via ange.se, sociala medier, 
Ånge kommuns interna kanaler (bland annat till 
elever, pedagoger och företagare) samt annonsering i 
Ljunganbladet. 

INLEDNING
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Hur ska visionen användas?

För att lyckas ta sig närmare visionen 
behöver man arbeta med visionen i 
alla led. Det är viktigt att den är till 
hundra procent förankrad i ledningen 
och att ni känner ägarskap för den. 

Ni ska orka leda arbetet med att förklara hur det är 
tänkt, låta organisationen och medborgarna ta den 
till sig och fånga upp synpunkter på hur den bäst 
implementeras. 

Det är viktigt att sätta upp mätbara mål och 
delmål som utgår från visionen. Och, inte minst, 
kontinuerligt arbeta med uppföljning och justering 
på ett synligt och tillgängligt sätt. För när alla vet 
hur det går i arbetet mot visionen, hur väl man har 

lyckats och hur mycket som är kvar att göra, så ökar 
motivationen att fortsätta.

”Lars Andersson […] börjar prata om en 
forskningsstudie som indikerar att människor 
inte förväntar sig konstant framgång, att hela 
tiden vinna, de förväntar sig emellertid att någon 
gjort sitt yttersta.”

Christian Daun, ”Draksådd”.

KOMMUNPLAN

NÄMNDPLAN

VERKSAMHETSPLAN

Resurser

AktiviteterUppföljning

INLEDNING
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FAKTA OM ÅNGE KOMMUN

Fakta om Ånge kommun

Ånge kommun ligger i Västernorrlands 
län och har 9 226 invånare. Värdet för 
medelålder är det 34:e högsta i landet 
med 46,6 år.

Ånge har landarealen 3 050  
kvadratkilometer, vilket innebär att 
kommunen ytmässigt är den 29:e 
största i landet.

Sveriges geografiska mittpunkt ligger i 
Ånge kommun.

9 226 
personer

50,6  
ENSAMSTÅENDE

91,9  
FÖDDA I SVERIGE

45 ,2  
SAMMANBOENDE

8,1  
FÖDDA UTOMLANDS

4,2  
ÖVRIGA HUSHÅLL

48  
KVINNOR

46,6 år

52  

MÄN

- 90 
personer










 



 

 



SÅ MÅNGA ÄR VI

SÅ SER VÅRA HUSHÅLL UT

HÄR ÄR VI FÖDDA

SÅ SER KÖNSFÖRDELNINGEN UT

SÅ ÄR VÅR MEDELÅLDER

SÅ HAR BEFOLKNINGEN FÖRÄNDRATS

I Sverige är 49,7% kvinnor och 50,3% män (2020).

I Sverige är medelåldern 41,3 år. 

Förändring år 2020.

Av hela Sveriges befolkning är 80,3% födda i Sverige 
och 19,7% födda utomlands (2020).

I Sverige är 47,0% ensamstående, 46,2% sammanboende. 
6,8% tillhör någon annan typ av hushåll (2019).

Källor: SCB, Kommuner i siffror (https://kommunsiffror.
scb.se) och Ekonomifakta (https://ekonomifakta.se), 
2021-03-29. 
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FAKTA OM ÅNGE KOMMUN

29:e
TILL YTAN STÖRSTA 
KOMMUNEN I 
SVERIGE

SVERIGES GEOGRAFISKA 

mittpunkt  

25 692 
KRONOR

34,62

85,6

539 000 
KRONOR

80,2











SÅ MYCKET TJÄNAR VI

DETTA BETALAR VI I SKATT

SÅ MÅNGA AV OSS RÖSTAR

SÅ MYCKET KOSTAR VÅRA HUS

SÅ MÅNGA HAR JOBB

I Sverige är den genomsnittliga inkomsten före skatt för 
personer som är mellan 20 och 64 år 28 700 kronor per 
månad (2019).

I Sverige betalar vi i genomsnitt 32,27% i kommunal 
skatt (2021).

I hela Sverige röstade 87,2% i det senaste valet till 
riksdagen (2018).

Genomsnittspriset för sålda småhus i Sverige är 3,04 
miljoner kronor (2019).

I Sverige har 79,5% av dem som är 20-64 år jobb. 78,1% 
av kvinnorna har jobb och 80,8 av männen (2018).

78,2  

KVINNOR

82  

MÄN 

61,2   
TÄTORT

1,7   
BEBYGGELSE

38,8   

LANDSBYGD

88,2   

SKOG

1,3   

JORDBRUKSMARK

8,9   

ÖVRIG MARK













SÅ MÅNGA BOR I OCH UTANFÖR TÄTORT

SÅ ANVÄNDS MARKEN

I Sverige: 2,9% av marken bebyggelse. 69,1% är skog, 
7,5% är jordbruksmark, 20,6% är övrig mark (2015). I Sverige finns totalt 290 kommuner.

I Sverige: 87,4% i tätort och 12,6% utanför tätort (2018).
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OMVÄRLDSANALYS OCH TRENDER

Omvärldsanalys

Vår kommun är en del av en större 
omvärld. Inte bara det som sker i 
Sverige, utan även det som sker i 
hela världen, påverkar oss och våra 
förutsättningar att leva och bo just 
här. Det handlar om globalisering, ny 
teknik, klimatförändringar, demografi 
och värderingar som kontinuerligt 
förändras. Att förstå och förhålla sig 
till hur dessa krafter påverkar oss är 
av stor betydelse för vår framtid och 
självklart också för vilka visioner och 
mål vi sätter.

Vad har vi tittat på?
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har gjort 
flertalet sammanställningar som beskriver de 
övergripande förändringskrafter och trender som 
bedöms påverka just det kommunala uppdraget mot 
år 2030. Denna rapport ”Vägval för framtiden 3” 
har tillsammans med föredrag och rapporter från 
bland annat Kairos Future, bildat grund för hur 
vi sammanställt de faktorer vi tror påverkar Ånge 
kommuns närmaste framtid.

Det finns även trender specifikt kring 
landsbygdsfrågorna som återkommit under arbetets 
gång som vi vill beröra, såsom ödehusrörelsen, 
byskoleupproret och det som beskrivs som, inte en ny 
grön våg, utan snarare en gul våg.  

”…oavsett om förändringarna 
utgör möjligheter, hot, eller både 
och, så måste man lokalt och 
regionalt ha en strategi för att 
möta dem. De som bäst förstår 
och förmår att hantera dessa 
fundamentala förändrings- 
krafter kan också bäst dra  
fördelar av dem.”

 
Vägval för framtiden 3. SKR. 2018. 
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Nuläge

Covid-19 har gjort att mycket har 
ställts på ända och många nya 
beteenden har etablerats på kort tid. 

Coronapandemin har fått människor att ändra sina 
vanor. Men i sin rapport ”What’s on 2021” slår Kairos 
Future ändå fast att ”många av de mönster som 
vuxit fram i pandemins skugga var på gång redan 
innan Covid-19 slog till.”  De nämner e-handelns 
framväxt, distansarbete och ett uppluckrat arbetsliv, 
storstadsstress som påbörjat en resa bort från 
storstädernas centrum, minskat flygande och en ökad 
vurm för återbruk.

Omprövningens epok
I sitt föredrag ”Läget i landet - Tecken i tiden” [24 
mars 2021] beskrev Peter Pernemalm, analyschef på 
Kairos Future, hur vi åren 2000-2020 har befunnit 
oss i omprövningens epok, även kallad vintern, 
utifrån den årshjulsmodell som är baserad på Strauss 
& Howes generationsteori och ekonomen Nikolai 
Kondratievs strukturcykelmodell.

Många av de mönster som 
vuxit fram i pandemins skugga 
var på gång redan innan 
Covid-19 slog till.

Modellen delar in historien i 80-årsperioder, 
där varje fjärdedel präglas av en viss ekonomisk 
verklighet och vissa värderingar. Dessa faser kallas 
årstider. Vintern innebär att gamla institutioner 
och samhällsmodeller betraktas som otillräckliga, 
oordning och oförutsägbarhet råder och det effektiva 
handlingsutrymmet är litet. 

Är vi på väg mot en ny vår?
Efter vinter kommer vår och enligt årshjulsmodellen 
borde vi vara på väg mot den efter 2020. Denna 
övergång till ljusare tider sker, enligt Kairos Future, 
i regel genom en kris. Kan de vara så att post-covid 
kommer att vara starten på en ny vår? 

Vi ser ljuset i tunneln
Kairos Future identifierade i 2021-års mätning, bland 
över 1000 slumpmässigt rekryterade personer i 
åldrarna 16-74 år, att ”vi ser ljuset i tunneln”. I mars 
2021 slog pendeln över till att vi är fler som anser 
att det ser bättre och bättre ut och att vi går mot 
nyorientering som innebär en upplevelse av att vi 
börjar få grepp om situationen och ser tydliga vägar 
framåt.
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Två huvudtrender som kan komma att  
påverka Ånge kommun
Det finns många trender som kan 
komma att påverka vår kommun, 
men vi har identifierat två huvudspår 
som vi tror kan få störst betydelse. 
Båda dessa trender har fått mer fart 
av Covid-19. Pandemin har visat sig 
bli utdragen över tid, vilket skapar 
känslor av osäkerhet och brist på 
möjlighet att planera, men i det här 
fallet kan det också visa sig vara till 
vår fördel. Att pandemin blir utdragen 
över tid gör att det finns stora chanser 
att de beteenden och mönster som 
vuxit fram kommer att bli bestående. 
Det handlar om att allt fler letar sig 
ut på landet och att omställningen till 
ökad hållbarhet håller på att växla upp 
till helt nya nivåer. 

Enligt SKR ser man en trend i ökat fokus på 
landsbygden. Globalisering och ny teknik har lett till 
färre jobb inom industri, jordbruk och skogsbruk och 
det har drabbat många befolkningsmässigt mindre 
landsbygdskommuner. De här skillnaderna som 
ökat mellan stad och land har i en del länder skapat 
ett politiskt motstånd mot utvecklingen och SKR 

TREND 1:

Attraktionsgeografin förändras 
– en växande skara lantisar
TREND 2:

The great reset – vi står och 
stampar inför omställning

bedömer att det här kommer att innebära en större 
politisk uppmärksamhet på landsbygdsfrågor även i 
Sverige. SKR nämner även bredbandsutbyggnaden 
och teknikutvecklingen som ett skäl till att intresset 
för landsbygden kan komma att öka och här ser vi 
redan nu att flyttarna rör sig utåt från städerna.

OMVÄRLDSANALYS / TRENDER
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Redan innan Covid-19 började 
svenskarna lämna storstaden för 
kranskommunerna. Men nu har 
svenskarna börjat söka sig ännu 
längre ut på landsbygden. Barnfamiljer 
är idag mer benägna att lämna stor-
staden. När hela familjen ska arbeta 
hemifrån ökar behovet av utrymme, 
därmed stiger även villaboendet i kurs. 

Storstadens glans falnar – vi 
söker oss utåt 
Redan pre-corona var det tydligt att kransbygderna 
till de stora städerna växte, utflyttningen från 
stadskärnorna var tydlig. Kairos Future slog i 2021 års 
mätning fast att storstadens glans falnar och vi söker 
oss utåt. 

På flera håll i landet ser man att det just nu pågår 
vad man kallar för ”counterurbanization” och enligt 
Samhällsbyggaren [14 januari 2021]  visar en studie 
från Umeå universitet att barnfamiljer, som vanligtvis 
inte är en särskilt mobil grupp, i allt högre grad 
flyttar från storstaden. Detta anses hänga ihop med 
pandemin som gett tanken om stadens överlägsenhet 
en törn. 

Covid-19 och dess effekter på livet med hemarbete 
och fysisk distansiering har fått oss att omvärdera hur 
vi vill leva och bo.

TREND 1

Attraktionsgeografin	förändras	 
– en växande skara lantisar

Villaboendet har stigit i kurs
När hela familjen arbetar hemifrån blir behoven 
av utrymmen större. I städerna finns inte villorna. 
Även fritidshusmarknaden har ökat, behovet av att 
slippa trängsel och vistas i skog och mark gör att våra 
geografiska förutsättningar förändras. I rapporten 
”What’s on 2021” ställer Kairos Future frågorna: 
”Vilka platser kommer att vara attraktiva när tillvaron 
organiseras om? Finns det förutsättningar att gjuta 
liv i mindre städer som tidigare sågs som dömda till 
nedgång?”

– En flytt från stan till landsbygd och natur 
behöver inte vara något krångligt eller 
dramatiskt, den insikten sjunker nog in snabbt 
hos många nu. Twitter och många andra företag 
har redan beslutat att hemmet från och med nu 
är den normala arbetsplatsen, pandemin ställer 
helt enkelt gamla sanningar på ända.

Olle Schubert i intervju för Bergsliv.se. ”Vänd på 
tänket – bo och jobba där du vill leva”. 2021.

På flera håll i landet ser man 
att det pågår vad man kallar 
för ”counterurbanization”.

Behovet av att slippa trängsel 
och vistas i skog och mark gör 
att våra geografiska förutsätt-
ningar förändras.

FAKTA OM FLYTT-TRENDER
Se sidan 22

OMVÄRLDSANALYS / TRENDER
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”Varför tror ni att så många flyttat ut till mindre 
byar i västra Ångermanland precis som ni gjort?

– Det är svårt att tala för andra, men för oss 
har det ingenting med med coronaviruset att 
göra. Istället tror vi att människan i större 
utsträckning är medveten om vad som händer 
omkring oss och vad vi vill göra. Vi vågar nog 
mera nu än för 20 år sedan.

– Allt har blivit så industrialiserat idag, men 
nu är känslan att vi vill gå tillbaka i tiden i 
samhället. Tillbaka till hur det såg ut för många 
år sedan, och det som vi påtalade inledningsvis 
att vi vill ge våra barn en annan typ av uppväxt.”

Inflyttningsboom i västra Ångermanland – familjen 
Penttinen flyttade till Västvattnet: ”Vill ge våra barn en 

annan uppväxt. Allehanda.se. 2021-02-21

Till Ånge kommun sker redan inflyttning i coronans 
spår, Dagens Nyheter uppmärksammade Hans-Olof 
och Jenny som nu bor i Fränsta efter att Hans-Olof 
förlorat sitt arbete som pilot.

”Så kom coronakrisen, som ställde hela 
samhällen på ända. Och som förändrade 
livet för Hans-Olof och Jenny. För paret 
skapade coronakrisen en möjlighet för dem 
att bo tillsammans, när båda varit inställda 

” Det nya paradigmet är att folk inte  
	 längre	bara	flyttar	dit	jobben	finns,	utan	 
 dit man allra helst vill bo – och skapar  
 jobben där. Pandemin får människor  
 att som aldrig förr ompröva de stora  
 existentiella livsvalen, och dessa styrs  
 av fritid och livsstil, inte av jobbet.”

Vad händer när urbana karriärister flyttar till landet? Svenska Dagbladet. 2021-02-24

på ett distansförhållande – kanske ända till 
pensionen.”

Hans-Olof säger att han trivs med det lägre 
tempot han lever i nu – där man kan promenera 
både till jobbet och till affären. Han har börjat 
träna mer och blivit mindre stressad.

– Jag är snart 50 år, och jag tror att man på 
något vis mognar som människa och blir lugnare. 
Och släpper man tanken lite grann och följer 
hjärtat så hamnar man rätt till slut.”

Från Skåne till Medelpad – coronakrisen gjorde att 
han bytte liv. Dagens nyheter. 2021-03-15.

OMVÄRLDSANALYS / TRENDER
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Svenskar blir allt mer hälso- och miljö-
medvetna. Vi står och stampar inför 
en större omställning och är beredda 
att sänka vår levnadsstandard för en 
hållbarare framtid.  
Vårt intresse att vistas i skog och  
mark och efterfrågan på hållbar och 
närproducerad mat har ökat.

SKR konstaterar i sin rapport ”Vägval för framtiden 
3” att allt fler människor är hälso- och miljömedvetna. 
Efterfrågan på hållbar och närproducerad mat ökar 
och de hävdar att ”Sverige som matland får ett 
allt bättre rykte och kombinationen vacker natur 
och bra mat kan stärka den svenska landsbygdens 
dragningskraft på turister”.

Även Kairos Future talar om att vi är på gång in i en 
tid av ombyggd hållbarhet, att vi står och stampar 
inför en omställning till grön, miljömässig hållbarhet. 
Det handlar inte längre OM vi ska göra det utan HUR 
och Sveriges befolkning är beredd att göra en omstart. 
Enligt 2021 års mätning så finns offerviljan där, 46% 
av respondenterna svarade att de var beredda att 
sänka sin levnadsstandard för en hållbarare framtid.

Pandemin har även medfört ett ökat intresse för 
att vistas i skog och mark och tillsammans med det 
ökade intresset för hållbarhetsfrågor, har det väckt till 
liv en förnyad diskussion om vad vi ska ha skogen till. 
Kairos Future spår en förnyad kamp om resurser och 
råvaror.

TREND 2

The great reset  
– vi står och stampar inför omställning

”Det finns två saker jag oroar mig för. Det ena 
är att vi kraschar planeten, och enda sättet att 
undvika det är att öka omställningstempot. 
Det andra är att vi har en accelererande 
utveckling som drar isär samhället ganska 
hårt, och då måste vi vara proaktiva och få med 
oss alla. Men frånsett de två sakerna finns det 
så många anledningar att vara optimistisk. 
Digitaliseringen ger oss helt fantastiska 
möjligheter att forska fram svar snabbare och 
lösa de problem vi har. Så att vi blir friskare, 
räddar planeten och har roligare.”

Darja Isaksson, konsult inom digital transformation 
Ur Vägval för framtiden 3. SKR 2018.

46% svarade att de var  
beredda att sänka sin  
levnadsstandard för en  
hållbarare framtid.

OMVÄRLDSANALYS / TRENDER
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Under visionsprocessen har vi 
uppmärksammat tre andra tydliga 
trender som återkommer och rör 
landsbygden. Det handlar om ödehus-
rörelsen, byskoleupproret och det som 
beskrivs som, inte en ny grön våg, 
utan snarare en gul våg.  

Ödeshusrörelsen
I takt med att allt fler vill flytta ut på landsbygden 
ökar behoven av hus. Även byggnadsvårdsintresset 
och uppvärderandet av kulturarvet som blivit starka 
rörelser under de senaste åren, har påverkat vilken 
sorts hus människor letar efter. Allt fler drömmer 
om att i egen takt, med små medel och utifrån 
ekologiska och byggnadsvårdsmässiga principer 
renovera sin gård för att skapa sig och familjen ett liv 
på landsbygden. Det här har gjort att synen på vad 
som är drömhuset till viss del har förändrats. Det som 
tidigare sågs som ett rivningsobjekt kan idag vara 
drömhuset, där det orörda ger värdet.

En drivande kraft bakom ödehusrörelsen är Robert 
Danielsson som till tidningen Land, 21 november 
2019, beskriver sitt engagemang:

”För oss handlar det om passion och hjärta 
för landsbygden. Dessutom handlar det om en 
reaktion på klimatkrisen. Att bara bygga nytt är 
inte bra.”

Ytterligare trender som rör landsbygd

Roberts kollega Jennifer Erlandsson har arbetat med 
projektet Lev din dröm FBG som blev en stor succé 
med inventering av ödehus på Falkenbergs landsbygd. 
Idag har flera kommuner tagit efter. Jennifer och 
Robert pekar på att de ofta kommer i kontakt med 
människor som inte vågar sälja sina hus via mäklare 
eftersom de oroar sig för vem som ska ta över och hur 
de nya ägarna ska ta hand om huset. Samtidigt som 
de träffar många som vill bo på landsbygden men inte 
hittar sitt hus.

Bevara byskolorna
Över hela Sverige pågår just nu något som man 
skulle kunna kalla för en maktkamp mellan 
kommunledningar och medborgare, som handlar 
om nedläggningar av små skolor. Kommunerna 
kämpar med att få ekonomin att gå ihop och ser 
hopslagningar eller nedläggningar av skolor som en 
nödvändig besparing.

Över hela landet har människor mobiliserat för att 
behålla sina små skolor. Ett initiativ går under namnet 
Byskoleupproret och är en nationell kampanj som har 
startats av SoL-nätverket (Stad och landnätverket). 
De hävdar att det är en nationell trend att mindre 
skolor hotas av nedläggning men de ser bara förlorare 
i de insatserna. Byskoleupproret är bara ett av många 
initiativ runtom i landet för att rädda skolorna. 

Det som tidigare sågs som ett 
rivningsobjekt kan idag vara 
drömhuset, där det orörda ger 
värdet.

OMVÄRLDSANALYS / TRENDER
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Tony Andersson från Lesjöfors, ett samhälle som 
drabbats hårt av nedläggningar, beskriver situationen:

”Försvinner skolan får du ju aldrig en barnfamilj 
att flytta hit, och det är ju så samhällen dör ut.”

Daun, Christian, ”Draksådd”. 2021. 

”Byskolornas vara eller icke-vara är en 
laddad fråga i Värmland, och trenden är föga 
uppmuntrande. 2012 anordnades exempelvis 
tre folkomröstningar gällande hotad 
småskoleverksamhet i Värmland. I samtliga fall 
röstade en majoritet för att behålla byskolorna. I 
samtliga fall valde de styrande att gå emot folkets 
vilja.”

Daun, Christian, ”Draksådd”. 2021. 

Den gula vågen 
Det talas om att det är en ny grön våg på gång,  
med utflyttning från storstäderna till landsbygden. 
Miljömedvetna unga familjer söker en lugnare 
tillvaro, ibland med odlingsmöjlighet och till och 
med planer på självhushållning. Den här önskan 
om att komma närmare naturen finns, men Christel 
Gustafsson, vice ordförande Smart Housing Småland, 
vill hellre snarare tala om den gula vågen. Den gula 

vågen är driven av social hållbarhet, trygghet och 
sammanhang.

Den här teorin om den gula vågen stärks även 
av SKR:s trendspaning, där man pekar på att 
osäkerheten i världen ökar och vi kan räkna med att 
se fler geopolitiska konflikter. Vi är idag mer sårbara 
för finansiella kriser, fejkade nyheter, cyberhot 
och pandemier. Vi har överutnyttjat våra globala 
ekosystem och det märks genom stigande havsnivåer 
och ökenspridning. Extrema väderhändelser kommer 
att bli allt vanligare och klimatflyktingarna ökar. 
Ovanpå det påminner SKR om hur det under det 
senaste decenniet uppstått nya konflikter som kriget 
i Syrien, IS, växande terrorhot, kärnvapenhot från 
Nordkorea, ett militärt upprustat Ryssland och en 
ökad politisk osäkerheten i både USA och Europa.

Inom kommuner och regioner har det kommit 
ett snabbt, ökat behov av välfärdstjänster som 
barnomsorg, skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst, 
boende samt integrationslösningar. SKR lägger 
dessutom till att flera kommuner behöver hantera 
problematiken kring våldsbejakande radikalisering 

samt odemokratiska rörelser på de politiska 
ytterkanterna.

Allt detta kan leda till en ökad otrygghet och 
kommuner och regioner kommer att få hantera ett 
ökat behov av förebyggande och säkerhetshöjande 
insatser samtidigt som människor söker sig till 
lugnare sammanhang.

Den gula vågen är driven av 
social hållbarhet, trygghet och 
sammanhang.

OMVÄRLDSANALYS / TRENDER
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Under 2000-talet har det blivit 
vanligare att flytta. Oftast flyttar 
människor inte så långt, drygt åtta av 
tio flyttar ägde rum inom en kommun. 
Dock kan vi kanske förvänta oss en 
förändring av detta i och med den 
ökande utflyttningen från städer. På 
20 år har antalet flyttar inom landet 
ökat från drygt 1,2 miljoner till nästan 
1,6 miljoner. 

Flytt-trender

Unga vuxna flyttar mest 
Det finns många skäl att flytta. Man kan vilja lämna 
föräldrahemmet för att börja studera eller arbeta på 
annan ort. Andra flyttar när familjen växer eller för 
att bostaden har blivit för stor. Under 2020 var det 
vanligast att flytta i åldersgruppen 19-34 år. I denna 
grupp flyttade drygt var fjärde person. I åldersspannet 
66-85 år var det bara 4% som flyttade 2020.

De flesta flyttar inom samma 
kommun 
De flesta flyttar, drygt åtta tiondelar, sker inom en 
kommun. Under 2020 gjordes även 237 525 flyttningar 
över en länsgräns. Av dem som flyttade över en 
länsgräns var två av tre mellan 18-39 år.

In- och utflyttning i Ånge kommun
Om man tittar på statistik över utflyttning från 
kommunen över de senaste 5 åren så flyttar 41% till 
Sundsvall, 8% till Östersund och 7% till Stockholm. 
Statistiken över inflyttning till kommunen visar att de 
senaste 5 åren så flyttar 49% hit från Sundsvall, 8% 
från Östersund och 7% från Bräcke. 

En växande andel vill bo på landet
Under perioden för Covid-19 har det skett ett 
dramatiskt skifte i distansarbete som möjliggör för 

Källor: 

SCB: Flyttar inom Sverige, 2021-03-24. 

Kairos Future: Läget i landet - tecken i tiden. Svensk-
arna, samtiden, framtiden 1955-2021. 

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling: Ett år med 
coronapandemin – så påverkades bostadsmarknaden, 
2021-02-10.

Tillväxtverket, 2021.

människor att kunna välja att bo på fler platser. 46% 
av respondenterna i Kairos Futures undersökning 
”Svesam” uppger att man sköter sitt förvärvsarbete 
helt eller delvis i hemmet (s.k. distansarbete). Det är 
en kraftig ökning i jämförelse med 2016 då siffran var 
16%. 

Bland de svenskar som är mest flyttbenägna (18-39 år 
enligt Kairos Future) finns en växande andel som vill 
bo på landet.   

– Svenskarna har på ett historiskt unikt sätt 
omvärderat var och hur de vill bo. Det ökade 
distansarbetet har lett till att fler vill bo större 
för att enklare kunna kombinera jobb och fritid 
– en trend som kommer att bestå även efter 
pandemin.

Marcus Svanberg, VD för Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling.

Villan stiger i kurs - färre vill bo i 
flerbostadshus
Det ökade distansarbetet har lett till att fler vill bo 
större och ha utrymme för att arbeta hemma.

Köpa fritidshus är på uppgång
Under 2020 var efterfrågan på fritidshus exceptionellt 
hög i Sverige med en ökning på 13% från 2019.

 

OMVÄRLDSANALYS / TRENDER



2323

© Maria Mohlin Designs 2021

”	En	överväldigande	majoritet	av	de	som	flyttar	till	en	annan	kommun	gör	det	i	 
	 åldern	18	till	35	år,	och	när	man	är	i	denna	ålder	tycks	fler	saker	än	ett	bra	 
 jobb spela roll. 

 För att förstå lands- och glesbygdens utmaningar, behöver man därför ha i  
	 bakhuvudet	vad	denna	ålderskategori	kan	tänkas	finna	attraktivt	hos	en	 
 plats, eftersom platserna de söker sig till är de som fortfarande växer.

	 Det	här	har	de	flesta	politiker	helt	missat.	De	tror	att	den	primära	 
 utmaningen för landsbygden är ”produktionsbaserad”, det vill säga att det  
 som saknas är brist på stöd för företagen här.

 Nu kan säkert företagen många gånger också behöva stöd, men lands- och  
 glesbygdens verkliga utmaning ligger på ”konsumtionssidan”, det vill säga  
 att det råder en avsaknad av mötesplatser, av caféer och restauranger,  
 variation i kultur och andra former av upplevelser.

 I dag är det helt enkelt så att de orter som växer är de som är platser för  
 konsumtion snarare än för produktion.”

Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Högskolan i Jönköping
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Genom att titta på omvärlden kan vi 
lära oss att förstå och hitta våra egna 
unika förutsättningar. 

På visionsworkshops fick fem arbets-
grupper med deltagare från politiken, 
förvaltning och medarbetare till-
sammans ta fram förslag på platser 
som kan vara ett alternativ till Ånge 
kommun. Platsen kunde vara en 
stad, en kommun eller ett län. De två 
platser som valdes ut var Sundsvall 
och Jämtland. 

I vår spaning av alternativ har vi tagit 
med Sundsvall och utvalda inlands- 
kommuner i Jämtlands län som 
liknar oss i invånarantal och geogra-
fisk storlek. En uppstickare i gänget 
är Mora kommun som är intressant 
ur det perspektivet att det är en 
liten inlandskommun i Dalarna som 
hamnar på plussidan i befolknings- 
förändringen.

Alternativ till Ånge kommun

Bergs kommun
Bergs kommun ligger i Jämtlands län och har 7 120 
invånare samt hade under 2020 en befolkningsökning 
på +59 personer. Kommunen är ytmässigt den 
sextonde största i Sverige. Bergs kommun utmärker 
sig med hög företagsamhet och har den åttonde 
högsta andelen företagare i landet. 

Bräcke kommun
Bräcke kommun ligger i Jämtlands län och 
har 6 181 invånare samt hade under 2020 en 
befolkningsminskning  på -117 personer. Kommunen 
är ytmässigt den tjugofemte största i Sverige. 

Sundsvalls kommun
Sundsvalls kommun ligger i Västernorrlands län 
och har 99 439 invånare samt hade under 2020 en 
befolkningsminskning på -10 personer. Kommunen är 
ytmässigt den tjugosjätte största i Sverige. 

Källor: Ekonomifakta (https://ekonomifakta.se), SCB: Kommunen i siffror (https://kommunsiffror.scb.se), Kolada (https://kolada.se) 2021-02-28.

Mora kommun
Mora kommun ligger i Dalarnas län och har 20 492 
invånare samt hade under 2020 en befolkningsökning  
på +22 personer. Mora är ytmässigt den trettionde 
största kommunen i Sverige, alltså snäppet efter Ånge 
kommun. 

Härjedalen kommun
Härjedalens kommun ligger i Jämtlands län och 
har 10 070 invånare samt hade under 2020 en 
befolkningsminskning på -20 personer. Kommunen 
är ytmässigt den femte största i Sverige. Härjedalens 
kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har 
den fjortonde högsta andelen företagare i landet. 

Ånge kommun
Ånge kommun ligger i Västernorrlands län och 
har 9 226 invånare samt hade under 2020 en 
befolkningsminskning på -90 personer. Kommunen 
är ytmässigt den 29:e största i Sverige. 

OMVÄRLDSANALYS / ALTERNATIV
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Så många är vi

Kommun Invånare 2020 Kvinnor Män Förändring 2020

Ånge 9 226 48% 52% -90

Berg 7 120 48,5% 51,5% +59

Bräcke 6 181 47,2% 52,8% -117

Sundsvall 99 439 49,8% 50,2% -10

Mora 20 492 49,4% 50,6% +22

Härjedalen 10 070 47,9% 52,1% -20

Riket 10 379 295 49,7% 50,3%  +51 706

Medelålder

Kommun Medelålder Kvinnor Män

Ånge 46,6 47,4 45,8

Berg 46,3 46,8 45,8

Bräcke 46,9 47,5 46,3

Sundsvall 42,4 43,5 41,4

Mora 46,6 46,3 44,5

Härjedalen 47,2 48,4 46,1

Riket 41,3 42,2 40,4

Medellivslängd

Kommun Kvinnor Män

Ånge 82.3 78.8

Berg  84.6 79.2

Bräcke 83 79

Sundsvall 83.6 80.3

Mora 85 81.7

Härjedalen 83.6 80

Riket 84.2 80.8

Yta

Kommun Yta km2

Ånge 3 050

Berg 5 710

Bräcke 3 408

Sundsvall 3 189

Mora 2 812

Härjedalen 11 284

Riket 84.2

OMVÄRLDSANALYS / ALTERNATIV
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Arbetslöshet, bidrag och förtidspension

Arbetslöshet enligt Arbetsförmedlingen, 2020. Andel bidragsförsörjda, 2019.  
Förtidspensionärer, 2020. Andel företagare 2018. Nyföretagande per 1000 invånare 20-64 år, 2019. 

Anställda på kommunen

Kommun Arbetslöshet Bidragsförsörjda Förtidspensionärer

Ånge 7,4% 15,5% 6,4%

Berg 6,6% 12%
5,3% 

Åttonde högsta i Sverige

Bräcke 8,1% 16,9% 8,4% 

Sundsvall 8,5% 13,2% 4,6%

Mora 5,7% 11,7% 5,4% 

Härjedalen 6,5% 11% 4,2%

Riket 8,5% 12,7% 4,2%

Kommun Företagare Nyföretagare Företagsklimat,  
ranking 1-290

Ånge 7,3% 11,2% 242

Berg
11,7% 

Åttonde högsta i Sverige

14,8% 

Åttonde högsta i Sverige
102

Bräcke 8,4% 7,6% 269

Sundsvall 5,1% 8,9% 255

Mora 6,5% 10% 77

Härjedalen 10,4%
18,3% 

Näst högsta i Sverige
278

Riket 6,1% 10,7%

Kommun Antal anställda % relativt till befolkningen

Ånge 1 275 13,8%

Berg 1 075 15%

Bräcke 675 10,9%

Sundsvall 9 075 9,1%

Mora 1 575 7,6%

Härjedalen 1 425 14,2%

Sysselsättning

Så många har jobb av dem som är 20-64 år

Kommun Totalt Kvinnor Män

Ånge 80,2% 78,2% 82%

Berg 83% 81,6% 84,3%

Bräcke 78,7% 77% 80,1% 

Sundsvall 82,2% 81,5% 82,9%

Mora 83,7% 83,1% 84,3% 

Härjedalen 83,1% 83,1% 83,1%

Riket 79,5% 78,1% 80,8%

OMVÄRLDSANALYS / ALTERNATIV
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Anställda på kommunen Kommunens intäkter, bidrag och kostnader

Boende

Ohälsotal

Hushåll

Kommun Skattesats Skatteintäkter 
kr per invånare

Statsbidrag/utjämning 
kr per invånare

Kostnader 
kr per invånare

Ånge 34,62% 48 691 18 856 68 315

Berg 34,22% 42 270
30 570 

Sjunde högsta i Sverige

73 912 
Åttonde högsta i Sverige

Bräcke 35,09% 45 271
29 149 

Nionde högsta i Sverige

73 633 
Nionde högsta i Sverige

Sundsvall 33,88% 52 449 8 405 61 832

Mora 33,97% 47 657 13 903 61 589

Härjedalen 34,17% 45 671 24 062 71 785

Riket 32,28% 46 730 9 772 55 841

Kommun Tätort Landsbygd Fastighetspriser
tusen kronor

Antal bostäder
per 1000 invånare

Ånge 61,2% 38,8% 539 575

Berg 40,3% 59,7% 919 525

Bräcke 48,1% 51,9% 586 562

Sundsvall 87,9% 12,1% 2 248 507

Mora 87,2% 12,8% 1 835 516

Härjedalen 66,1% 33,9% 1 069 625

Riket 87,4% 12,6% 3 040 482

Kommun Ensamstående Sammanboende Övriga hushåll

Ånge 50,8% 45% 4,3%

Berg 48,8% 46,1% 5,1%

Bräcke 48,7% 47,4% 4%

Sundsvall 49,3% 45,7% 5%

Mora 48% 47,1% 4,9%

Härjedalen 50,8% 43,6% 5,7%

Riket 47% 46,2% 6,8%

Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, 
aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen. Ohälsotalet beräknas genom att summa dagar med 
sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med aktivitets- och sjukersättning 
divideras med befolkningen i åldern 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Kommun 16-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-64 år

Ånge 1.9 17.8 23.1 24.7 41.7 57.2

Berg 0.3 15.1 10.7 19.1 32.1 52.7

Bräcke 1.8 10.9 18.7 25.1 37.2 59.3

Sundsvall 2.3 15.2 16.1 20.2 33.5 50.0

Mora 2.9 24.3 21.2 26.6 37.1 42.0

Härjedalen 1.7 9.4 10.3 16.8 31.0 34.4

Riket 1.9 12.9 15.1 20.1 35.4 53.3

I jämförelse med de utvalda kommunerna 
har Ånge kommun högst ohälsotal i åldrarna 
30-39 år och 50-59 år. Härjedalen har 
genomgående låga ohälsotal.

!

OMVÄRLDSANALYS / ALTERNATIV
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Trygghet i skolan

Antal elever som angivit något av alternativen "stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska 
bra" som svar på påståendet "Jag känner mig trygg i skolan", dividerat med det totala antalet 
elever som svarat på enkäten. Uppgifterna kommer från Skolinspektionens "Skolenkäten" som 
en gång under två läsår (T-1 och T) tillfrågat skolans elever i årskurs 5. För data på kommun-
nivå avser uppgifterna enbart elever i kommunala skolor i den aktuella kommunen, medan 
uppgifterna på enhetsnivå och för riket även inkluderar skolor med annan huvudman. Källa: 
Skolinspektionen.

Kommun Årskurs 5 Årskurs 9 Gymnasiet

Ånge 80% 68,7% 91,1%

Berg 85,1% 96% -

Bräcke 82,1% 90,2% -

Sundsvall 89,1% 85,6% 88,5%

Mora - - -

Härjedalen 95,3% 88,8% 72,4%

Riket (2018) 88,7% 82,7% 88,3%

Utsläpp av växthusgaser

Utsläpp av växthusgaser inom det geografiska området delat med invånare i ton CO2-ekviva-
lenter. Växthusgaser totalt är det totala utsläppet av växthusgaser (CO2 med fossilt ursprung 
samt N2O, CH4, HFC, PFC och SF6) omräknat till koldioxidekvivalenter. Utsläppen per invånare 
ska inte tolkas som konsumtionsbaserade utsläpp. Enskilda industriverksamheter kan leda till 
höga utsläpp lokalt, liksom vägtrafik på stamvägnätet eller en stor andel jordbruk. Nyckeltalet 
följer upp miljökvalitetsmålet. Begränsad klimatpåverkan, se även sverigesmiljomal.se. Källa: 
RKA har beräknat utsläpp per invånare med data från den Nationella emissionsdatabasen och 
SCB. Uppgifter för olika undersektorer kan vara osäkra på kommunnivå, se vidare Metodbeskriv-
ning på den Nationella emissionsdatabasens hemsida.

Kommun ton CO2-ekvivalenter ton per invånare

Ånge 76 414 8,12

Berg 61 180 8,62

Bräcke 42 200 6,62

Sundsvall 638 827 6,46

Mora 75 274 3,69

Härjedalen 80 817 7,96

Riket 51 181 220 5

Upplevelsen av trygghet är låg i Ånge 
kommuns grundskolor. Däremot är 
tryggheten i gymnasiet hög.

!

OMVÄRLDSANALYS / ALTERNATIV
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Anmälda brott

1. SKADEGÖRELSE

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på 
kolada.se för mer information. Statistiken redovisas efter 
den kommun där brottet har begåtts (brottsplats). I brotts- 
kategorin brott om skadegörelse ingår "skadegörelse/grov 
skadegörelse/åverkan på motorfordon (ej brand), genom 
brand (även motorfordon), klotter, mot stat, kommun, region 
(ej klotter), annan skadegörelse" samt "mordbrand/grov 
mordbrand". Avser åren T-2 till T. Källa: Brottsförebyggande 
rådet samt SCB.

2. STÖLD 

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på 
kolada.se för mer information. Uppgifterna har hämtats från 
Brottsförebyggande rådets officiella kriminalstatistik och 

Kommun Skadegörelse1  
per 1 000 inv.

Stöld- och tillgreppsbrott2, 
antal/1000 inv

Våldsbrott3,  
antal/100 000 inv

Ånge 6.6 15.2 601

Berg 5.0 18.6 793

Bräcke 6.8 19.8 937

Sundsvall 13.3 34.2 1 075

Mora 9.5 26.9 723

Härjedalen 6.7 21.8 624

Riket 18.7 44.6 1 069

Anmälda brott mot kvinnor

Kommun
Grov kvinnofrids-

kränkning 
 antal/100 000 inv

Misshandelsbrott mot kvinna, 
inomhus, närstående genom 

parrelation med offret i kommunen,  
antal/100 000 inv.

Ånge 11 107

Berg 14 156

Bräcke 32 159

Sundsvall 14 79

Mora 34 10

Härjedalen 30 79

Riket 17 74

belyser brottsligheten utifrån de brott som anmäls till och 
handläggs av polis, tull, åklagare, domstol och kriminalvård. 
Brott som inte anmäls kommer därför inte med i kriminalsta-
tistiken. Brott som har ägt rum tidigare, men anmälts under 
redovisningsåret finns med i statistiken, liksom brott som 
anmälts i Sverige men begåtts utomlands. I mindre omfatt-
ning finns även anmälda brott som i senare utredning inte 
visar sig vara brott redovisad. I brottskategorin stöld- och 
tillgreppsbrott ingår stöld, tillgrepp av fordon, stöld ur och 
från fordon, inbrottsstöld, stöld och snatteri, stöld av vapen, 
ammunition och sprängämnen, övriga stöldbrott (kap. 8) 
samt rån inklusive grovt rån. Antalet anmälda brott har 
sedan justerats med uppgifter från SCB om befolkningen i 
respektive kommun. Statistiken redovisas efter den kommun 
där brottet har begåtts (brottsplats). Uppgifterna gäller för 
perioden år T-2 till år T. Källa: Brottsförebyggande rådet

3. VÅLDSBROTT 

Detta avser summering av: Dödligt våld, Försök till mord 
eller dråp, Misshandel inkl. grov, Våldtäkt inkl. grov, Grov 
kvinnofridskränkning, Grov fridskränkning, Olaga förföljelse, 
Våld mot tjänsteman och Rån inkl. grovt, antal/100 000 inv. 

Statistiken redovisas efter den kommun där brottet har 
begåtts (brottsplats). Fr.o.m. 2015 avser uppgifterna 
per kommun endast de brott som kunnat härledas till 
kommunen. Tidigare år fanns det med brott som begåtts i 
länet men inte kunnat kopplas till en specifik kommun. 

I jämförelse med de utvalda kommunerna 
har Ånge kommun minst problem med 
stöld- och tillgreppsbrott, våldsbrott och 
grov kvinnofridskränkning, och ligger långt 
under riket som helhet.

!

OMVÄRLDSANALYS / ALTERNATIV
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Utbildning
Befolkningen 2019, 25-64 år.

Kommun Befolkning Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning

Folkskola Grundskola < 3 år 3 år < 3 år minst 3 år

Antal % % % % % %

Ånge 4 521 2% 11% 33% 29% 11% 13%

Berg 3 253 2% 9% 31% 30% 12% 15%

Bräcke 2 957 2% 10% 34% 28% 10% 15%

Sundsvall 49 852 2% 8% 23% 24% 16% 25%

Mora 9 757 1% 10% 25% 28% 14% 21%

Härjedalen 4 759 3% 9% 30% 31% 12% 14%

Riket totalt 5 270 793 3% 8% 20% 23% 16% 28%

OMVÄRLDSANALYS / ALTERNATIV



3131

© Maria Mohlin Designs 2021

MEDBORGARENKÄT

Medborgarenkät
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MEDBORGARNA FICK MÖJLIGHET ATT SVARA PÅ FÖLJANDE TRE FRÅGOR: 

Vad tycker du är bra idag, som även  
ska finnas om 10 år? 

Vad är INTE bra idag, som vi ska ha  
lämnat bakom oss om 10 år?

Finns det något som du saknar idag i 
Ånge kommun, som ska finnas om 10 år?

Under åtta veckor i oktober och 
november 2020 genomfördes en 
medborgarenkät för att ta reda på vad 
invånarna tycker är viktigt för Ånge 
kommun i framtiden. Samma frågor 
har tidigare använts i visionsarbete för 
Norrköping och Haparanda. 
Enkäten gjordes i digital form. På grund av 
Covid-19 var det inte möjligt att genomföra fysiska  
medborgardialoger. Medborgarna har dock uppgett 
i enkäten att de uppskattar detta digitala sätt att 
kommunicera. 

Medborgarenkät

MEDBORGARENKÄT
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För att få ett brett deltagande 
skapades ett kommunikations- 
koncept: ”Framtidens löpsedlar i  
Ånge kommun”. 
Syftet med konceptet var att hjälpa medborgarna 
att höja blicken och tänka stort. Genom att använda 
påhittade löpsedlar ”i framtiden” som hade enorma 
och ibland fåniga visioner talade vi om att inga idéer 
är för konstiga eller storartade. Dessa skulle också 
inspirera till fokus på den större bilden och hjälpa 
medborgaren att inte fastna i små detaljer.

Löpsedlarnas budskap tog i beaktande olika 
åldersgrupper, områden och intressen. Budskapen var 
extrema, vi ville undvika att påverka själva svaren i 
enkäten. Vi valde att ständigt använda nya löpsedlar 
för att hålla intresset uppe för enkäten.

Kommunikation har skett genom Ånge kommuns 
externa och interna kanaler (bland annat till elever, 
pedagoger och företagare), via sociala medier samt 
annonsering i Ljunganbladet. 

Kommunikation kring medborgarenkäten

M E D B O R G A R E N K Ä T :

Fyll i Ånge kommuns digitala medborgarenkät och bidra med dina tankar och 
drömmar. Dina svar i enkäten blir en del av underlaget till att ta fram Ånge 
kommuns nya vision. Tänk vilken skillnad vi kan göra tillsammans!  
Alla svar är viktiga, inget är fel. Dela med dig av dina drömmar och åsikter.

Du hittar medborgarenkäten på ange.se eller Ånge kommuns Facebook-sida.

Vad brinner DU för?

Annonsering i sociala medier

Annonsering i sociala medier Tryckt annonsering

MEDBORGARENKÄT / KOMMUNIKATION
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Diagrammen visar statistik över  
deltagarna i medborgarenkäten 
uppdelat på ålder, kön, sysselsättning, 
utbildningsnivå och om man är bosatt 
i kommunen. 
Målet var att eftersträva en fördelning av de svarande 
som motsvarar kommunens demografi. Under tiden 
enkäten var öppen gjordes regelbundna avstämningar 
med efterföljande insatser för att balansera 
slutresultatet mot hur den verkliga fördelningen ser 
ut. Bland annat gjordes insatser på skolor, mot äldre, 
företagare och män.

Åldersfördelningen är någorlunda balanserad, dock 
med övervikt på åldern 35-54 år och undervikt på 
åldern 18-24. Ca 60% av förslagen kommer från 
invånare i arbetsför ålder (25-64 år).

Fler kvinnor än män svarade på enkäten, 55,5%. 
Andelen kvinnor i kommunen är 48%.

De flesta av de svarande är fast anställda, närmare 
46%. En femtedel som svarat är studerande. En hög 
andel företagare svarade, 10,8% jämfört med den 
faktiska andelen 7,3%

Andelen högskoleutbildade som har svarat på 
enkäten är hög, 40,3%. Andelen invånare med 
eftergymnasial utbildning mellan 25-64 år i 
Ånge kommun är 24%. Det kan vara värt att inför 
kommande medborgardialoger ta detta i beaktande 
för att få en jämnare fördelning bland svarande.

MEDBORGARENKÄT / STATISTIK PÅ DELTAGANDE

Ålder Utbildningsnivå

Kön Är du bosatt i 
Ånge kommun?

Sysselsättning

Vilka svarade på medborgarenkäten?
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MEDBORGARENKÄT / RESULTAT PÅ DELTAGANDE

Antal  
personer som  
har svarat: 

Antal  
förslag som har  
registrerats: 

707 
7,7% av befolkningen

4117

Hur många förslag kom in i medborgarenkäten?

Totalt har 707 personer (7,7% av Ånge 
kommuns befolkning) svarat. 

Tillsammans har man bidragit med 
4117 medborgarförslag. 
En utskriftsvänlig version av enkäten samt utskrivna 
exemplar fanns på utvalda platser i kommunen. 
Endast ett fåtal lämnades in på detta sätt. 

Hur har vi räknat?
En medborgares svar kan innehålla flera förslag. 
Dessa har delats upp för att räknas som enskilda 
förslag. Exempelvis om personen skrivit ”satsa på 
familjeaktiviteter som badhusrenovering, minigolf & 
kulturnatt” så ger detta notering på: Familjeaktivitet 
| Badhus | Minigolf | Kultur. Ett inlämnat svar kan 
alltså ge utslag som fyra olika förslag. 

7,7% Ånge kommun har högre 
engagemang jämfört med Norrköping 
(0,63%) och Haparanda (6,4%).

!

Det finns förslag som endast har nämnts en gång 
eller ett fåtal gånger. Dessa har plockats ut ur 
sammanställningen, eftersom de inte kan anses vara 
något man i allmänhet tycker utan kan tolkas som 
individuella åsikter. Därav finns en differens mellan 
det totala antalet förslag per kategori och det totala 
antalet förslag som kommit in. Alla procenttal är 
avrundade, vilket kan ge en viss differens, men syftar 
till att visa på en viktning av vilka förslag som är 
återkommande.
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1 703 st 
42%

945 st 
19%

1 368 st 
34%

Allra flest svar kom på frågan vad man 
tycker är bra idag, tätt följt av vad man 
saknar. Allra minst svar fick frågan vad 
man INTE tycker är bra idag.  

Fördelning av förslag per fråga

MEDBORGARENKÄT / FÖRDELNING AV SVAR

Det kan tolkas som positivt att frågan om 
vad som inte är bra idag får betydligt färre 
förslag än de två övriga.

!

Vad tycker du är bra idag, som även ska  
finnas om 10 år? 

Vad är INTE bra idag, som vi ska ha lämnat  
bakom oss om 10 år?

Finns det något som du saknar idag i Ånge  
kommun, som ska finnas om 10 år?
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Förslag uppdelade per kategori:

Förslagen uppdelade på kategorier

Förslagen har sorterats in i åtta olika 
kategorier för att skapa en tydlig 
översikt. De kategorier med flest 
förslag är ”Fritid/aktiviteter” och 
”Service”, som tillsammans innehåller 
42% av förslagen. 

Olämpliga inlägg och ej utläsbara förslag, t ex ”fff” (totalt 101 stycken) har sorterats bort från sammanställningen. 

Totalt 4117 förslag

Fysisk miljö/geografisk placering 480 förslag 12%

Service 831 förslag 20%

Infrastruktur 433 förslag 11%

Arbete/näringsliv 643 förslag 16%

Fritid/aktiviteter 895 förslag 22%

Politik/kommunorganisation 194 förslag 5%

Övrigt 250 förslag 7%

Mentalitet 290 förslag 7%

TOTALT, ALLA 3 FRÅGOR

Fysisk miljö Infrastruktur
Service Arbete & Näringsliv
Politik & Organisation Fritid & Aktiviteter
Mentalitet Övrigt

MEDBORGARENKÄT / FÖRDELNING AV SVAR
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Beskrivning av kategorier
De svar och förslag som kom in i medborgarenkäten har sorterats in i åtta olika kategorier. 
Denna översikt ger en kort beskrivning av respektive kategori.

Fysisk miljö/geografisk placering 
Vår plats i landet och världen, rent geografiskt. Vilka avstånd vi 
har. Fysiska egenskaper vår plats har och saker som påverkar 
vår fysiska miljö, platserna och områdena vi bor på.

Service
Främst förslag som rör vad den offentliga sektorn erbjuder. 
Skolor, äldreboenden, vård- och omsorg, tandläkare men även 
räddningstjänst, polis, bank och post.

Infrastruktur
Vägar, kollektivtrafik, fiber och telefoni. Det blodomlopp  
samhället behöver för att fungera.

Arbete/näringsliv
Från enskilda näringsidkare till stora industrier och offentliga 
arbetsgivare. Förslag som rör våra jobb och de lokala närings-
livsfrågorna.

Fritid/aktiviteter
Idrott, fritid- och friluftsaktiviteter och deras förutsättningar 
såsom anläggningar, mötesplatser och föreningsengagemang. 
Även lekparker och ungdomsgårdar.

Politik/kommunorganisation
De frågor som kopplas direkt till kommunens tjänstemän  
eller våra folkvalda politiker.

Övrigt
Svar och förslag som inte passar in under  någon av de  
andra kategorierna, t ex frågor om narkotika, kriminalitet  
och avbefolkning.

Mentalitet
Hur vi uppfattar att vi är, vad vi känner och tycker.  
Om oss själva, om andra och om vår plats.

MEDBORGARENKÄT / KATEGORIER
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När man tittar på under vilka kategorier förslagen hamnar kan man se en viss skillnad 
mellan de olika frågorna: 

Fördelning av förslag per kategori

MEDBORGARENKÄT / FÖRDELNING AV SVAR

VAD ÄR BRA IDAG?
7 %

25 %

2 %

17 %

31 %

6 %

13 %

Fysisk miljö Infrastruktur
Service Arbete & Näringsliv
Politik & Organisation Fritid & Aktiviteter
Mentalitet Övrigt

VAD ÄR INTE BRA IDAG?
13 %

11 %

4 %

8 %

10 % 17 %

21 %

15 %

Fysisk miljö Infrastruktur
Service Arbete & Näringsliv
Politik & Organisation Fritid & Aktiviteter
Mentalitet Övrigt

VAD SAKNAS IDAG?
9 %

4 %

32 %

6 %

19 %

10 %

10 %

9 %

Fysisk miljö Infrastruktur
Service Arbete & Näringsliv
Politik & Organisation Fritid & Aktiviteter
Mentalitet Övrigt

Genom svarens utformning kan man utläsa att när 
vi ställt frågan om vad som är bra idag och som man 
vill ha kvar, har det varit viktigt att räkna upp all 
service som man verkligen vill ha kvar. En rädsla för 
nedläggningar skiner genom. 

På kategorin ”Infrastruktur” är andelen hög 
för vad man inte tycker är bra idag. Där är det 
vindkraftsfrågan som ger stort genomslag. Den 

frågan återkommer även på alla tre frågorna, men 
i olika formuleringar. På första frågan om vad som 
är bra pekar man ut ”orörd natur” och ofta med 
vidareformuleringen ”utan vindkraft”. På tredje frågan 
om vad som saknas så önskar man sig natur fri från 
ljud- och ljusföroreningar.

Övrigt som man kan se i jämförelsen mellan de tre 
frågorna är just det att samma önskemål och åsikter 

Service har störst andel på vad som är  
bra idag. 

Infrastruktur har störst andel på vad som 
INTE är bra idag. 

Fritid och aktiviteter har störst andel på vad 
som saknas idag. 

! ! !

återkommer i alla tre, de formuleras bara om för att 
passa frågan. Man räknar till exempel upp alla bra 
fritidsaktiviteter man vill behålla, man fyller på med 
de aktiviteter man saknar eller vill ska utvecklas, och 
adderar de fritidsaktiviteter som man vill ska finnas i 
framtiden som saknas idag.
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Övergripande 
slutsatser
På följande sidor följer slutsatser av medborgarenkäten som 
baseras på delanalyser och sammanställningar av samtliga  

kategorier. Underlaget har analyserats i sin helhet för att  
sammanfattas i ett fåtal, övergripande rubriker och beskrivningar. 

Vi = Medborgarna 
Ni = Förtroendevalda och organisationen Ånge kommun  

MEDBORGARENKÄT
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Aktiviteter och mötesplatser

”Alla idrottsanläggningar är guld värda”

Vi uppskattar de goda förutsättningar som 
vi har för att idrotta och motionera. Våra 
idrottsanläggningar är guld värda och vi 
ser gärna att anläggningarna fortsätter att 
utvecklas. Våra vandrings- och skoterleder 
samt möjligheter till ett rikt friluftsliv spelar 
också en stor roll i våra liv. 

ÖVERGRIPANDE SLUTSATS

Föreningslivets stora insatser betyder mycket, 
även om vi önskar att det fanns mer fritids- 
aktiviteter för de barn och ungdomar som 
inte vill idrotta. Där spelar kulturlivet en viktig 
roll. Vi upplever att vi saknar mötesplatser 
utanför idrotten, skolan och arbetet, särskilt 
våra ungdomar som uttrycker att de inte har 
någonstans att vara. Vi vill alla kunna ses.
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Stärkt näringsliv och orörd natur

”Levande byar i fin och tilltalande miljö”

ÖVERGRIPANDE SLUTSATS

Det finns en mångfald av både stora och små 
företag i kommunen som vi vill se ges goda 
förutsättningar att finnas kvar. Vi vill inte 
ha fler tomma butiksfönster eller nedlagda 
livsmedelsaffärer. Vi vill ha ett gott företags-
klimat som gör att fler företagsetableringar 
kan ske, av både större och mindre företag. 
Vi tror på att besöksnäringen är en del av vår 
framtid men vi oroar oss för att förutsättning-

arna att försörja oss på turism försämras av 
planerade vindkraftsbyggen. Vi vill behålla vår 
orörda natur, för vi tror starkt på att det som 
ger oss kvalitet i livet (frisk luft, rent vatten, 
lugn, tystnad, mörker, vackra omgivningar och 
tillgänglig natur) inte bara är det som får oss 
att vilja bo kvar utan även det som kan skapa 
vår framtida försörjning och överlevnad. 
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Levande landsbygd och 
decentralisering

”Alla nedläggningar, allt behöver inte alltid 
effektiviseras till max.  

Låt småskolorna vara kvar!”

ÖVERGRIPANDE SLUTSATS

Vi vill ha kvar våra småbyar och vi vill kunna 
bo i hela kommunen. Vi vill få ett slut på 
centraliseringen, både från statens håll men 
även inom kommunen. Det ger oss en otrygg 
känsla med återkommande nedläggningshot 
av skola, vård och företag. 

Vi upplever det som att ni överger stora delar 
av kommunen till förmån för främst Ånge 
tätort och ställer oss undrande till hur vi ska 
kunna bo kvar om allt flyttas från vår by? För 
det är byskolan och närheten som fått oss att 
bo där. Vi vill ha förutsättningarna att kunna 
bo och leva i hela kommunen.
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Bra vägar och  
kollektivtrafik

Framtidstro,  
gemenskap och 
trygghet

”Vi har så mycket att vara stolta för. Det 
finns massor av fördelar med att bo mitt i 

landet och i mindre orter.”

Se till att vi kan ta oss dit vi behöver, inom och utom 
kommunen. Det ska vara enkelt att ta tåget eller 
bussen till jobbet eller helgnöjet, tiderna ska passa 
och avgångarna ske även i de mindre orterna. Vi 
är medvetna om att vi delvis är beroende av bilen 
så vägarna ska vara i gott skick med bibehållen 
hastighet på E14 och tätorternas vägsystem ska 
byggas om för att bli säkrare även för fotgängare 
och cyklister.

Vi vill att hela kommunen ska leva och vi vill känna 
att vi är en enhet där alla delar är lika viktiga. Vi vill 
skippa alla ”krondiken” och vi vill skaka av oss att vi 
känner oss mindre värda för att vi bor i glesbygd. Vi 
tror på framtiden och på landsbygdens möjligheter. 
Vi känner att vi har fantastiska småbyar med en 
otrolig handlingskraft och sammanhållning. Det ger 
oss trygghet och en känsla av ”hemma”.

ÖVERGRIPANDE SLUTSATSER
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Ta hand om det vi 
har – håll rent och 
snyggt

Samverkan i  
organisationen  
Ånge kommun

”Tänk att få uppleva: att den politiska  
agendan är tydlig, att Ånge kommuns med-
borgare förmedlar att de känner framtids-

tro, tacksamhet och livslust!”

Städa upp. Sköt om det som finns. 
Vi vill att det ska städas upp i kommunen, att det 
vi har vårdas och blir omhändertaget. Vi vill att det 
satsas på att fylla ödehusen med liv och att skrot- 
bilarna skrotas. Vi vill också att kommunen ska vara 
med och ta hand om de turistmål, utflyktsmål och 
sevärdheter vi har idag. Vi vill kunna vara stolta över 
att visa upp det vi har.

Visa att ni kan samverka för att hela kommunen 
ska leva. Vi vill ha kommunikation, lyhördhet och 
god dialog, både inom organisationen och ut mot 
medborgarna. Vi vill se samverkan och samarbete 
över både förvaltningar och politiska gränser. Det 
vill vi ska ge resultat i tydliga planer och strategier 
för hur HELA kommunen ska leva. Vi vill att ni ska 
arbeta för en levande landsbygd ”på riktigt”. 

ÖVERGRIPANDE SLUTSATSER
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Delanalyser och  
sammanställningar

MEDBORGARENKÄT

31MEDBORGARENKÄT / FRITID OCH AKTIVITETER / FRÅGA 1: VAD TYCKER DU ÄR BRA IDAG, SOM ÄVEN SKA FINNAS OM 10 ÅR?

Fritid/aktiviteter 
Fråga 1: Vad tycker du är bra idag, som även ska finnas om 10 år? 

Idrottsutbud och  
anläggningar 
Det är tydligt att man uppskattar och vill 
behålla de goda förutsättningarna för att idrotta och 
motionera som finns idag. Man talar både om de 
många olika alternativen men även om att det är 
överkomliga kostnader för att delta. Fotboll, ishockey 
och ridskolan nämns återkommande samt Getbergets 
slalombacke som man vill ha kvar och även utveckla. 
Badhuset nämns också frekvent som något bra och 
som man vill ska finnas kvar.

Badhuset 96 förslag = 38% i denna kategori.

Idrottsanläggningar inkl. ishall och elljusspår  
65 förslag = 26% i denna kategori

Getberget och slalom  
29 förslag = 12% i denna kategori

Fritidsaktiviteter och  
föreningsliv 
Det rika föreningslivet som finns vill man 
ha kvar och flera nämner önskemål om att man vill 
se mer stöd till föreningarna. Det räknas även upp 
många enskilda fritidsaktiviteter, men överlag vill 
man ha kvar ett stort utbud och möjligheten till en 
meningsfull fritid. 

Badplatserna vill man ha kvar och det talas även 
mycket om möjligheterna till ett rikt friluftsliv och 
bevarandet av  t ex vandrings- och skoterleder.

Kultur och kulturarv 
Kulturlivet vill man ha kvar och 
specifikt Kulturnatten nämns här. 
Biograferna vill man ha kvar runtom i kommunen 
men även bevarandet av vårt kulturarv såsom 
hembygdsgårdarna uppmärksammas.

252st 
60%

95st 
23%

68st 
16%

418 förslag

”Kulturlivet i Ånge, tack vare alla kulturella 
människor <3”

”Möjligheten till en meningsfull fritid  
för alla.”

”Alla föreningar och klubbar av olika  
slag vi har.”

”Det finns aktiviteter för de flesta inom  
kommunen.”

”Hockeyn och andra sportgrenar som fostrar 
våra unga till att bli bra medborgare och 

ambassadörer för kommunen.”

”Alla idrottsanläggningar är guld värda.”

”Inte minst för att kulturaktiviteter ger så 
mycket till våra unga och i sin tur till oss  

invånare som får glädjas åt de ungas  
framträdanden och personliga utveckling.  

Kulturen berikar, kulturen lovar jag räddar 
en del människor från att falla, kulturen 

skapar gemenskap och känslan av  
tillhörighet och frihet.”

Kategori
Fråga

Totalt antal svar i denna kategori

Antal svar per gruppering

Citat från medborgare

Gruppering som  
har utmärkt sig

På följande sidor följer sammanställning och 
analys av respektive kategori och frågeställ-
ning.  Nedan beskrivs informationsstrukturen 
för sidorna. Under varje kategori har gruppe-
ringar av återkommande och liknande förslag 

skapats. Vid varje grupp anges en procent.  
Procentandelen är beräknad på kategorins 
antal förslag i respektive fråga. Kategorierna 
presenteras i storleksordning där de som har 
fått flest förslag kommer först.
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Fritid/Aktiviteter

Större utbud och utvecklade anlägg ningar

Fler fritidsaktiviteter och stärkt föreningsliv

Nya mötesplatser och mer kultur

Vi vill ha saker att göra på fritiden och naturligt kunna möta andra när 
vi gör detta. Idrottsanläggningar och utbud är viktigt. Vi uppskattar de 

fritidsaktiviteter som redan finns men önskar utveckling av dessa.  
Vi önskar ett ökat utbud av fritidsaktiviteter och vi ser att även förenings-
livet bidrar till detta. Vi saknar naturliga ställen att ses på. Oavsett om det 

är i samband med idrott, i en lekpark, i ett kulturhus, på en pub  
eller i en bowlinghall.

Fler fritidsaktiviteter  
och mötesplatser

895 förslag
DELANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING
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MEDBORGARENKÄT / FRITID OCH AKTIVITETER / FRÅGA 1: VAD TYCKER DU ÄR BRA IDAG, SOM ÄVEN SKA FINNAS OM 10 ÅR?

FRÅGA 1: VAD TYCKER DU ÄR BRA  IDAG, SOM ÄVEN SKA FINNAS OM 10 ÅR? 

Fritid/aktiviteter

Idrottsutbud och  
anläggningar 
Det är tydligt att man uppskattar och vill 
behålla de goda förutsättningarna för att idrotta och 
motionera som finns idag. Man talar både om de 
många olika alternativen men även om att det är 
överkomliga kostnader för att delta. Fotboll, ishockey 
och ridskolan nämns återkommande samt Getbergets 
slalombacke som man vill ha kvar och även utveckla. 
Badhuset nämns också frekvent som något bra och 
som man vill ska finnas kvar.

Badhuset 96 förslag = 38% i denna kategori.

Idrottsanläggningar inkl. ishall och elljusspår  
65 förslag = 26% i denna kategori

Getberget och slalom  
29 förslag = 12% i denna kategori

Fritidsaktiviteter och  
föreningsliv 
Det rika föreningslivet som finns vill man 
ha kvar och flera nämner att man vill se mer stöd till 
föreningarna. Det räknas även upp många enskilda 
fritidsaktiviteter, men överlag vill man ha kvar ett 
stort utbud och möjligheten till en meningsfull fritid. 

Badplatserna vill man ha kvar och det talas även 
mycket om möjligheterna till ett rikt friluftsliv 
och bevarandet av  till exempel vandrings- och 
skoterleder.

Kultur och kulturarv 
Kulturlivet vill man ha kvar och 
specifikt Kulturnatten nämns här. 
Biograferna vill man ha kvar runtom i kommunen 
men även bevarandet av vårt kulturarv såsom 
hembygdsgårdarna uppmärksammas.

252 st 
60%

95 st 
23%

68 st 
16%

418 förslag

”Kulturlivet i Ånge, tack vare alla kulturella 
människor <3”

”Möjligheten till en meningsfull fritid  
för alla.”

”Alla föreningar och klubbar av olika  
slag vi har.”

”Det finns aktiviteter för de flesta inom  
kommunen.”

”Hockeyn och andra sportgrenar som fostrar 
våra unga till att bli bra medborgare och 

ambassadörer för kommunen.”

”Alla idrottsanläggningar är guld värda.”

”Inte minst för att kulturaktiviteter ger så 
mycket till våra unga och i sin tur till oss  

invånare som får glädjas åt de ungas  
framträdanden och personliga utveckling.  

Kulturen berikar, kulturen lovar jag räddar 
en del människor från att falla, kulturen 

skapar gemenskap och känslan av  
tillhörighet och frihet.”
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”Kommunen känns lite död, alltså det händer 
inte så mycket.”

”Aktiviteter och mötesplatser för yngre och 
medelålders. Tror vi är splittrad pga bristen 

på mötesplatser.”

”Det finns inget utrymme för ungdomarna 
att träffas och umgås! Vi får inte vara någon 

annanstans än ungdomsgårdar.”

42 förslag

Litet utbud aktiviteter   
Framförallt betonas att man tycker det 
finns få aktiviteter för barn och unga att 
välja mellan.

Brist på mötesplatser 
Man upplever en brist på mötesplatser, 
både där man kan mötas över 
generationsgränser men framförallt påtalas avsaknad 
på ställen för ungdomarna att ses och vara på.

13 st 
31%

8 st 
19%

”Det måste finnas mer för barn och  
ungdomar att göra i hela kommunen, inte 

bara i Ånge och på ungdomsgårdarna.  
Alla barn älskar inte idrott i lag men vill 

ändå hitta på något som dom kan göra ilag 
med flera kompisar på något ställe.”

”Önskvärt att det satsas mer på våra ung-
domar, satsa på fritidsgårdarna så vi kan 

följa med ungdomarna i deras utveckling och 
erbjuda dem en lockande miljö att vara i.  
De är vår framtid och vi borde prioritera 

dem. För det är också bl a i den åldern det är 
som viktigast att ha bra stöttning.”

FRÅGA 2: VAD ÄR INTE BRA  IDAG, SOM VI SKA HA LÄMNAT BAKOM OSS OM 10 ÅR? 

Fritid/aktiviteter 

MEDBORGARENKÄT / FRITID OCH AKTIVITETER / FRÅGA 2: VAD ÄR INTE BRA IDAG, SOM VI SKA HA LÄMNAT BAKOM OSS OM 10 ÅR? 
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Mer fritidsaktiviteter 
Den här kategorin består både av 
ospecificerade önskningar av fler och mer 
fritidsaktiviteter åt främst barn och ungdom, men 
även en hel radda förslag på vilka aktiviteter som 
önskas. Nedan har de aktiviteter som önskats mest 
plockats ut. I den här kategorin kan man se många 
olika önskemål om rörelsemöjligheter ute, det handlar 
om vandrings- och cykelleder, skateboardparker, 
kajakleder, äventyrsstigar typ Tarzanstigen, minigolf 
och bastuuthyrning. Men man påtalar även att man 
vill se ett utökat utbud av olika sorters idrotter/
sporter, att fotbolls- och ishockeyutbudet behöver 
breddas med t ex dans- och gymnastik, klättring, 
friidrott och parkour. Men även aktiviteter för de som 
inte vill idrotta.

Badhus och  
idrottsanläggningar 
Det finns en tydlig önskan om fler badhus 
och till det kopplat önskemål om utomhusbassänger 
men även kommunala badstränder. Tillgång till bad 
och simning på nära avstånd tycks viktigt.

Man vill även se en utveckling och utökning av 
idrottshallar och multiarenor. Både en större arena 
som kan genomföra större evenemang men även 
mindre på fler orter. Även utveckling av områdena 
kring idrottsplatserna önskas, såsom bättre elljusspår 
och fler aktiviteter i och kring.

Flertalet svar rör även utvecklingen av Getbergets 
slalombacke och närområdet, (23% av den här 
kategorin), man önskar fler backar, inomhusbacke, 
downhill sommartid och utveckling av skidspår i 
området.

Lekpark 
En större och bättre lekplats efterlyses av 
många. Främst nämner man på Hillen, men 
även att det ska finnas på fler ställen. Jämförelse med 
den lekpark som finns i Bräcke återkommer.

Bowling, padel och utegym 
Tre aktiviteter som återkommer frekvent 
och som önskas är en bowlinghall, 
padelbana och utegym till betydligt fler orter än det 
finns nu. Bowlingen nämns som en mötesplats också, 
inte bara en aktivitet.

Kultur och nöje 
Livepub, musik och ett bredare ute- och 
nöjesliv önskas. Dans, konst och teater 
tycks upplevas som en bristvara och något man 
längtar efter och man hoppas på ett kulturhus där allt 
kan samlas. E-sporten saknar lokal, man vill ha bättre 
förutsättningar för att träffas och till exempel  LAN:a.

Mötesplatser 
Efterlysningar på mötesplatser, för både 
unga, gamla och över generationsgränserna.  
Allaktivitetshus nämns och framför allt önskar man 
”ställen att ses på”.

Det finns en stark önskan från ungdomarna att 
ha tillgång till en motorgård där de kan meka med 
fordon och en plats där de är välkomna med sina 
epa-traktorer. (35% av mötesplatser)

134 st 
31%

63 st 
14%

46 st 
10%

55 st 
13%

34 st 
8%

32 st 
7%

435 förslag

”Jag saknar aktiviteter tillgängliga för oss 
som är i åldrarna 20+. Som vill bo kvar i 

kommunen och som inte håller på med sport.”

”Bowlinghall med fler aktivitetsmöjligheter 
som boule, biljard, pingis, dart, minigolf,  
golfsimulator, kafé. Helt enkelt ett brett 

utbud med saker att göra på vinterkvällar 
för att visa att man kan bo och leva i Ånge 

kommun och pendla till jobbet i t ex  
Sundsvall/Östersund.”

FRÅGA 3: FINNS DET NÅGOT SOM DU SAKNAR  I ÅNGE KOMMUN IDAG SOM SKA FINNAS OM 10 ÅR? 

Fritid/aktiviteter 

MEDBORGARENKÄT / FRITID OCH AKTIVITETER / FRÅGA 3: FINNS DET NÅGOT SOM DU SAKNAR I ÅNGE KOMMUN IDAG SOM SKA FINNAS OM 10 ÅR?
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831 förslag
SAMMANSTÄLLNING

Service

Skolor i hela kommunen

Vård och omsorg i hela kommunen

Bra förutsättningar att leva gott där vi vill

Vi längtar efter en decentralisering av service som ger oss förutsättningar 
att leva där vi vill. Vi uppskattar de skolor och byskolor som finns och det 

är viktigt att dessa finns kvar. Samhällsservice såsom vård och omsorg ska 
finnas över hela kommunen. Vi säger nej till skolnedläggningar, centralise-

ring och avveckling och menar att det är början till att byar dör ut. 

Decentralisering
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534 förslag

Skolorna, förskolorna och 
musikskolan
Det är tydligt att man tycker att det är bra 
med skolorna som finns, man vill ha kvar dem på de 
orter där de finns idag. Även förskolorna vill man ha 
kvar som de är, man nämner små förskolor i byarna.

Gymnasiet nämns ofta och man uttrycker en önskan 
om att den ska finnas kvar och utvecklas med nya 
program. I svaren skiner en oro för nedläggningar 
igenom. Musikskolan vill man ha kvar.

Ordet byskola används frekvent som ett begrepp; 
Byskola 68 förslag = 28% i denna kategori.

Totala antalet förslag om att behålla skolorna (inkl. 
begreppet byskola)  172 förslag = 70% i denna kategori.  
Gymnasiets fortsatta existens 55 förslag = 23% i 
denna kategori.

Grundläggande service 
Flertalet nämner att man vill ha kvar 
ett fungerande samhälle och den 
samhällsservice vi har idag. Mer specifikt nämner 
man apotek, polis & räddningstjänst, brevbärare etc. 
Flertalet påpekar också att man vill ha banken kvar.

Biblioteken 
Man vill behålla biblioteken och 
bibliotekstjänsterna där de är, även 
Bibblabilen nämns.

Vård och omsorg
Behåll de hälso- och vårdcentraler inkl. 
BVC, som finns och se till att tandvård 
finns kvar. God äldreomsorg, hemtjänst och 
bra seniorboenden vill man ha kvar, överallt i 
kommunen.

244 st 
46%

47 st 
9%

26 st 
5%

122 st 
23%

”Tillgång till bibliotekstjänsten till alla  
orter i kommunen.”

”Fortsätta att erbjuda en 
bra samhällsservice.”

”Att vi i Fränsta har en hälsocentral och att 
den får bli kvar.”

”Småskolorna måste få överleva, annars 
börjar folk flytta ut från byarna.”

”Jag får väl glädjas åt den service som finns 
i kommunen och hoppas att den både finns 

och har utökat om tio år.”

”Jag hoppas att de stackars byskolor som 
finns skall vara kvar, barnen är vår framtid, 

tänk på det, inga barn ingen framtid.”

”Äldreboenden på flera orter i kommunen.”

MEDBORGARENKÄT / SERVICE / FRÅGA 1: VAD TYCKER DU ÄR BRA IDAG, SOM ÄVEN SKA FINNAS OM 10 ÅR?

FRÅGA 1: VAD TYCKER DU ÄR BRA  IDAG, SOM ÄVEN SKA FINNAS OM 10 ÅR? 

Service
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162 förslag

Centralisering och  
avveckling
Om tio år vill man ha lämnat 
neddragningar, avveckling och nedläggningstänket 
man upplever finns idag. Man vill också att den 
upplevda centraliseringen till Ånge ska ha upphört, 
man vill att hela kommunen ska leva.

Centralisering till Ånge (även Fränsta nämns några 
gånger i sammanhanget) 28 förslag = 57% i denna 
kategorin.

Skolresultat och  
lärarbehörighet  
Om tio år vill man ha lämnat dåliga 
skolresultat och obehöriga lärare på skolorna  
bakom sig. 

Skolnedläggningar och 
förskolehopslagning 
Nedläggningar kan egentligen sägas 
ingå i föregående gruppering, men det var så pass 
många som specifikt nämnde att man inte vill se fler 
nedläggningar av skolorna inom tio år, att det fick 
en egen gruppering. Man uttrycker att man är trött 
på alla hot som återkommer mot de små skolornas 
existens. Även hopslagning av förskolorna i Ånge 
till en stor enhet tas upp som något man inte vill ha, 
man nämner att man hellre ser en satsning på de små 
förskolor som redan finns.

49 st 
30%

26 st 
16%

28 st 
17%

”Olegitimerad personal – speciellt inte i fsk-
klass – år 3 när en så otroligt viktig grund 

görs för läs, skriv- och matematikinlärning.”

”Alla nedläggningar, allt behöver inte  
alltid effektiviseras till max.  

Låt småskolorna vara kvar!”

”Att det inte satsas & underhålls lika mycket i 
orterna utanför Ånge by, som det görs  

i byn Ånge.” ”Ständiga förslag om nedläggninsgshotade 
skolor. Det skapar en stor oro bland alla för-
äldrar och det kan göra att man inte väljer 

att flytta till eller bo i Ånge kommun.””Nedläggningstänket.  
Vill ni ha boenden kvar i kommunen måste 
servicen finnas i alla våra orter, inte bara 
i Ånge. Tex nedläggningen av tandläkaren 

har skapat mer problem än vad jag trodde. 
Försvinner mer service kommer det att bli än 
svårare att bo kvar. Jag vet att tandläkaren 
inte ligger på kommunens ansvar men jag 
gav ett exempel som har minskat attrakti-

viteten att bo kvar. Börjar även kommunen 
att lägga ner allt, tex skolor, kommer det inte 

finnas nån anledning att bo kvar.”

”Undermåliga skolresultat i grundskolan.”

MEDBORGARENKÄT / SERVICE / FRÅGA 2: VAD ÄR INTE BRA IDAG, SOM VI SKA HA LÄMNAT BAKOM OSS OM 10 ÅR? 

FRÅGA 2: VAD ÄR INTE BRA  IDAG, SOM VI SKA HA LÄMNAT BAKOM OSS OM 10 ÅR? 

Service
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135 förslag

Skolorna 
Skolfrågorna engagerar, i grundskolan 
pratar man om byskolor och små skolor 
överallt i bygden.

Gymnasiet vill man ha kvar men med fler 
utbildningar/inriktningar. Man önskar också trygga 
skolor med behöriga lärare och mer resurser till barn 
som behöver särskilt stöd.

Service överallt
Önskan att det ska finnas grundläggande 
service såsom mataffär, skolor, särskilda 
boenden etc i hela kommunen, ända ut i  
de små orterna.

Bank och kontantservice samt arbetsförmedling finns 
även med här som önskemål.

Särskilda boenden 
Man önskar modernare äldreomsorg och 
fler valmöjligheter för de äldres boenden. 
Även kombinationen äldreomsorg i delad lokal med 
förskola tas upp, åldersövergripande aktiviteter 
önskas.

Sjukvård och tandläkare 
Tillgänglig sjukvård och tandvård i hela 
kommunen med fler läkare. 59% av dessa 
förslag påpekar att man vill återfå tandläkare i 
Fränsta. Önskemål finns också om förbättrad vård vid 
de hälsocentraler som finns, man vill inte åka långt 
för vård.

43 st 
32%

26 st 
19%

12 st 
9%

27 st 
20%

”Mer service till de boende i VÄSTRA  
(halva kommunen).””Skolorna har ökade meritvärden. Man 

pratar om Ånge kommun ute i landet så här: 
’Kommunen som vände trenden’.”

”Öppna tandläkaren i Fränsta igen då det 
blir långt pendlingsavstånd från Östra, det 
kostar en massa tid, både för oss arbetare 

samt skolelever, pengar och miljön påverkas 
av alla extra avgaser.”

”Gymnasiet ska satsa på att ordna fler  
inriktningar som sedan leder till jobb som 

finns i kommunen. Dvs. skogen, eget företag,  
barnomsorg, vårdomsorg, mekaniker,  

chaufförer till samhällsviktiga jobb  
som sopbil, post, buss osv.”

”Fungerande sjukvård med utrustning i Ånge 
centralort, husläkare och alternativvård 
under samma tak. Sjukvårdsteamet skall 

också vara flexibelt och kommunikativt, dels 
via meddelanden, webcam, dels ambulera i 

byarna. Man ska kunna få kvalificerad hjälp 
utan att behöva utstå den påfrestning som 

resor innebär när man är sjuk.”

”Fler aktiviteter för pensionärer, eventuellt 
samarbete med skola där de kan lära elever 
tex. sticka, vävning och andra aktiviteter/

intressen som de har och kan föra vidare till 
nästa generation.”

”Mindre och trygga skolor.”

MEDBORGARENKÄT / SERVICE / FRÅGA 3: FINNS DET NÅGOT SOM DU SAKNAR I ÅNGE KOMMUN IDAG SOM SKA FINNAS OM 10 ÅR?

FRÅGA 3: FINNS DET NÅGOT SOM DU SAKNAR  I ÅNGE KOMMUN IDAG SOM SKA FINNAS OM 10 ÅR? 

Service 
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643 förslag
SAMMANSTÄLLNING

Arbete/Näringsliv

Levande lokal handel

Vara rädda om det vi har idag

Guldströssel i tillvaron

Vi längtar efter ett sjudande liv i samhället och en mångfald av företagare. 
Vi vill ha en levande lokal handel för konsumtionssidan, såsom butiker, 

mataffärer och restauranger. Vi vill stötta det lokala och är rädda om det vi 
har idag. Vi vill ha bort tomma skyltfönster. Kvalitetsrestauranger, en större 

snabbmats- eller butikskedja, lokala producenter och torghandel ger oss 
guldströssel i tillvaron. 

Ett samhälle som sjuder av liv
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Lokal handel och  
livsmedelsaffärer  
Uppenbarligen upplever man det som viktigt 
att kunna handla mat på orten och man värnar om 
det varierande utbudet av handel som finns idag och 
vill se att det finns kvar om tio år. De olika butikerna 
nämns både vid namn och med mer övergripande 
benämningar såsom mataffärer, järnhandel, frisörer, 
restauranger.

Främst talar man om utbud av affärer/lokala 
butiker 110 förslag = 54% i denna kategori.

Mataffär/livsmedelsbutiker nämns 52 gånger  
= 25% i denna kategori.

Restauranger inkl pizzerior nämns 31 gånger  
=  15% i denna kategori.

Även tankstationerna tas upp specifikt  
12 gånger = 6% i denna kategori.

Företagande och arbeten 
Man vill behålla mångfalden av företag och 
lokala företagare och man vill se både stora 
och små företag i kommunen. Det talas även om att 
man vill ha kvar ett bra företagsklimat och satsningar 
på området.

Turistnäringen är den bransch som nämns  
specifikt inom näringslivet med 9 förslag = 14% i 
denna kategori.

205 st 
72%

63 st 
22%

286 förslag

”Många egenföretagare som vågar satsa på 
sina drömmar.”

”Jag har återigen sett kor på byn pga att vi 
har en ung bonde som orkar och är  

intresserad av att landsbygden skall leva.”

”Många duktiga företagare som levererar 
varor och tjänster till de som bor och verkar i 

kommunen och till de som besöker oss.”

”Våra butiker som fortfarande lever…att 
få både kommun och innevånare att måna 
om och inse vikten av att ha en levande och 
blomstrande landsbygd genom våra lokala 

aktörer i stort och smått.”

”Jag uppskattar de lokala handlarna,  
den fina servicen men önskar att de tomma 

lokalerna fylldes av fler handlare.

”Att våra lokala affärer finns kvar.”

Kommentar: Begreppet Local Hero verkar ha fått 
fäste och används på ett sätt som förutsätter att 
det är allmänt vedertaget.

MEDBORGARENKÄT / ARBETE/NÄRINGSLIV / FRÅGA 1: VAD TYCKER DU ÄR BRA IDAG, SOM ÄVEN SKA FINNAS OM 10 ÅR?

FRÅGA 1: VAD TYCKER DU ÄR BRA  IDAG, SOM ÄVEN SKA FINNAS OM 10 ÅR? 

Arbete/Näringsliv
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Arbetsbrist  
Om tio år vill man ha lämnat arbetslöshet 
och svårigheten att få jobb bakom sig. Det 
uttrycks en förhoppning om att det ska vara lättare 
för de unga att få arbete framöver.

Tomma affärslokaler    
De tomma butikslokalerna i kommunen, 
och framförallt i tätorternas centrum, är 
något man vill lämna bakom sig. Man saknar även 
affärer på orter runtom i bygderna.

Nedläggningar 
Man vill inte se fler nedläggningar av 
industrier eller att fler företag flyttar  
från bygden. 

37 st 
39%

18 st 
19%

19 st 
20%

96 förslag

”Hot om nedläggning av affärer, verksamhet, 
arbetstillfällen.”

”Att de unga måste flytta härifrån  
pga arbetsbrist.”

”Att det inte finns tillräckligt med jobb eller 
många olika jobb.

”De tomma lokalerna, det ser så öde  
och ledsamt ut… jag hoppas på  

fler handlare.”

”Centralisering i landet. Och vinstintressera-
de företag som bidrar till nedläggningar och 

som underminerar vår kommun.”

”Jag tycker det är dåligt att de flesta  
stora jobbmöjligheterna försvinner i  
Ånge kommun. (Posten, Kungsfoto,  

Östavallsågen mm)”

”Dåligt med jobb, mer jobb i framtiden.” ”Bank och butiksdöden.”

MEDBORGARENKÄT / ARBETE/NÄRINGSLIV / FRÅGA 2: VAD ÄR INTE BRA IDAG, SOM VI SKA HA LÄMNAT BAKOM OSS OM 10 ÅR? 

FRÅGA 2: VAD ÄR INTE BRA  IDAG, SOM VI SKA HA LÄMNAT BAKOM OSS OM 10 ÅR? 

Arbete/Näringsliv
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261 förslag

Butiker och restauranger   
Överlag pratar man om att man vill 
att butiker och restauranger ska finnas 
kvar och bli fler. I hela kommunen, inte bara på 
huvudorterna, men även där vill man fylla alla 
lokaler. Det går att avläsa tre huvudfokus under 
denna rubrik:

Önskan om en kvalitetsrestaurang, man vill kunna 
äta riktigt gott emellanåt.

Etablering av någon större butiks- eller 
snabbmatskedja, såsom Dollarstore, McDonalds, 
Max, Lidl i syfte att locka hit andra.

Utveckling av lokal handel med torghandel och 
lokala matproducenter och en tydlig önskan om att 
stötta det som finns på plats.

Entreprenörskap och  
företag   
Man önskar fler små och medelstora 
företag, ett bra företagsklimat och satsningar på de 
företag som redan finns. Man vill se utveckling av 
möjligheterna till att distansarbeta, exempelvis att det 
ska finnas kontorshotell och kollektiva arbetsplatser. 

Turism  
Önskan om ökade satsningar på turismen, 
både genom samarbeten, utveckling av 
befintliga men även nya satsningar. Jakt, fiske och 
glamping nämns specifikt.

Mötesplatser 
Man efterlyser mötesplatser och 
träffpunkter såsom caféer, levande torg och 
uteserveringar.

Arbetstillfällen  
Fler jobb och jobb överhuvudtaget. I 
detta ingår även att man önskar statliga 
verksamheter hit och mer större industrier.  
Hållbara arbeten utifrån till exempel cirkulär ekonomi 
återkommer också.

” Jobb i verksamheter som är hållbara ur alla 
perspektiv, cirkulär ekonomi.” ”Yngre människor, som upptäckt Ånges 

natur, och väljer att flytta dit och ta med sig 
sina företag och jobba via fiber.”

”Livsmedelsbutik som är öppet dygnet runt 
med självservice i glesbygd. Jämtland har 

sådana exempel.”

”Bättre möjligheter att köpa närodlat.  
Bondens marknad? Kan säljas hos Sköna 

Gröna? Rekoring?”

…skärmar och sociala plattformar i all ära, 
men för att få en enad, samspelt och en ung-
dom som faktiskt lär sej respekt och skillnad 
på mitt och ditt och som vill göra rätt för sig i 
samhället, så tror jag att vi måste kunna ses 
och interagera med varandra rent fysiskt.”

”Om inget görs drastiskt riskeras det att 
saknas innevånare i kommunen. Satsa på 

turism. Kommunen har hur stora tillgångar 
som helst. Skog, förädling av skog, utveckla 

den enormt vackra naturen och lära turister 
både uppleva och vårda den.”

”Att alla speciellt kommunen skall  
handla lokalt.”

MEDBORGARENKÄT / ARBETE/NÄRINGSLIV / FRÅGA 3: FINNS DET NÅGOT SOM DU SAKNAR I ÅNGE KOMMUN IDAG SOM SKA FINNAS OM 10 ÅR?

FRÅGA 3: FINNS DET NÅGOT SOM DU SAKNAR  I ÅNGE KOMMUN IDAG SOM SKA FINNAS OM 10 ÅR? 

Arbete/Näringsliv 
68 st 

26%
24 st 
9%

20 st 
7%

23 st 
8%

58 st 
22%



59

© Maria Mohlin Designs 2021

480 förslag
SAMMANSTÄLLNING

Fysisk miljö/Geografisk placering

Orörd natur och tillgång till naturupplevelser 

Uppstädning och underhåll

Levande landsbygd och småbyar

Ta hand om det vi har. Vi vill ha levande småbyar över hela kommunen. 
Naturen, närheten till denna och naturupplevelserna ska bevaras och 
förädlas. Vi vill ha underhåll och uppstädning av kommunen och att vi 

förvaltar de värden vi har i samhällen, utflyktsmål, naturstigar och bad. 

Uppskatta och ta  
hand om det vi har
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Naturen
Man vill behålla naturen, närheten till 
naturen och naturupplevelserna, även 
skogen räknas upp av många som något man tycker 
är bra. Bland de som nämner naturen är det en stor 
andel som betonar orörd natur och natur utan 
vindkraft (29%).

Livskvalitet 
Man pratar om grundläggande saker som 
man anser ger kvalitet i livet, att man vill 
ha frisk luft, rent vatten, lugn, tystnad, mörker och 
vackra omgivningar.  Mycket av det här går ihop med 
det man nämner under föregående rubrik, naturen.

Levande landsbygd  
och småbyar
Man vill behålla en levande landsbygd och 
de mindre orterna, men uttrycker också att man är 
nöjd med storleken på kommunen som den är nu.

134 st 
61%

27 st 
12%

17 st 
8%

218 förslag

”Tillgång till naturupplevelser.  
Det stora delar av världen saknar, skog, berg, 

natur och horisonten utan  
konstant ljud och ljusförorening.”

”Naturen är oslagbart vacker här och ganska 
orörd, låt det få vara så!”

”Naturen, tillgången av lugn och tystnad. 
Rent vatten och tystnad är unikt.”

”Att kommunen inte är större än den är.”

”Levande byar i fin och tilltalande natur.”

MEDBORGARENKÄT / FYSISK MILJÖ/GEOGRAFISK PLACERING / FRÅGA 1: VAD TYCKER DU ÄR BRA IDAG, SOM ÄVEN SKA FINNAS OM 10 ÅR?

FRÅGA 1: VAD TYCKER DU ÄR BRA  IDAG, SOM ÄVEN SKA FINNAS OM 10 ÅR? 

Fysisk	miljö/Geografisk	placering
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Nedskräpning och förfall 
Det finns en tydlig önskan om att det ska 
städas upp i kommunen, man vill lämna 
skrotbilar, igenväxta marker, ödehus och förfallna 
turistmål bakom sig. Man efterlyser underhåll och 
skötsel av det som finns idag och det finns även 
önskemål om att kommunen ska kliva in och ta 
ansvar för gemensamma objekt såsom badplatser och 
till exempel Vikbron.

Ödehusfrågan engagerar många, man vill att det ska 
hittas sätt att fylla husen igen. Skrotbilarna verkar 
också störa, både för att det ser stökigt och ”ratigt” ut 
men man ställer sig även frågande till vad det innebär 
för miljön.

Ödehus 35 förslag = 35% i denna kategorin. 
Skrotbilar 29 förslag = 29% i denna kategorin. 
Förfallna turistmål 14 förslag = 14% i denna 
kategorin.

Centralisering  
Man vill lämna bakom sig känslan av att 
allt ska samlas i tätorten, att det inte satsas 
överallt, man vill att hela kommunen ska leva. Att det 
ska arbetas för en levande landsbygd.

134 st 
61%

12 st 
8%

142 förslag

”Att kommunen låter fantastiska omgiv- 
ningar och viktiga turistmål förfalla. Vikbron 

t ex. Hur svårt kan det vara att renovera 
denna både för bygden och för turist- 

näringen. Hoppas innerligt de löser det.”

”Ödehus. Satsa på att göra som andra byar i 
norr och inventera vilka hus som står tomma 

och försök få ägarna att sälja. Vet flertalet 
yngre familjer som letar hus i Ånge kommun 
men det finns inga till salu trots att det står 

tomma hus i varje by.”

”Jag hoppas att vi inte ser fler ödehus & tex 
’bilkyrkogårdar’ på tomter. De hoppas jag är 

borta om tio år.”

”Alla skrotbilar som förstör miljön.”

”Nedläggningen av landsbygden. Vi har  
underbara avkrokar som måste bevaras.”

”Att man vill flytta så mycket som möjligt till 
Ånge från övriga kommunen istället för att 

låta HELA kommunen leva.”

MEDBORGARENKÄT / FYSISK MILJÖ/GEOGRAFISK PLACERING / FRÅGA 2: VAD ÄR INTE BRA IDAG, SOM VI SKA HA LÄMNAT BAKOM OSS OM 10 ÅR? 

FRÅGA 2: VAD ÄR INTE BRA  IDAG, SOM VI SKA HA LÄMNAT BAKOM OSS OM 10 ÅR? 

Fysisk miljö/Geografisk placering
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Skötsel, uppstädning och 
underhåll 
Medborgarna efterlyser underhåll, 
uppstädning och ett ansvarstagande från kommunens 
sida att utflyktsmål, samhällen, naturstigar, leder 
och bad underhålls och sköts om, att man vårdar 
de värden som finns. Uppskyltning och tydlig 
information behövs. Även ett samlat grepp efterlyses 
kring tomma ödehus och skrotbilar.

Levande bygd 
Tydlig önskan om att det ska finnas liv i alla 
orter, levande byar. Detta innefattar även 
att man vill se mer levande samhällscentrum.

Boendesituationen
Önskas fräschare boenden och fler 
seniorboenden i orterna.

Men man pratar också om en önskan att få lån för 
att bygga nytt och att man vill att strandskyddet ska 
upphävas för att få bygga utmed stränderna.

73 st 
61%

19 st 
16%

18 st 
15%

120 förslag

”I Ånge kommun vill vi ha en levande bygd. 
Där även orterna utanför Ånge ska gälla.”

”Låt folk som lever och bor här få köpa mark 
och bygga nära sjöar.”

”Att det faktiskt finns fler orter än  
bara Ånge.”

”Ansvar (ägande av) för prioriterade  
turistmål (Mittpunkten, Vikbron,  

Getberget, Haverö strömmar).  
Utveckling av dessa platser.”

”Borde ha ett system för ödehusen, som i 
Skåne där det blev projekt att kolla upp vilka 
som ägde alla tomma hus och om de vill hyra 
eller sälja och att kommunen kan bistå med 

typ en fotograf för försäljning eller hjälpa till 
på något sätt. På det sättet skulle vi kunna 

fylla alla tomma hus.”

”En glesbygd som lever.”

MEDBORGARENKÄT / FYSISK MILJÖ/GEOGRAFISK PLACERING / FRÅGA 3: FINNS DET NÅGOT SOM DU SAKNAR I ÅNGE KOMMUN IDAG SOM SKA FINNAS OM 10 ÅR?

FRÅGA 3: FINNS DET NÅGOT SOM DU SAKNAR  I ÅNGE KOMMUN IDAG SOM SKA FINNAS OM 10 ÅR? 

Fysisk	miljö/Geografisk	placering 
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433 förslag
SAMMANSTÄLLNING

Infrastruktur

Tillgänglig kollektivtrafik 

Fler kommunikationsmöjligheter 

Nej till mer vindkraft

Vi vill ha bra förutsättningar att ta oss dit vi vill. Bra kommunikations- 
möjligheter genom bra, säkra vägar, frekvent kollektivtrafik, bredband och 
telefoni. Vindkraften upprör och oroar oss. Vi är rädda för att vårt livserbju-

dande förstörs och att möjligheterna till besöksnäring försämras.

Tillgång till våra tillgångar
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Kommunikationer 
Man vill behålla kollektivtrafiken, det är 
viktigt med pendlingsmöjligheten. Tåget 
och tågstationernas placering på de mindre orterna 
vill man också behålla. I kommentarerna märks det 
tydligt att man är orolig för att kollektivtrafiken ska 
försämras eller att tågstationer ska läggas ner.

E14
Hastigheten och skicket på E14 engagerar, 
man vill behålla 100 km/h.

Snöröjning
Man vill ha kvar snöröjning i hela 
kommunen, alla ska kunna få hjälp med 
snöskottning.

59 st 
61%

8 st 
8%

4 st 
4%

97 förslag

MEDBORGARENKÄT /INFRASTRUKTUR / FRÅGA 1: VAD TYCKER DU ÄR BRA IDAG, SOM ÄVEN SKA FINNAS OM 10 ÅR?

”Behåll god standard på E14, verka för att 
leva upp till en europaväg.”

”Det minsta som vi kommunmedborgare kan 
begära är att kommunikationerna till våra 

närmaste städer (Sundsvall o Östersund) inte 
blir sämre. Dvs. tiden att åka bil tåg o buss 

dessa sträckor.”

”Stopplatser som idag för persontåg.”

”Service som snöröjning i hela kommunen.”

FRÅGA 1: VAD TYCKER DU ÄR BRA  IDAG, SOM ÄVEN SKA FINNAS OM 10 ÅR? 

Infrastruktur
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Vindkraft 
Vindkraftsutbyggnaderna upprör, man 
vill se att planerna på fler vindkraftverk 
stoppas och att de vindkraftverk som finns idag är 
rivna om tio år. Man uttrycker en tydlig önskan om 
att naturen ska bevaras och värnas och en rädsla för 
att möjligheterna till besöksnäring förstörs med fler 
vindkraftsparker. Flertalet skriver att de är beredda 
att lämna kommunen för att deras boendemiljö har 
förstörts eller är på väg att förstöras av ljud- och 
ljusföroreningar från vindkraften.

För lite kollektivtrafik   
Kollektivtrafiken upplevs idag som 
bristfällig, främst att det är få avgångar och 
svårt att arbetspendla eller åka till Sundsvall för att 
roa sig.

Dåliga vägar och sänkt  
hastighet E14   
Man vill ha lämnat gropiga och dåliga vägar 
bakom sig om tio år och även att trafikmiljöerna ska 
ha blivit säkrare genom att det byggts fler gång- och 
cykelvägar och mer gatubelysning. På E14 vill man ha 
kvar osänkt hastighet.

92 st 
47%

32 st 
15%

46 st 
24%

195 förslag

MEDBORGARENKÄT / INFRASTRUKTUR / FRÅGA 2: VAD ÄR INTE BRA IDAG, SOM VI SKA HA LÄMNAT BAKOM OSS OM 10 ÅR? 

”Dåliga bussförbindelser.  
Vi är helt beroende av bil.”

”Sänkning av E14, vi behöver kunna arbets-
pendla både kollektivt men även med bil när 

inte bussar/tåg går.”

”Vindkraftsutbyggnaden – att förstöra det 
enda vi egentligen har att komma med,  

den orörda naturen.”

”Cykelvägar finns inte. Det finns lite  
kombinerade men bara korta sträckor.  

Bygg ut möjligheten till att cykla bättre, det 
är bra för miljö och folkhälsa.”

”Vindkraften! Den har förstört vår  
livskvalitet, naturen och tystnaden.  

Vi kommer inte bo kvar pga att vi mår så 
dåligt av vindkraften. Att vara ute i skogen 

är inte samma sak längre då man ser och hör 
vindkraften från alla håll. Att se den sargade 

naturen krossar hjärtat på en, varje gång 
man är ute.

”Kommunikationerna till Sundsvall för  
jobbpendling är inte tillfredsställande med 

nuvarande tågtider. Borde gå att  
optimera så dagarna blir drägligare och att 

man slipper fundera på att flytta.  
Restiden skulle också vara önskvärd att  

kortas ner något.”

”Dessa eländiga och eftersatta vägar.”

FRÅGA 2: VAD ÄR INTE BRA  IDAG, SOM VI SKA HA LÄMNAT BAKOM OSS OM 10 ÅR? 

Infrastruktur
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141 förslag

Bättre/fler  
kommunikationer  
Man önskar tåg och buss till alla delar av 
kommunen. Fler avgångar främst kvällar och helger 
till Sundsvall för nöjen. Skidbussar till Vemdalen.

Bredband och  
mobiltäckning 
Fiber till alla byar. Bredband på särskilda 
boenden. Fungerande mobilnät i hela kommunen.

Subventionerade  
kommunikationer  
Främst nämns gratis eller subventionerade 
resor för barn/ungdom för att möjliggöra 
fritidsaktiviteter och socialt liv.

Hållbar utveckling och  
möjlighet att leva  
miljövänligare 
Hämtning av kompost och matavfall i bruna 
tunnor saknas. Även fler återvinningsstationer, mer 
miljötänk och laddstationer till elbilar.

Bättre vägar och säkrare 
trafikmiljöer 
Fler och säkrare gång- och cykelbanor, 
rondeller, säkrare korsningar, bättre kvalitet på 
vägarna och deras skötsel, ombyggnation E14. Även 
belysning i byarna efterfrågas.

50 st 
35%

18 st 
13%

11 st 
8%

17 st 
12%

23 st 
16%

”Skapa bättre möjligheter att arbetspendla 
genom fler tågavgångar och snabbtåg så att 

pendlingstakten minskar.”

”Bättre möjligheter att cykla i kommunen 
utan att riskera livet på vägarna  

– det befrämjar en hälsosam livsstil”.

”Bättre sophantering med komposttunnor, 
mer engagemang i miljöfrågor”.

”Jag saknar ett fungerande telenät! Här i 
viken är det dålig täckning och samtal bryts 

hela tiden. Kom igen! 2020 liksom.”

”Mer tillgång för ungdomar att resa på 
skolkorten för att kunna socialisera sig 
/ta sig till träningar/ungdomsgårdar  

i kommunen.”

”Bättre och fler tåg- och busskommunikatio-
ner även till Östersund och Sundsvall under 
nattetid och sen kväll. Detta möjliggör att vi 

på landsbygden kan åka in till våra närmare 
städer och göra stan men kan komma hem 

även kvällar och nätter.  
Detta gäller både våra ungdomar och våra 

vuxna. Vi vill hem igen men inte alltid på sen 
eftermiddag/tidig kväll.”

MEDBORGARENKÄT / INFRASTRUKTUR / FRÅGA 3: FINNS DET NÅGOT SOM DU SAKNAR I ÅNGE KOMMUN IDAG SOM SKA FINNAS OM 10 ÅR?

FRÅGA 3: FINNS DET NÅGOT SOM DU SAKNAR  I ÅNGE KOMMUN IDAG SOM SKA FINNAS OM 10 ÅR? 

Infrastruktur 
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290 förslag
SAMMANSTÄLLNING

Mentalitet

Känna att vi hör ihop och har gemenskap 

Känna framtidstro

Känna stolthet över vår bygd

Vi kan och vill mycket. Men vi behöver göra det tillsammans. Vi känner oss 
hemma, lugna och trygga i gemenskapen och vill att detta stärks över byar 

och samhällen till en större vi-anda. Engagemang och kampvilja ger oss 
framtidstro. Vår stolthet över vår bygd är en kraft att räkna med.

Samla våra drivkrafter  
till gemensam sak
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”Stort engagemang bland de som lever och 
verkar i kommunen.”

”Sammanhållningen längs Ljungandalen. En 
känsla av samhörighet och gemensam sak.”

”Fantastiska småbyar med en otrolig  
handlingskraft och sammanhållning.”

”Hoppas den framåtanda och energi, som jag 
upplever finns, bland unga aktiva i  
kommunen idag ska leva vidare.”

”…en gemensam idé om att vi kommer att 
överleva och frodas trots att vi många gånger 

blir motarbetade på landsbygden.”

”Vikanomvigördettillsammans-känslan.”

”Människor som bryr sig om allas bästa.”

”Närheten och enkelheten. Att allt känns till-
gängligt: att hyra badhuset, att kontakta en 
politiker, att kunna ramla in hos en kompis 
och fika utan förvarning. Nära till natur, 

gemenskap och delaktighet.”

Lugn, trygghet och  
hemma-känsla 
Många av svaren som rör det man vill 
behålla från idag, handlar om att man upplever att 
det är lugnt och tryggt att bo här, man talar om att 
alla känner alla, alla hjälper varandra och alla är 
välkomna. Att det finns en fin sammanhållning och 
gemenskap i byarna och man känner närhet till 
varandra. Man beskriver en hemma-känsla och att 
man upplever omtanke och tillit.

Engagemang och kampvilja  
Man vill behålla den framtidstro, det 
engagemang och den vilja att hålla 
bygden levande som man idag anser finns. Att det 
finns människor med idéer och eldsjälar som visar 
handlingskraft.

83 st 
67%

31 st 
25%

124 förslag

MEDBORGARENKÄT / MENTALITET / FRÅGA 1: VAD TYCKER DU ÄR BRA IDAG, SOM ÄVEN SKA FINNAS OM 10 ÅR?

FRÅGA 1: VAD TYCKER DU ÄR BRA  IDAG, SOM ÄVEN SKA FINNAS OM 10 ÅR? 

Mentalitet
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Mindervärdeskomplex och 
Jantelagen   
Om tio år vill man ha kommit bort från 
tänket att ”du ska inte tro att du är något” och man 
vill ha lämnat dåligt självförtroende och känslor av att 
vara mindre värd bakom sig.

Krondiken och brist på  
samhörighet   
Upplevelsen av att krondikena lever kvar, 
att det finns en klyfta mellan Fränsta och Ånge och 
att det råder osämja mellan kommundelar, det vill 
man ska vara borta om tio år.

Gnäll, avundsjuka och  
negativitet 
Gnäll, misstro, missunnsamhet, avundsjuka 
och en negativ inställning till den egna kommunen 
och sig själva vill man ha lämnat bakom sig om tio år.

18 st 
17%

15 st 
14%

17 st 
16%

107 förslag

”Det dåliga självförtroendet. Å ena sidan 
hävdar man att ’landsbygden är bäst’, men 
man tror samtidigt att ’allt är grönare på 

andra ställen’ t ex när det gäller gymnasie-
utbildningar, arbetsplatser, utbildningar, 

turism. Tragiskt nog ofta från lokala politi-
ker som inte verkar kunna glädjas åt lokala 
framgångar. Självklart ska man inspireras 

och lära av andra, men vi måste bygga kraft, 
tro och vilja här hemma. Stolthet över var vi 

kommer ifrån och vad vi har, stolthet hos dem 
som väljer att bo kvar istället för attityden 
’jag är så misslyckad som bara bott här.”

”Den negativa inställningen till vår egen 
kommun! Mycket är mindre bra, men allt 

kan förbättras. Människors engagemang för 
utvecklingen där vi bor. Min generation är 

otroligt dåliga på att engagera sig och ställa 
upp i tex skola och idrottsföreningar. Jag vet 
inte vad man är rädd för, men min tro är att 

det kan bli bättre.”

”…sammanfattningsvis tycker jag att vi alla 
(politiker, kommun, skola, vård, omsorg och 
alla medborgare) ska lämna inställningen 
att vi inte bidrar eller räknas, att vi inte är 
viktiga, att det inte är lönt eller vad spelar 
det för roll. Vi måste öka vår vision om att 
vi lever i den bästa av världar för vår egen 
skull, för våra barns skull och vår framtids 
skull. Vi måste vända skutan och göra det 

bästa för vår allas skull och ofta sprider sig 
bra saker till ännu bättre saker. Vi ska lämna 

all negativitet och skapa positiv anda.”

MEDBORGARENKÄT / MENTALITET / FRÅGA 2: VAD ÄR INTE BRA IDAG, SOM VI SKA HA LÄMNAT BAKOM OSS OM 10 ÅR? 

FRÅGA 2: VAD ÄR INTE BRA  IDAG, SOM VI SKA HA LÄMNAT BAKOM OSS OM 10 ÅR? 

Mentalitet
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59 förslag

Framtidstro    
Ordet framtidstro återkommer flest gånger 
i denna kategori som ett enskilt ord och i 
olika sammanhang.

Gemenskap och Vi-anda 
Man önskar bättre sammanhållning mellan 
byar och samhällsgränser, det ska finnas en 
tydlig vi-anda och en tro på att hela kommunen ska 
leva, att vi är en enhet.

Stolthet   
Man vill känna stolthet över bygden och 
önskar att alla om tio år kommer att tala 
gott om kommunen.

19 st 
32%

8 st 
14%

10 st 
17%

”Tro på framtiden och landsbygdens  
möjligheter.”

”Att vi alla ska både kunna och vilja våga 
vara stolta över att vara Ångebor.”

”Allmän framtidstro och medvetenhet om vår 
särart och att det är positivt. Alla med- 

borgare är ambassadörer för kommunen.”

”Ett levande samhälle över gränserna mellan 
orterna & samhällena. Det vore roligt med 

mer samarbeten mellan t ex Fränsta – Ånge 
eller Ljunga och Torpshammar osv… t ex ska 
alla i kommunen tycka det är roligt när Ånge 
har A-lags matcher i ishallen – vi ska bygga 

en mer VI-anda med hela kommunen.”

MEDBORGARENKÄT / MENTALITET / FRÅGA 3: FINNS DET NÅGOT SOM DU SAKNAR I ÅNGE KOMMUN IDAG SOM SKA FINNAS OM 10 ÅR?

FRÅGA 3: FINNS DET NÅGOT SOM DU SAKNAR  I ÅNGE KOMMUN IDAG SOM SKA FINNAS OM 10 ÅR? 

Mentalitet 
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250 förslag
SAMMANSTÄLLNING

Övrigt

Att slippa oroa oss för narkotika och kriminalitet 

Att våra invånare ska kunna och vilja stanna här

Under kategorin Övrigt finns förslag som inte riktigt passar in i de övriga 
kategorierna men där vi ser vissa grupperingar som återkommer*.  
På fråga 2 lämnar vi 121 förslag på vad vi INTE tycker är bra idag,  

med två utmärkande grupper; narkotika och kriminalitet samt  
befolkningsminskning.

Narkotikafritt samhälle  
och	fler	invånare

 *På fråga 1, vad man tycker är bra idag, finns inga förslag i kategorin Övrigt. 
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Narkotika och kriminalitet* 
Våld och brott kring droger och alkohol vill 
man inte längre se om tio år.  Vi kan avläsa 
att det är i samband med när gymnasieeleverna 
har svarat på enkäten som de flesta påpekanden 
om droger och narkotika dyker upp. Det kan tolkas 
som att narkotikan är märkbart närvarande i den 
ålderskategorin.

Befolkningsminskning  
Om tio år vill man inte längre se avfolkning 
och ett minskande antal invånare i 
kommunen.

31 st 
26%

31 st 
26%

121 förslag

MEDBORGARENKÄT / ÖVRIGT / FRÅGA 2: VAD ÄR INTE BRA IDAG, SOM VI SKA HA LÄMNAT BAKOM OSS OM 10 ÅR?  

”Droger och missbruk är allt vanligare i kom-
munen, även ökad brottslighet märks, detta 

hoppas jag man jobbar aktivt för framförallt 
bland unga.”

”Narkotika – Vi ska hålla hand i hand och 
vara starka tillsammans. Behöver hjälpa 
våra poliser och jobba förebyggande med 

ungdomar och droger. Det känns inte tryggt 
att man kan få tag på det så lätt och att 

bland annat vuxna säljer eller har springpoj-
kar som säljer för att dra in fler ungdomar. 
Alla ska prata när de har information, att 

hålla tyst hjälper inte.”

”Utflyttningen!!!!!!”

”Glesbygdsdöden/minskande invånarantal.”

*Anges främst av åldersgruppen 18-24 år.

FRÅGA 2: VAD ÄR INTE BRA  IDAG, SOM VI SKA HA LÄMNAT BAKOM OSS OM 10 ÅR? 

Övrigt
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Nej och vet inte
På frågan om det är något de saknar svarar 
flertalet ”nej”, ”allt är bra” eller att de inte 
kommer på något man saknar. Det kan jämföras med 
att fem kommentarer kom in om att man saknar 
mycket eller att man saknar allt (se till höger).

Nej 21 förslag = 58% i den här kategorin.

Mycket och allt
Några få svarar att mycket eller allt saknas.

Inflyttning och fler invånare 
Man saknar fler som bor här och fler som 
flyttar in till kommunen.

129 förslag

MEDBORGARENKÄT / ÖVRIGT / FRÅGA 3: FINNS DET NÅGOT SOM DU SAKNAR I ÅNGE KOMMUN IDAG SOM SKA FINNAS OM 10 ÅR?

”Allt man behöver för att leva ett bra liv på 
landsbygden finns här. Åtminstone för min 
ålder. Hoppas det gör det om 10 år också.  

Och förstås utvecklas med vad som behövs 
om 10 år!”

”Mera folk som flyttar hit.”

”Ökande befolkningsmängd.”

”Allt saknas i Ånge kommun!”

”Nej, i stort tycker jag det är bra som det är.”

FRÅGA 3: FINNS DET NÅGOT SOM DU SAKNAR  I ÅNGE KOMMUN IDAG SOM SKA FINNAS OM 10 ÅR? 

Övrigt

36 st 
28%

5 st 
4%

16 st 
12%
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194 förslag
SAMMANSTÄLLNING

Politik/Kommunorganisation

Lyhördhet, samverkan och samarbete

Vilja och kompetens för en levande  
landsbygd på riktigt 

Tydliga planer och strategier

Vi uppskattar närheten vi har till de styrande. Vi vill se mer lyhördhet mot 
och samverkan med oss invånare men även samarbete internt mellan 
politiker och inom organisationen. Vi vill känna att det finns en vilja och 

kompetens för att utvecklas till en levande landsbygd på riktigt.  
Vi längtar efter en tydlig, gemensam agenda som andas framtidstro. 

Ledare som vill framåt  
– med oss
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Närheten till de styrande
När man i enkäten nämner organisationen 
Ånge kommun pratar man främst om att 
man vill behålla närheten till nämnder och politiker i 
kommunen, man uppskattar snabba beslutsvägar och 
god dialog.

Medborgarenkäten nämns i uppskattande 
kommentarer.

11 st 
42%

26 förslag

”Närhet till politiken och kommunens  
styrande organ, är sällan långt bort att få 
prata med chefer eller politiker om saker 

man känner är fel, och ibland så kan man bli 
motbevisad i det man ’tror’ är fel i givande 

samtal med styrande.”

”Den goda dialogen mellan folket och  
förvaltning/politiken- och även förvalt-

ningarna emellan! – behöver Ånge kommun 
värna om. Tänk att man kan möta exem-

pelvis kommunstyrelsens ordförande eller 
kommunchefen på byn och där dels få ett 

glatt bemötande, dels ha möjlighet att fram-
föra någon kort fras, en idé, en tanke, och då 
bli lyssnad till. Det skapar en stark känsla av 
inflytande och delaktighet, som är en av de 
viktigaste faktorerna i bygget av välfunge-

rande demokratiska processer.”
”Det här sättet att kommunicera med  

medborgaren är superpositivt.”
”Den här enkäten är en bra början till  

nånting ännu bättre.”

MEDBORGARENKÄT / POLITIK/KOMMUNORGANISATION / FRÅGA 1: VAD TYCKER DU ÄR BRA IDAG, SOM ÄVEN SKA FINNAS OM 10 ÅR?

FRÅGA 1: VAD TYCKER DU ÄR BRA  IDAG, SOM ÄVEN SKA FINNAS OM 10 ÅR? 

Politik/Kommunorganisation
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80 förslag

Känslan av saknad 
samverkan, bristfällig 
kommunikation och 
motsträvig attityd 
Idag uttrycker man att det saknas samarbete och 
samverkan inom organisationen Ånge kommun, 
mellan förvaltningarna och även samverkan över 
partigränserna. Det vill man ska ha ändrats om tio 
år. Man vill även att känslan av att kommunen har 
”taggarna utåt” och att känna sig motarbetad av 
kommunorganisationen ska ha försvunnit. Det ska 
ha skapats bättre kontakt mellan de beslutande och 
medborgarna.

Känslan av svågerpolitik 
och felaktiga upphandlingar 
Man vill lämna det man upplever 
som vänskapskorruption och det man kallar 
kompisanställningar bakom sig och likaså känslan av 
att inte alla upphandlingar går rätt till.

13 st 
16%

12 st 
15%

”Att det nästan alltid är samma företag som 
får alla byggjobben i kommunen. Fler företag 
inom bygg borde få chansen. Det luktar my-
gel lång väg! Helst inom snar framtid, innan 

det blir företag som söker sig nån annan-
stans eller går i konkurs!”

”Att olika områden inom kommunförvalt-
ning inte samarbetar över gränserna och har 
för lite kunskap om varandras verksamhet.”

”Prestigen över partigränserna. ’Viktigast 
vem som kommit med idén/förslaget än att 

genomföra förslaget på bästa sätt’.”

”…att man får jobb för att man är kompis.”

”Kommunens rykte om att vara motsträviga, 
ha onödigt långa handläggningstider m.m. 
Vill att våran kommun i framtiden ska ha 

ett rykte om att vara nära sina medborgare 
fysiskt, en kommun som ger känslan av att 
vilja göra allt för bygdens utveckling både 

gällande företag och människor, och levere-
rar kvalite främst i form av lyhördhet och 

engagemang. En kommun som hjälper till att 
hitta lösningar på situationer och möjligheter 

som uppstår istället för att se problem.”

MEDBORGARENKÄT / POLITIK/KOMMUNORGANISATION / FRÅGA 2: VAD ÄR INTE BRA IDAG, SOM VI SKA HA LÄMNAT BAKOM OSS OM 10 ÅR? 

FRÅGA 2: VAD ÄR INTE BRA  IDAG, SOM VI SKA HA LÄMNAT BAKOM OSS OM 10 ÅR? 

Politik/Kommunorganisation
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Kompetens och lyhördhet 
Det finns en önskan om att politiker och 
tjänstemän på kommunen ska lyssna mer 
på invånarna och sina anställda, till exempel genom 
lokalråd. Det uttrycks även en uppenbar frustration 
över att man upplever att det saknas kompetens hos 
politiker och organisation, man vill att kommunen 
ska arbeta för en levande landsbygd ”på riktigt.” 

Planer och strategier 
Man önskar att om tio år ska det finnas 
tydligare planer och strategier som gäller 
hur hela kommunen ska leva. 

Samverkan och samarbete  
Man vill se ett ökat samarbete och mer 
dialog mellan de politiska partierna 
inom kommunen. Även att kommunen riktar sig 
utåt och samverkar med andra kommuner. Det 
finns en önskan om bättre sammanhållning inom 
organisationen.

29 st 
33%

15 st 
17%

11 st 
13%

88 förslag

”Strategi för hela kommunen,  
inte bara vissa områden.”

”Ett politiskt styre som samarbetar bättre 
över samtliga partigränser för oss som valt 

att bo och leva i vår kommun.”

”En tydlig samverkansplan i kommunen  
för att skapa bättre förutsättningar för 

invånarna.”

”Jag tycker inte att kommunen är  
rädd om sina invånare eller personal  

inom kommunen.”

”Tänk att om tio år konstatera vad stolt man 
är över ledare och chefer som, i klokt samar-
bete, leder och fördelar arbetet och ser till att 

kommunen lever och blomstrar!”

”Slutligen: Skapa handlingsplaner med mät-
bara mål och som följs upp kontinuerligt så 
att de inte bara blir ännu en hyllvärmare.”

”En policy om framtidstro där invånarna får 
möjlighet till utbildning, företagande, skolor, 
bostäder och ett försök att skapa ett positivt 
samhälle där alla känner samhörighet även i 

mindre byar.”

”Ni politiker och tjänstemän säger att ungdo-
mar är samhällets framtid. Så vi ungdomar 
undrar hur ni vill att vi ungdomar ska vara 

samhällets framtid? Ni borde ge oss mer 
uppmärksamhet och lyssna på oss mera, 

eftersom vi är världens framtid. Framtiden 
är i våra händer, och beroende på hur vi mår 
och agerar kommer samhället utvecklas och 

påverkas i en viss riktning.”

MEDBORGARENKÄT / POLITIK/KOMMUNORGANISATION / FRÅGA 3: FINNS DET NÅGOT SOM DU SAKNAR I ÅNGE KOMMUN IDAG SOM SKA FINNAS OM 10 ÅR?

FRÅGA 3: FINNS DET NÅGOT SOM DU SAKNAR  I ÅNGE KOMMUN IDAG SOM SKA FINNAS OM 10 ÅR? 

Politik/Kommunorganisation
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MEDBORGARENKÄT / SKILLNAD MELLAN GRUPPER

Vid en övergripande jämförelse av förslagen kan vi konstatera att åsikterna om vad 
som är bra, vad som är mindre bra och vad man saknar är ganska jämnt spridd över 
både åldrar, kön och sysselsättning. Men några faktorer sticker ut:

18-24 år

Droger och brottslighet bland  
de yngre
I ålderskategorin under 18 år samt 18-24 år 
förekommer klart större andel kommentarer (jämfört 
med övriga åldrar) som nämner att man uttrycker 
oro för narkotika och brottslighet, främst våld såsom 
misshandel, i kommunen. Detta tolkar vi som att de 
yngre medborgarna i betydligt större omfattning än 
övriga, kommer i kontakt med de här frågorna och 
upplever det som ett hot i sin vardag.

65 år +

Äldreomsorg och  
seniorboenden
I ålderskategorin 65 år och uppåt är det tydligt att 
man oroar sig för livskvaliteten under sina sista år. 
Man vill ha bättre och fler äldreboenden så att man 
kan bo kvar på hemorten även när man är tvungen att 
lämna sitt hem.

Män - kvinnor

Skillnader i uttryckssätt mellan 
män och kvinnor
I jämförelse mellan kvinnor och män fanns inga 
tydliga skillnader i sakfrågorna, man prioriterar 
likadant. Det som dock skiljde sig åt var språkbruket, 
nästan alla ilskna kommentarer (utan förslag 
på lösningar) kom från män medan kvinnorna i 
allmänhet uttryckte samma innehåll i sakligare 
ordalag och med medföljande konstruktiva förslag på 
hur det kunde lösas.

Hur skiljer sig grupper från varandra i förslagen?
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Barnens 
visionsarbete

BARNENS VISIONSARBETE
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Barnkonventionens grundprinciper, artikel 12: 

DEN 1 JANUARI 2020 BLEV FN:S KONVENTION OM BARNETS RÄTTIGHETER SVENSK LAG.

”Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och 
få dem beaktade i alla frågor som berör 
dem. När åsikterna beaktas ska man ta 
hänsyn till barnets ålder och mognad.”
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BARNENS VISIONSARBETE

Enligt Barnkonventionen, som är 
svensk lag sedan 1 januari 2020, har 
barn rätt att uttrycka sina åsikter och 
få dem beaktade i alla frågor som 
berör dem. 

Barn 1-5 år 
Barnen i kommunens förskolor har genomfört ett 
visionsarbete i redan inarbetade barnråd. Metod 
och utförande har förskolepedagoger ansvarat för i 
samråd med processledare för visionsprocessen. På 
följande sidor presenteras resultatet av detta arbete. 

Barn 6-18 år
För barn i åldrarna över förskoleålder har riktad 
kommunikation rörande medborgarenkäten skett 
till kommunens skolor. Materialet vände sig till 
skolelever och pedagoger och beskriver dels för 
elever hur man fyller i medborgarenkäten samt 
uppmanar lärare att låta elever fylla i enkäten som en 
del av undervisningen. Vi kunde märka av ett ökat 
deltagande i medborgarenkäten i åldersgruppen ”Upp 
till 18” efter dessa insatser.

Barnens visionsarbete

Raggarklubb. Leker med bilar. Äter bullar. 
Känner mig glad.
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BARNENS VISIONSARBETE / ANALYS

Analys och sammanställning

Denna sammanställning inleds med 
övergripande slutsatser som är 
baserad på flera delanalyser.  
Delanalyserna är uppdelade på 
barnperspektiv (1-2 år) och barns 
perspektiv (3-5 år). I dessa har vi  
identifierat återkommande omnäm-
ningar som har kategoriserats och 
grupperats.

ORDMOLN FRÅN HELA UNDERLAGET

Övergripande slutsatser
Slutsatser som bygger på och utgår från delanalyser. Underlaget analyseras i sin helhet för att sammanfattas i 
ett fåtal, övergripande rubriker och beskrivningar. 

Delanalyser
Analyser där underlaget har delats upp på barn i åldern 1-2 år och barn i åldern 3-5 år, sammanställts och 
därefter analyserats var för sig.

Eftersom underlaget består av pedagogernas 
observationer kombinerat med barnens egna 
önskemål har vi valt att använda orden ”Omnäm-
ningar” när vi har räknat samman resultatet. 
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Gemenskap

”Bada med vänner och  
mamma och pappa. Vi leker.”

ÖVERGRIPANDE SLUTSATS

Mycket av det som barnen intresserar sig för 
hänger ihop med gemenskap, att göra saker 
tillsammans. Då handlar det om mamma, 
pappa, familjen men också kompisar. 

Restaurangbesök nämns ofta, ett tillfälle 
där man som familj ofta samlas och äter 
tillsammans. Även i aktiviteter nämns familje- 

medlemmar, till exempel åka skidor med 
mamma eller gå på ridskola med syskon. Att 
leka tillsammans med kompisar och komma 
överens är viktigt.

Barnens teckningar utmärker sig genom att 
de har tecknat aktiviteter och matsituationer 
där man ofta är tillsammans med familjen.
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Rörelseaktivitet

”Barnen skulle uppskatta ett större  
kulturutbud”.

ÖVERGRIPANDE SLUTSATS

Barnen uttrycker ett stort intresse för att vara 
fysiskt aktiva i en fri miljö. Man pratar mycket 
om utelek eller lek i gympasal för det stora 
utrymmet, friheten i rörelse och att man inte 
behöver akta sig lika mycket. Där finns inte 
lika strama regler. 

Barnen nämner i hög grad aktiviteter som 
redan erbjuds i kommunen. De vill gärna göra 
samma saker som kompisar och syskon gör. 
Med det sagt kan man tänka sig att de också 
är benägna att ta till sig nytt utbud. Därför 
vore det bra att strategiskt tänka på det 
utbud som finns och täcka de områden som 
saknas eller är för lite av.
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Kultur och kreativitet

”Vi brukar sjunga  
och dansa hemma”

ÖVERGRIPANDE SLUTSATS

Barnen är intresserade av att skapa.  
De efterfrågar ytor, material och utrymme för 
detta. De uppskattar att få inspiration, intro-
duktion och stöttning, därefter skapar de fritt 
på egen hand. 

Sång och dans, böcker, läsning och samtal 
kring detta nämns återkommande i under-
laget. Även dramatisering av sagor och bio.
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Undersöka och upptäcka

”Någon form av utställning eller aktivitets-
plats där barnen kan utforska och upptäcka 

vore roligt för dem.”

ÖVERGRIPANDE SLUTSATS

Teknik och naturvetenskap intresserar 
barnen. Det finns en nyfikenhet och upptäck-
arglädje. Skogsturer uppskattas, där de kan 
utforska och upptäcka, klättra på stenar och 
stockar. Detta beskrivs även som rofylld lek. 

Till exempel naturstigar och sagostigar efter-
frågas. Barnen själva vill ha växter och att 
kunna odla själv. 
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Delaktighet

”Tycker om att bestämma  
vilken bok som ska läsas.”

ÖVERGRIPANDE SLUTSATS

Barnen vill vara med och påverka. Kanske 
inte på det viset att de vill komma på egna 
förslag utan mer att få vara delaktig i beslut 
bland befintliga förslag. Det kan vara att få 
välja vilken bok som ska läsas eller vilken 

lek som ska lekas. Men de är även intres-
serade av att vara delaktiga i beslut när det 
gäller kompisar och lek, att välja tillsammans 
genom att komma överens. Man vill också ha 
valet att få vara själv i lugn och ro ibland.
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För de minsta barnen (1-2 år) har 
pedagogerna använt barnperspek-
tivet, där man genom att observera 
barnen och analysera observationerna 
försöker förstå vad som intresserar 
barnen. 
I beskrivningarna, under respektive gruppering, 
används ordet ”vi”. Med ”vi” avses pedagogerna.

Barnperspektivet

Observera barnen
- I leken, vad gillar de att göra?

- Matsituation? Vad gillar de att äta?

- Sagostunder/drama/sånger, vad gillar de med detta?

Analysera observationerna
Utifrån observationer, använd ett barnperspektiv och 
analysera frågorna och svaren i text.  
Exempel: Barnen klättrar mycket överallt, 
grovmotoriskt väl utvecklad. Analysen kan tolkas som 
att barnen vill ha en klätterställning. 

Exempel:
Barnen går ofta och tar fram böcker och vill 
läsa. Detta kan tolkas som att barnen vill ha fler 
aktiviteter som gynnar detta, såsom sagostunder på 
biblioteket

Arbetsmetod barn 1-2 år
BARN 

1-2 år

BARNPERSPEKTIV ELLER BARNS 
PERSPEKTIV?
Många barndomsforskare skiljer på barnper-
spektiv och barns perspektiv när det handlar  
om barns delaktighet. 

Barnperspektiv är hur vuxna och pedagoger 
försöker förstå barnens perspektiv och deras 
behov. 

Barns perspektiv är när barnens egna tankar 
och ord kommer fram och tas tillvara, används 
för analys och reflektion av både barn och 
pedagoger.

BARNENS VISIONSARBETE / ARBETSMETOD
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Barn 1-2 år:

Sagor, sång och rörelseaktivitet

”En fritidsaktivitet som inkluderar de yngsta 
barnen med fokus på rörelse/motorik och 

gärna musik.”

DELANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING

Barnen är intresserade av att lyssna på sång, 
musik och sagor. De tycker också om att 
sjunga och dansa till musik. 

Barnen gillar att röra sig, klättra, balansera, 
hoppa, springa och krypa.
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Utföra  
- sång, sagor och  
dramatiseringar
Barnen tycker både om att sjunga själva och att 
lyssna på och röra sig till musik. Här ser vi att 
arbetet med sång, musik och rörelse lockar hela 
barngruppen. Ibland används projektor och högtalare 
som ger de små barnen en större upplevelse och 
stor rörelseglädje vilket de visar med hela sin kropp. 
Barnen är intresserade och delaktiga i samlingar och 
andra aktiviteter när vi använder oss av rörelsesånger 
och/eller rör oss till musik. Olika slags gympa, t ex 
Wallegympa och Bamsegympa är uppskattat. 

Att läsa sagor och sedan dramatisera dessa är också 
populärt bland barnen. Även i rollek får de utlopp för 
dramatisering, genom att leka med dockor, sminka sig 
och klä ut sig.

17 OMNÄMNINGAR
UTMÄRKANDE KATEGORI OCH UNDERGRUPPERINGAR, BARN 1-2 ÅR: 

Kultur

HANDDOCKSTEATER
Barnen skulle uppskatta Flanosagostunder* eller 
kortare handdocksteatrar.

STÖRRE KULTURUTBUD
Barnen skulle uppskatta ett större  
kulturutbud. Fler tillfällen till:  
• Sagostunder på biblioteket 
• Barnteater/musikupplevelser 
• Fantasieggande upplevelser (sagogrottor tex).

AKTUELLA FÖRESTÄLLNINGAR
Populära artister och sagofigurer som kommer 
med teater eller uppträdande vore väldigt 
uppskattat av dem. 

Tips från pedagogen:

*Flanosagor kan också kallas flanellografsagor. Det är sagor som du berättar med hjälp av bilder som sätts upp på en 
filttavla, samtidigt som du berättar den tillhörande sagotexten.

Lyssna & titta  
- sång, sagor och  
dramatiseringar
Barnen gillar att lyssna på sång, musik och sagor och 
se dramatiseringar. 

Flera av barnen vill gärna sitta tillsammans med en 
vuxen eller en kompis och läsa en bok och samtala 
kring boken. Ofta när vi läser kommer sedan fler 
barn som blivit inspirerade och också vill delta i 
lässtunden.

Några arbetar med språk och sagor i form av 
flanosagor* och vid samlingar har man ofta med en 
handdocka eller gosedjur för att underlätta barnens 
koncentration.

Många barn älskar Babblarna och följer trender i 
barnprogram såsom Bolibompa och Barnkanalen. 

Barnen uppskattar även kreativt arbete med färg, 
pennor, kritor, pärlor med mera.  

Omnämningar:  
9

Omnämningar:  
8

RUM FÖR SKAPANDE
Pedagogerna känner sig ofta begränsade 
av ytan på förskolan när det gäller att kunna 
tillfredsställa barnens alla behov. Trots tillgång 
till hela förskolan är känslan att kvadratmetrarna 
inte räcker till för att få en fullt tillfredsställande 
utbildning för barnen. 

BARNENS VISIONSARBETE / DELANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING
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ÅLDERSANPASSADE LEKPARKER
När vi besöker lekparken i Ljungaverk och 
Fränsta känns det ej anpassat för våra små barn. 
De klätterställningar och rutschkanor som finns 
är lite för höga och branta.

RÖRELSE FÖR DE MINSTA PÅ FRITIDEN
En fritidsaktivitet som inkluderar de yngsta 
barnen med fokus på rörelse/motorik och 
gärna musik skulle kunna vara en stor tillgång 
i kommunen för våra barn, eftersom de snabbt 
börjar dansa när vi har våra discostunder.

VATTENLEK
De små barnen är otroligt fokuserade vid 
vattenlek och älskar regn och vattenpölar.   
En plaskdamm eller fontän skulle de säkerligen 
uppskatta att besöka.  
Exempel www.mullemeck.se

ÄVENTYRSPARKER OCH  
ÄVENTYRSSTIGAR
Vårdnadshavare har berättat om att de besökt 
olika äventyrsparker och äventyrsstigar runt 
om i Sverige som de och deras barn uppskattat 
väldigt, t.ex. Troll- och clownstigen i Östnor/
Mora, Barnens naturstig i Åkersjön, Tarzanstigen 
och Björnstigen i Sundsvall, och vinterparken i 
Östersund så något liknande inom kommunen 
vore roligt att besöka.

HINDERBANA
En minihinderbana skulle barnen tycka vore 
skoj eftersom de direkt sluter upp när vi bygger 
iordning detta på vår utegård.

BOLLHAV
Bollar i olika storlekar är en favorit. Barnen gillar 
att rulla, kasta och sparka boll. Vi kan tolka det 
som att barnen skulle uppskatta om det fanns ett 
”bollhav” nära till hands.

Klättra, balansera, 
hoppa, krypa och 
springa
Barnen gillar att röra sig. Klättra, balansera, 
hoppa, springa och krypa är något som utövas 
mycket. Barnen är delaktiga och intresserade när 
vi erbjuder grovmotoriska aktiviteter och tar även 
själva initiativ till sådana lekar. De gillar att ha 
stora utrymmen att göra detta på. Någon förskola 
har tillgång till gympasal och barnen älskar att 
gå dit. Rörelseaktiviteter sker både utomhus med 
hjälp av olika klätterställningar, rutschkanor och 
gungor och inomhus i aktiviteter i olika motorikrum 
(klätterväggar, studsmattor m.m.).  

Vattenlek, bollar, hinderbana och att bygga koja 
nämns som populära aktiviteter. Även leka kull med 
kompisar, åka madrass och pulka.

9 OMNÄMNINGAR
UTMÄRKANDE KATEGORI OCH UNDERGRUPPERING, BARN 1-2 ÅR:  

Rörelseaktiviteter - grovmotorik

Tips från pedagogen:Omnämningar:  
9

BARNENS VISIONSARBETE / DELANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING
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5 OMNÄMNINGAR
UTMÄRKANDE KATEGORI OCH UNDERGRUPPERING BARN 1-2 ÅR: 

Upptäcka och utforska

EXPERIMENTHUS
Ett ”experimenthus” typ Technichus vore en 
tillgång i kommunen.

NATURVETENSKAPLIG OCH TEKNISK 
AKTIVITETSPLATS
Någon form av utställning eller aktivitetsplats 
där barnen kan utforska och upptäcka vore roligt 
för dem.

SKOGSSTIGAR
En skogsstig för de yngsta vid elljusspåren vore 
roligt att kunna ta dem till då de långa spåren är 
allt för jobbiga för oss, gärna med teman som 
följer trender i barnprogram så som Bolibompa 
och Barnkanalen

DJUR OCH FORDON
Andra intresseområden som finns i de här 
åldrarna är djur (husdjur och bondgårdsdjur,  
t ex en sponsrad 4H-gård som inte är privatägd) 
och fordon (bilar, traktorer), det vore uppskattat 
om det kunde finnas mer tillgängligt i barnens 
närhet t.ex. om dessa saker kunde komma till 
lekparker under några gånger för att alla ska ges 
möjlighet att möta och utforska dem.

Tips från pedagogen:Teknik och  
naturvetenskap
Barnen är upptäckare och nyfikna på 
det mesta. De gillar att utforska och pröva olika 
naturvetenskapliga och tekniska fenomen. De älskar 
att undersöka och upptäcka saker i sin närmiljö, 
både i form av taktila böcker, speglar och tavlor, de 
fascineras av ljusreflektioner och upptäcker ljud och 
sin egen röst i den här åldern. På utflykter till skogen 
leker de rofyllt och utforskar naturen.

Flera nämner Babblarna där barnen utvecklar 
sitt språk genom att lyssna och härma de olika 
Babblarna-figurerna.

Omnämningar:  
5

BARNENS VISIONSARBETE / DELANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING
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Tips från pedagogen:

BARN 1-2 ÅR: 

Kost

Kost och favoritmat
När pedagogerna frågar barnen om deras favoritmat 
på förskolan nämns ofta pannkaka. Men även tacos, 
köttbullar, hamburgare och biff nämns som favoriter

Hemma tycker barnen om hemmagjord pizza eller 
pizza köpt på restaurang, våfflor, tacos och  
pannkaka med socker.

FRUKTTRÄD OCH BÄRBUSKAR
Frukt kan vara en dyr utgift så om barnfamiljer 
kunde få ett bidrag för detta eller om fruktträd 
och bärbuskar fanns i allmänna parker kunde 
alla få ett nyttigt inslag i sin kost vid besöken där 
som alternativ till sockerstinna snacks.

FRUKT OCH GRÖNSAKER
De flesta av våra barn tycker om frukt och 
grönsaker och kan behöva lite snacks mellan 
målen under hela dagen. 

Barnens matsituation och vad de gillar 
att äta har observerats och för denna 
åldersgrupp beskriver vi vad barnen 
har sagt och visat att de gillar i en 
sammanfattande text eftersom vi inte 
har kunnat utläsa något specifikt som 
bör lyftas fram. 

BARNENS VISIONSARBETE / DELANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING
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För de äldre barnen (3-5 år) har 
barnens perspektiv, alltså att de är 
stora nog att sätta ord på sina egna 
tankar, varit vägledande. Genom 
enskilda intervjuer har barnen fått 
svara utan att påverkas av varandra. 
Därefter har bilder och mindmaps 
skapats, baserat på vad barnen själva 
har valt att lyfta.  
De barn som ville fick rita teckningar 
utifrån samtalen på barnrådet.

Barns perspektiv
Denna metod i sex steg togs fram av pedagoger i 
samråd med processledare för visionsprocessen och 
fanns med som stöd för att få ett jämförbart underlag 
till visionen.

1:. Enskilda intervjuer 
Frågor till intervjun: ”Om du vill äta på restaurang 
med din familj, var vill du äta då? (eventuellt 
följdfrågor om de inte kan svara, ge exempel på 
restauranger de kanske känner till)” 
”När du är ledig, vad vill du göra då? (eventuellt 
några förslag på fritidsaktiviteter, skidor, bada, rida, 
gymnastik, dansa, fotboll, skridskor osv?” 
”Brukar du och din familj åka på bio/teater?  
Var åker ni då?” 

2: Visualisera barnens svar med 
bilder
Ta fram bilder som tydligt visar på de olika svar 
barnen sagt och skriv ut, exempelvis bild på 
restaurang, häst, skidor, biosalong och så vidare…

3: Skapa mindmap 
Förbered en mindmap med endast rubriker till 

bilderna (alltså svaren barnen sagt, exempelvis 
kan rubrikerna i mindmapen vara: Rida, Badhus, 
McDonalds m.m.)

4: Barnråd - addera känslor
Ha ett gemensamt barnråd där ni tar med mindmapen 
och bilderna. Nu ska frågor ställas kring barnens 
känslor och upplevelser kring de olika alternativen 
som kommit fram tidigare. 

Exempelvis: Hur känns det att gå på bio? Barnens svar 
kan bli; roligt, spännande, gott med godis, det är långt 
till bion osv. 

Pedagogerna skriver in svaren i mindmapen.

5: Rita teckningar
Barnen får rita en eller flera teckningar utifrån 
samtalet på barnrådet. Skriv vad barnen har ritat 
på teckningarna, gärna viktiga detaljer som någon 
utifrån kanske inte kan se.

6: Analysera
Analysera hela processen i arbetslaget i text.

Arbetsmetod barn 3-5 år
BARN 

3-5 år”Att sitta ute på restaurang och dricka juice 
en solig dag är härligt och jag blir glad.”

BARNPERSPEKTIV ELLER BARNS 
PERSPEKTIV?
Många barndomsforskare skiljer på barnper-
spektiv och barns perspektiv när det handlar  
om barns delaktighet. 

Barnperspektiv är hur vuxna och pedagoger 
försöker förstå barnens perspektiv och deras 
behov. 

Barns perspektiv är när barnens egna tankar, 
och ord kommer fram och tas tillvara, används 
för analys och reflektion av både barn och 
pedagoger.



95

© Maria Mohlin Designs 2021

Barn 3-5 år:

”Jag skulle plaska och ha  
jätteroligt i poolen.”

DELANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING

Stor rörelsefrihet och vattenlek

Att vara ute förknippas med en positiv känsla 
då barnen har möjlighet till spring. De känner 
sig fria, utan begränsningar och har större 
ytor att röra sig på. Det finns ett stort intresse 
av lekar och aktiviteter med fokus på rörelse. 

Bad och vattenlek är en omtyckt aktivitet, 
oavsett om det gäller att åka till badstranden, 
besöka ett vattenland eller leka på stegen i 
poolen.
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Utföra sporter som 
fotboll, rida och åka 
skidor
Barnen pratar mycket om olika sporter, som 
skridskor, skidor, cykla, fotboll, innebandy, 
gymnastik, leka med bollar och rida. Mest populärt är 
fotboll och ridning.

När barnen får teckna väljer de främst att teckna 
skidåkning, ofta med mamma som åker. 

Fordon
Barnen tycker att det är spännande och 
roligt att åka skoter och fyrhjuling. Man 
vill också leka med traktorer, grävmaskiner och bilar 
inomhus och utomhus. Några önskar en bana för 
radiostyrda bilar utomhus, med tak.

40 OMNÄMNINGAR
UTMÄRKANDE KATEGORI OCH UNDERGRUPPERINGAR, BARN 3-5 ÅR: 

Rörelseaktiviteter – grovmotorik

Bad och vattenlek
Bad och vattenlek framkom som ett av 
de främsta samtalsämnena i barnråden. 
Bad i olika former, allt från badstrand till badhus och 
vattenland var omtyckt och önskvärt av många barn. 
Även badhus med äventyrsdel nämns. 

Lek i snö
Att leka i snön, åka i en stor pulkabacke, 
bygga snögubbar och hoppa i snöhögar är 
uppskattat bland barnen.

Hinder- och  
klätterbanor
Aktiviteter som utmanar grovmotoriken såsom 
klätterbanor, hinderbanor och  hoppa och klättra på 
stockar och stenar i skogen, uppskattas av barnen.

Lekparker och lek-
land
Lekparker där man kan klättra, hoppa och 
åka rutschkana nämns i hög grad. Barnen berättar att 
de tycker det är roligt och spännande att åka fort och 
gunga högt. Just rutschkanor nämns ofta, några vill 
ha en discorutschkana. Man nämner också lekparken 
i Ljungaverk och Fränsta. Samt en önskan att kända 
filmkaraktärer som Elsa och Anna från Frost kan 
inspirera utseende och utformning på lekplatser/
lekparker. Leos lekland är ett av barnens favorit 
utflyktsmål och de skulle önska att det fanns på 
närmare håll. 

Omnämningar:  
8

Omnämningar:  
11

Omnämningar:  
7

Omnämningar:  
4

Omnämningar:  
4

Omnämningar:  
5

De mest populära rörelseaktiviteterna är 
de som sker utomhus.

!

BARNENS VISIONSARBETE / DELANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING
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”Kanske kunna” (spela fotboll i parken) ”Det är jag som spelar fotboll. Jag är glad.”

Teckning av fotboll.

BARN 3-5 ÅR: 

Barnens  
egna ord och 
teckningar om  
rörelseaktivitet 

För barn som spelar fotboll och 
innebandy handlar det inte bara om 
själva spelandet, utan även om  
vattenpausen, laget och kompisarna. 
Och att man faktiskt kan förlora och 
bli ledsen.

InnebandyFotboll

”Nicka bollen””Förlora”

”Ledsen” ”Göra mål”

”Kul!”

”Att sparka med fötterna!” ”Paus, vatten och pigg”

”Lag/kompisar”

”Skjuta mål - roligt”

Teckning av fotboll och en rutschkana.

BARNENS VISIONSARBETE / DELANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING

Barnen fick möjlighet att teckna fritt med 
utgångspunkt från visionsarbetet. Till deras 
teckningar har de själva fått berätta vad de har 
ritat och vad de känner.  
I ordmoln har barnen berättat om känslor och 
spontana beskrivningar när det gäller olika 
aktiviteter, vilket har citerats här. 

De flesta av barnen valde att teckna aktiviteter. 
Ofta utomhus och tillsammans med familjen. 
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”Kul”

”Glad”

”Jobbigt” ”Killas i magen”

”Roligt att åka fort”

”Kittlas i kroppen”

BARN 3-5 ÅR ,  BARNENS EGNA ORD OCH 
TECKNINGAR OM RÖRELSEAKTIVITET:

Åka skidor
Skidåkning handlar om att känna 
kittlingar i magen och att det är 
spännande att försöka att inte ramla. 
Att rita mammor som åker skidor var 
populärt bland barnen. 

Teckning av skidor och stavar.

Teckning av en mamma som åker skidor med sin bebis på axeln.

”Försöka att inte ramla. 
Spännande.”

”Min mamma åker skidor. 
Hennes bebis åker med på 

axeln. Mamma ser glad ut.”

BARNENS VISIONSARBETE / DELANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING
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”Coolt”

”Roligt”

”Kul!” ”Vill gå på ridskola”

En teckning av en hopplande häst och någon som rider på den.

En teckning av någon som ser upp till sin syster. 

”Ta hand om hästarna”

”Man behöver inte gå”

”Kul för det guppade så mycket i nedförsbacken”

”Rida på en häst.  
Det är kul när den hopplar 

på sig.”

”Jag skulle vilja rida när jag 
blir stor, som min syster.”

Rida
Hopplande hästar och barn som ser 
upp till sina syskon som rider. Man 
vill gå på ridskola och ta hand om 
hästarna. Sen slipper man ju faktiskt 
gå när kan rida på en häst. 

BARN 3-5 ÅR ,  BARNENS EGNA ORD OCH 
TECKNINGAR OM RÖRELSEAKTIVITET:

BARNENS VISIONSARBETE / DELANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING
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Teckning av ett badhus.

Teckning av en pool.

”Bada med vänner och  
mamma och pappa. Vi leker.”

”Jag skulle plaska och ha  
jätteroligt i poolen.”

”Plaska”

”Att bli blöt”

”Spännande”

”Dyka”

”Varmt”

”Simma”

”Klättra på stegen”

”Rutschkana”

”Roligt att simma”

”Leka haj i vattnet”

Bad och vattenlek
För barnen är badet en spännande 
upplevelse, man kan leka haj, klättra 
på stegen, plaska och dyka eller helt 
enkelt bli blöt. 

BARN 3-5 ÅR ,  BARNENS EGNA ORD OCH 
TECKNINGAR OM RÖRELSEAKTIVITET:

BARNENS VISIONSARBETE / DELANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING
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”Klättra” ”Roligt”

Lekparker
I lekparken kan man klättra och ha 
roligt, sedan är det mysigt att äta lite. 
Eller tvärtom.

Teckning av ett barn och en mamma som leker i lekparken vid restaurangen.

Teckning av en lekpark; Glass, Flygande matta, boll, gunga, sol, mat och gräs.

”Mysigt att kunna äta och  
sedan ha en rolig stund i  
parken (eller tvärtom).”

BARN 3-5 ÅR ,  BARNENS EGNA ORD OCH 
TECKNINGAR OM RÖRELSEAKTIVITET:

BARNENS VISIONSARBETE / DELANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING
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”Familjen”

”Roligt”

”Gott med slush”

”Fika och glass”

Lekland
På Leos lekland kan man dra Leo 
i svansen. Här kan man vara med 
familjen och njuta av fika, glass och 
slush.

Teckning av Leos Lekland.

Teckning av Leos Lekland.

”Två stycken lejon på Leos 
Lekland”

”Jag ska dra han i svansen!” 
(Leo)

BARN 3-5 ÅR ,  BARNENS EGNA ORD OCH 
TECKNINGAR OM RÖRELSEAKTIVITET:

BARNENS VISIONSARBETE / DELANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING
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”Burnar” ”Låter”

”Glad”

Fordon
Fordon är roligt, för de låter och 
burnar. Både i båten och på raggar-
klubb får man äta godsaker.

Teckning av ett barn som åker båt.

Teckning av en raggarklubb.

”Äta godis och chips i båten. 
Tycker om när det går fort. 

Jätteroligt.”

”Leker med bilar. Äter bullar.  
Känner mig glad.”

BARN 3-5 ÅR ,  BARNENS EGNA ORD OCH 
TECKNINGAR OM RÖRELSEAKTIVITET:

BARNENS VISIONSARBETE / DELANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING
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Böcker och sagor
Barnen är intresserade av böcker och 
uppskattar att besöka biblioteket, där man 
får möjlighet att välja bok själv. Man vill gärna läsa 
och samtala om böcker. Barnen tycker att det är roligt 
att lyssna på sagor, men inte alltid. Man ser det också 
som ett tillfälle att få lite lugn och ro. 
En förskola önskar böcker till sitt café, exempelvis 
bakelsebok, tårtbok och chokladbok.

20 OMNÄMNINGAR
UTMÄRKANDE KATEGORI OCH UNDERGRUPPERINGAR, BARN 3-5 ÅR:  

Kultur

Bio, teater och film
Barnen berättar att de tycker om att se på 
film och att gå på bio. De beskriver bion 
som spännande när det blir tyst och mörkt i salongen 
och att man får äta godis. 

Sång och dans
Sång och dans är populärt. Flera 
efterfrågar någonstans att dansa. 
Man gillar att göra detta med vänner, där man får 
dansa hur man vill och snurra. Dramatisering av 
sagoberättande nämns också.

Kommentar från pedagoger: Sång och musik 
var inget som spontant framkom på vår förskola 
under barnråden. Men vi kan se ett stort intresse 
av detta hos barnen. Barnen gillar att spela 
instrument, sjunga och dansa. Vi kan ofta höra 
och se sång och dans i barnens lekar.

Kommentar från pedagoger: Utifrån barnrådet 
framkom att barnen bara visste om biblioteket 
som finns på skolan, men blev nyfikna på andra 
bibliotek när personalen berättade om det.

Omnämningar:  
8

Omnämningar:  
7

Omnämningar:  
5
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Teckning av dansande vänner och en bandspelare.

Teckning av ett bioträd.

”Dansa med mina bästa 
vänner”

BARN 3-5 ÅR: 

Barnens  
egna ord och 
teckningar om 
kultur

”Fika”

”Musik” ”Snurra””Roligt”

”Skönt””Spännande”

”Jag blir glad då”

”Får dansa hur 
man vill”

”Vi brukar sjunga  
och dansa hemma”

”Det känns bra”

”Jag har varit på bio.  
Det var inte bra.”

”Dansa med mina bästa vänner.”

Att dansa med sina bästa vänner eller 
hemma med familjen är roligt. Att gå 
på bio är både spännande och skönt. 
Men inte för alla. Och varför inte bygga 
ett bioträd?  

Bio, teater och film

Sång och dans
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Restauranger
Barnen nämner flera olika restauranger, 
såsom McDonalds, Sigges, Max och Pinchos. Inte 
alltid är det själva maten som lockar. Det kan vara 
att man äter med familjen, att det finns en lekpark 
i närheten, man får en leksak eller godsaker, såsom 
klubbor. Inte alla har ätit på restaurang. Pannkaka 
nämns återkommande, även pizza, sushi, makaroner 
och köttbullar.

20 OMNÄMNINGAR
UTMÄRKANDE KATEGORI OCH UNDERGRUPPERINGAR, BARN 3-5 ÅR:  

Kost

Mat på förskolan
Barnen tycker att det är bra mat på 
förskolan, även om det inte är bra ibland. Någon 
talar om att vatten är nyttigt för magen och sköljer 
tarmarna och att det är vitaminer i mjölk. Man jämför 
ibland liknande rätter som man får på förskolan 
och hemma. Ibland är maten godare hemma, t ex 
skinksås, och ibland är maten godare på skolan, t ex 
pannkaka. 

Frukt och grönsaker
Barnen berättar att grönsaker och frukt 
är jättenyttigt, och de tycker om äpplen, päron, 
banan och apelsin. Man vill gärna fortsätta få frukt 
och kunna välja på olika grönsaker.

Godsaker
Både godis och glassbar nämns. Godis 
relaterar man till lördagsmys. Glassbaren  
är skönt att ha när det är varmt ute samt att  
man får välja smak själv. 

”Ljudet är jobbigt både på förskolan och 
hemma. Inte roligt och äta när man är 

jättemånga, det blir så högt ljud då. Inne på 
avdelningen är det bra, men vi saknar vårt 

café som vi ska göra.”

Omnämningar:  
10

Omnämningar:  
4

Omnämningar:  
3

Omnämningar:  
3

BARNENS VISIONSARBETE / DELANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING
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Teckning av juice, blomma, sol på restaurang.

Teckning av en restaurang.

”Roligt”
”Får massa  
godsaker”

Restaurang
Det näst vanligaste motivet är  
matrelaterade teckningar. Ibland ritar 
man själva maten, ibland restau-
rangen. Och visst är det härligt att äta 
pannkaka med jordgubbssylt eller sitta 
i solen och dricka juice?

”Jag har ätit pannkaka  
på Sigges.” ”Att sitta ute på restaurang 

och dricka juice en solig dag 
är härligt och jag blir glad.”

”En restaurang där man kan 
äta pannkaka med jord-

gubbssylt, steka köttbullar, 
koka spaghetti.”

BARNENS VISIONSARBETE / DELANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING

BARN 3-5 ÅR: 

Barnens  
egna ord och 
teckningar om 
kost
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”Mysigt””Gott!”

”Gott med klubbor.”

Pizzeria
Det är fint att vilja ha en pizzeria för att 
pappa älskar pizza. Pizza delar man 
också med familjen. 

Teckning av pizza.

Teckning av en pizza.

”Två stycken pizzor till mig,  
mamma och Ted.”

”Vill ha en pizzeria eftersom  
pappa älskar pizza.”

BARN 3-5 ÅR ,  BARNENS EGNA ORD OCH 
TECKNINGAR OM KOST:

BARNENS VISIONSARBETE / DELANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING
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”Roligt”

”Leksak”

”Gott!”

”Glada””Efterrätt”

”Äta i bilen”

”Roliga leksaker”

”Roligt att äta””Salta strips”

Hamburgerrestaurang
Hamburgerrestaurangen innebär 
mer än själva hamburgaren; den 
spännande leksaken, att äta i bilen 
och efterrätt.

BARN 3-5 ÅR ,  BARNENS EGNA ORD OCH 
TECKNINGAR OM KOST:

Teckning av McDonalds.

Teckning av en borrleksak från Max.

”Spännande med leksak.”

BARNENS VISIONSARBETE / DELANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING
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”Roligt”
”Får massa  
godsaker”

”Jag har ätit pannkaka  
på Sigges.”

Godsaker
På våffelrestaurangen får man hjärt-
formade våfflor och till glassbaren är 
det skönt att gå när det är varmt ute.

BARN 3-5 ÅR ,  BARNENS EGNA ORD OCH 
TECKNINGAR OM KOST:

Teckning av en glassbar.

Teckning av hjärtformade våfflor och glass.

”Jag vill ha en glassbar för det 
är gott med kall glass när det 

är varmt ute.”

”Våfflor och glassrestaurang”

BARNENS VISIONSARBETE / DELANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING



111

© Maria Mohlin Designs 2021

Ytterligare populära aktiviteter

Upptäcka och utforska
Teknikrum är en plats som många 
uppskattar och vill spendera tid i. Barnen 
beskriver en känsla av spänning över att bygga olika 
kreationer och se om bygget håller. Pedagogerna ser 
att detta skapar en gemenskap där alla kan vara med 
oavsett förkunskaper. Man ser också ett behov av 
att ha lockande material och att det finns mängder 
av byggmaterial så det finns åt alla och att det går att 
bygga stort. 

Barnen vill träffa djur och önskar att det fanns en 
djurpark i närheten. Man efterfrågar även växter och 
möjlighet att odla samt en naturstig där man kan 
utforska naturen. 

Kojbygge är nu populärt då det är ett kreativt arbete 
där fler och fler material vill läggas till som plastlådor 
till fönster, filtar och madrasser till tak, väggar och 
golv osv. Kojan är också en plats man kan gå till, och 
få vara lite ifred och ha en liten lugn stund.

Rollek
Barnen vill ha utlopp för rollek, samspel 
och fantasi. De bakar och lagar mat som 
de bjuder varandra på, bäddar ner varandra i sängen, 
tar hand om sina husdjur (fantasidjur eller gosedjur) 
och leker mamma, pappa, barn. Någon önskar sig 
möbler till dockhus.

Skapa, kreativitet  
– finmotorik
Barnen har behov av ett kreativt 
arbetssätt vilket visar sig genom att de trivs i ateljé 
och liknande skaparrum. Där pysslar, ritar och målar 
de. De behöver gärna inspireras, introduceras och 
stöttas i sitt arbete för att få utlopp för sin kreativitet. 
Pedagoger ser att när man visar på nya tekniker och 
material blir de glada och inspirerade och det sprids 
en positiv anda i gruppen. Skapandet gör att barnen 
känner en stolthet över deras egen förmåga och de 
uttrycker glädje i stunden.  

”Vi vill göra egna instagram.” 
”Det känns bra att vara där.” (ateljén)

Kommentar från pedagog: Här ser vi att vårt 
arbete med normkreativitet har satt spår då 
familjekonstellationerna kan se väldigt olika ut 
och att alla har en plats i leken. 

Leka med kompisar
Barnen ser fram emot att träffa sina 
kompisar och leka med dem. Vad de vill 
göra och vem de vill leka med varierar. De tycker att 
det är roligt att prata om vad de ska göra och få vara 
med att ta beslut.

”Jag blir glad när jag ser mina bästa kompisar.”

Omnämningar:  
6

Omnämningar:  
5

Omnämningar:  
4

Omnämningar:  
4

BARNENS VISIONSARBETE / DELANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING
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Politisk  
visionsworkshop

POLITISK VISIONSWORKSHOP
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I mars 2020 genomfördes en politisk 
workshop på Torpshammars Herrgård i 
Torpshammar. Deltog gjorde kommun-
styrelsen och nämndernas presidium. 
Workshopledare var Stefan Andersson 
från Simplisum. 
I grupp arbetade man med två områden: ”Nuläge 
- våra styrkor” och ”Ånge i den bästa av världar”. 
Detta redovisades sedan inför hela gruppen. Därefter 
fick politikerna rangordna förslagen under ” Ånge 
i den bästa av världar” genom att sätta post-it på 
favoritförslag. Sammanställningen från denna 
workshop är gjord från minnesanteckningar gjorda av 
representanter från Ånge kommun. 

Politisk visionsworkshop

ORDMOLN FRÅN ÅNGE KOMMUNS STYRKOR FRAMTAGNA PÅ POLITISK VISIONSWORKSHOP

POLITISK VISIONSWORKSHOP
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UTMÄRKANDE KATEGORIER OCH GRUPPERINGAR

Ånge kommuns styrkor

På workshopen arbetade deltagarna fram Ånge kommuns styrkor.  
Vi har kategoriserat dessa styrkor på samma sätt som i medborgarenkäten  
och presenterar här de tre största kategorierna.

34 förslag

Mentalitet
Vi har nära till social samvaro, det är lätt 
att få kontakt och mötas. Vi har en trygg 
uppväxtmiljö dit man gärna flyttar när man skaffar 
barn. 

Det finns en omtanke och en närhet här, man blir 
sedd och försvinner inte i mängden.

Vi har en uppfinningsrikedom och är bra på 
problemlösning.

12 svar  
35%

Fysisk miljö/ 
geografisk placering
Vi bor mitt i naturen och har tillgång till denna. Här 
finns tystnad, lugn och ro. Vi har jakt, fiske, bad och 
skidåkning utanför dörren. Det finns 70 sjöar och inte 
längre än 5 minuter till fiskevatten.

Vår bygde- och byautveckling är stark. Det är viktigt, 
inte bara byn utan bygden.

Här har vi hög livskvalité – det kostar inte skjortan 
med hus. Man behöver inte vara högbetald för att ha 
råd att bo i hus.

Fritid/aktiviteter
Vi har ett starkt föreningsliv som skapar 
delaktighet. Det ger möjlighet att få en plats 
och lära känna varandra. I föreningslivet lär sig våra 
ungdomar det sociala samspelet. 

I Ånge kommun finns ett rikt aktivitetsutbud, som är 
inkluderande eftersom avgifterna är låga.

Vi har en tillgänglighet och enkelhet här – som 
återflyttare ser man detta. Inga köer. Idrotten har 
tillgängliga tider. 

Vi har bra förebilder inom musik och idrott.

7 svar  
21%

5 svar  
15%

POLITISK VISIONSWORKSHOP / STYRKOR
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Hopp och framtidstro  
– människor som mår bra  

Turismmagnet  
–	fiske	och	vandring

9 
röster

7 
röster

50 röster

På workshopen fick förtroendevalda i 
grupper fundera på vad Ånge kommun 
skulle kunna vara - i den bästa av 
världar. Dessa presenterades sedan 
för hela gruppen och var och en fick 
sätta en post-it lapp på sitt favoritför-
slag. 

Två förslag utmärkte sig och fick flest röster: 

Vad skulle Ånge kommun kunna vara?
POLITISK VISIONSWORKSHOP / VAD SKULLE ÅNGE KOMMUN KUNNA VARA?
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Medarbetarnas  
visionsarbete

MEDARBETARNAS VISIONSARBETE
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MEDARBETARNAS VISIONSARBETE

Under januari-februari 2020 genom-
fördes ett visionsarbete av Ånge 
kommuns medarbetare. Detta gjordes 
i form av grupparbeten på arbetsplats-
träffar. Fokus var arbetslivet i Ånge 
kommun om 10 år. Som inspiration 
och vägledning för medarbetarna 
skapades en film om vad en vision 
är, varför den är viktig och hur en bra 
vision ska se ut. 

Medarbetarnas visionsarbete

Manus från visionsfilm:

Vad är en vision?
En vision svarar på frågan varför vi gör det vi gör.  
En vision är en bild av en önskad framtid.  
Om inga hinder finns och vi har alla möjligheter  
– vad vill vi då?

Visste du att en vision får vara omöjlig att uppnå? Det 
är vad vi gör för att ta oss dit som räknas.

Är visionen viktig?
En vision är superviktig! Den ska vägleda alla beslut 
som tas och hjälpa oss att prioritera. Den fungerar 
som en ledstjärna som får oss att höja blicken och se 
helheten.

Hur ska en bra vision se ut?
En bra vision ska vara lätt att beskriva och kunna 
sammanfattas i en enda mening. Den ska inspirera 
människor och ge utrymme för egna initiativ. 

Du och jag är en del av den här visionen. 

Totalt är vi närmare 1000 medarbetare – tänk vilken 
skillnad vi kan göra tillsammans!

Se visionsfilmen du med. Klicka här.

Eller besök: https://www.dropbox.com/s/
qdy6e4yq8lrgjrc/AK_Vision2030.mp4?dl=0

!
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Frågeställningar

Medarbetarna fick arbeta kring tre 
huvudfrågor. Vissa frågor skulle 
besvaras med känslor, andra med 
behov och en där man även fick svara 
i motsatsförhållande; ”Vad är INTE 
Ånge kommun om 10 år”.  
Detta ger fler perspektiv och hjälper 
deltagarna att få fram känslor och 
drivkrafter som ska kunna jämföras 
med övrigt underlag.
Den första frågan ”Hur vill du att ditt arbetsliv ser ut 
om 10 år?” hade tre delsvar. Vi ville dels veta vilka 
känslor som driver medarbetarna, vad man behöver 
för att känna så och vad arbetsgivaren Ånge kommun 
kan göra för att uppfylla detta. Den andra frågan 
handlade om att skapa en drömbild: ”Hur hoppas du 
att det är att jobba inom Ånge kommun om 10 år?”, där 
medarbetarna fick svara på vad Ånge kommun ÄR 
och ÄR INTE om 10 år. Den tredje frågan målade upp 
ett scenario där medarbetaren befinner sig 10 år fram 
i tiden och beskriver sitt arbete med tre känslor för 
någon som inte bor på platsen.

1: Hur vill du att ditt arbetsliv ser  
ut om tio år?
a) Beskriv hur du vill känna dig när du går till och från arbetet en vanlig dag om tio år: 
b) Vad behöver du för att du ska känna så? 
c) Vad gör arbetsgivaren Ånge kommun år 2030 för att du ska känna så?

2: Drömbild: Hur hoppas du att det är 
att jobba inom Ånge kommun om tio år?

3: Känsloscenario
Scenario: Det är en solig fredag i maj år 2030. Du är på resa och ska besöka dina släktingar i en annan del av 
Sverige. Det är alltid härligt att träffas! Vid middagen får du, som man ofta får, frågan om hur det går på jobbet. 
Din arbetsgivare Ånge kommun har de senaste tio åren arbetat hårt och målinriktat för att du som anställd ska 
trivas och må bra utifrån en vision som alla varit delaktiga i att ta fram tio år tidigare.

Ange de tre viktigaste känslorna som du tror och hoppas att din arbetsgivare, Ånge kommun, önskar att du 
beskriver ditt arbete med.

MEDARBETARNAS VISIONSARBETE / FRÅGESTÄLLNINGAR
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Resultat

Ungefär 1000 medarbetare genom-
förde grupparbetet, vilket gav 1817 
svar totalt. Vår sammanställning av 
dessa är gjord med syfte att få en 
helhetsbild som underlag för det totala 
visionsarbetet. 
Hur har vi räknat?
Ett svar kan ha bestått av flera delsvar. Dessa har då 
delats upp och placerats i grupperingar där de bäst 
passar in. 

Antal  
personer som  
har svarat: 

Antal svar  
som har  
registrerats: 

Ca 1000 
MEDARBETARE

1817

MEDARBETARNAS VISIONSARBETE / RESULTAT
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Analys och sammanställning

Vi inleder med övergripande slutsatser 
som är baserade på flera delana-
lyser. Delanalyserna är uppdelade 
på frågeställningarna där svaren 
har analyserats, kategoriserats och 
grupperats med liknande svar. Vi har 
skapat ordmoln som ska ge ett förtyd-
ligande av medarbetarnas svar.

Övergripande slutsatser
Sammanställning där underlaget i sin helhet har analyserats för att sammanfattas i ett fåtal, övergripande 
rubriker och beskrivningar. 

Delanalyser
Sammanfattning per frågeställning.

MEDARBETARNAS VISIONSARBETE / ANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING
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Uppskattning

”Att vårt arbete anses meningsfullt  
och viktigt.”

ÖVERGRIPANDE SLUTSATS

Medarbetarna talar tydligt om att de vill bli 
uppskattade och känna sig betydelsefulla.  
De vill känna tillit och förtroende från sin 
arbetsgivare. De vill bli sedda, hörda och 

förstådda. Medarbetarna behöver även 
känna uppskattning i samhället, att de är 
värdefulla och gör skillnad. 
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Ledning med struktur  
och samverkan

”Förvaltningar i samarbete med varandra 
och med andra berörda aktörer är på det 

klara med hur de måste utforma samverkan 
för att Ånge ska ha en välmående befolkning, 

som kämpar för att nå sina mål i livet.”

ÖVERGRIPANDE SLUTSATS

Medarbetarna behöver en ledning med lång-
siktighet och framförhållning där ledorden är: 
Lyhördhet, Tydlighet och Struktur. 

De vill se en fungerande samverkan internt 
och externt som visar vägen och bidrar till 
sammanhållningen i hela kommunen. 
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Framåtanda och satsningar

”Bygger ett långsiktigt ledarskap, med fram-
tidstro, för hela kommunen.”

ÖVERGRIPANDE SLUTSATS

Medarbetarna vill ha en arbetsgivare som 
inspirerar hela kommunen genom att visa 
framtidstro och vågar satsa framåt. De vill 
ha en kommun som satsar på invånarna och 
har ett engagemang för sina medarbetare för 
positiv utveckling och för bygden i stort. 

Medarbetarna vill ha ett Ånge kommun där 
man har lyft blicken och arbetat med en klok, 
långsiktig plan som har fått allt fler familjer 
att flytta hit för att leva ett bra liv i en vacker 
och välordnad landsbygdskommun.
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Barn och ungdomar

”Tänker på barnen i kommunen som viktiga 
individer för vår framtid.”

ÖVERGRIPANDE SLUTSATS

Medarbetarna vill se satsningar på skolan 
men även på barn och ungdomar i hela 
samhället. De vill att förskolan, grundskolan, 
gymnasiet och musikskolan prioriteras.  

Medarbetarna vill att ungdomar erbjuds en 
meningsfull fritid och att samarbete sker före-
byggande mellan skola, hem, förvaltningar 
och myndigheter för att ge ungdomar en bra 
social grund.
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Fråga 1a: Hur vill du att ditt arbetsliv ser ut om 10 år? 

Beskriv hur du vill känna dig när du går till och från arbetet 
en vanlig dag om tio år:

Jag är glad, jag är betydelsefull 
och jag är fylld av energi

I denna övning skulle medarbetarna svara med känsloord. Känslor som är  
snarlika har grupperats för att ge en bättre översikt.

DELANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING

Medarbetarna vill känna sig glada och 
tillfreds med arbetet och att deras insats 
är viktig. De vill känna sig betydelsefulla 
för sin arbetsgivare. De vill bli sedda, hörda 
och förstådda. I samhället vill medarbe-

tarna känna sig betydelsefulla och att man 
gör skillnad. Deras kunder ska känna att 
medarbetarna har förutsättningar och ork att 
fokusera på dem. Bra förutsättningar som gör 
att stress och oro minskar ska stötta detta.
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ORDMOLN FRÅN SVAREN I FRÅGA 1A

”Glad” är överlägset det mest frekventa ordet när medarbetarna pratar om hur 
de vill känna sig på arbetet. Därefter ”Nöjd” och ”Trygg”. 
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MEDARBETARNAS VISIONSARBETE / FRÅGA 1A

476 svar

Glad
Att få känna glädje, vara nöjd och tillfreds 
med arbetet och sin insats är viktigast för 
medarbetarna. Man vill känna att man har  
bidragit och tillfört, men även har roligt och  
trivs på sin arbetsplats. 

148 svar  
31%

Betydelsefull
Medarbetarna vill känna sig betydelsefulla, 
viktiga och behövda. Man vill bli sedd, hörd 
och förstådd. Det gör att man känner sig delaktig, 
uppbackad och värdefull. 

Pigg/Energifylld
Att gå till jobbet och känna sig pigg och 
energifylld är viktigt för medarbetarna. 
Mindre stress och oro gör att man känner ett lugn i att 
hålla sig frisk och att räcka till. 

124 svar  
26%

80 svar  
17%

FRÅGA 1A: HUR VILL DU ATT DITT ARBETSLIV SER UT OM 10 ÅR? 

Beskriv hur du vill känna dig när du går till och från 
arbetet en vanlig dag om tio år: 
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Fråga 1b: Hur vill du att ditt arbetsliv ser ut om 10 år? 

Vad behöver du för att du ska känna så?

Bra ledning, uppskattning och  
bra arbetsmiljö.

I första delfrågan (1a) angav medarbetarna hur de ville känna sig på arbetet. De svarade att de vill känna sig 
glada, betydelsefulla och pigga. I denna övning fick de bygga vidare på det och ange vad de behöver för att 

känna så. Svaren har analyserats och grupperats för att ge översikt.

”En bra arbetsgivare som lyssnar  
och har förståelse.”

DELANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING

Medarbetarna behöver ett tydligt och klokt 
ledarskap med struktur, tydliga mål och 
framförhållning. Arbetsgivaren ska vara 
förstående och inlyssnande. Arbetsplatsen 
ska präglas av en vi-känsla där alla är 
delaktiga. Som anställd behöver man känna 

uppskattning och uppbackning. Denna tillit 
gör att medarbetaren tar eget ansvar och 
självständigheten på arbetsplatsen ökar. 
Medarbetaren behöver en rimlig arbetsbe-
lastning och att kunna fokusera på rätt saker 
ger tid till återhämtning.
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ORDMOLN FRÅN SVAREN I FRÅGA 1B

”Tid” är överlägset det mest frekventa ordet när medarbetarna pratar om behov 
på arbetet. Därefter ”Lön” och ”Tydlighet”. 
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FRÅGA 1B: HUR VILL DU ATT DITT ARBETSLIV SER UT OM 10 ÅR? 

Vad behöver du för att du ska känna så?
365 svar

Bra ledning
En bra organisation och personalpolitik. 
Medarbetarna vill få en större förståelse 
från ledningen, man vill bli sedda, hörda och lyssnade 
på. Man efterfrågar struktur, framförhållning, 
långsiktighet och en gemensam målbild. Kompetenta 
chefer som lyssnar och ger feedback. Delaktighet 
nämns både avseende delaktig ledning men även att 
som anställd kunna vara delaktig.

88 svar  
24%

Uppskattning
Medarbetarna vill känna stöd och 
uppbackning från ledning. Man vill känna 
att man är uppskattad och blir uppmuntrad att 
fortsätta göra ett bra jobb. En tillit och ett förtroende 
från ledningen gör att medarbetaren tar eget ansvar 
och självständigheten på arbetsplatsen ökar. Olika 
förslag på personalvård lämnas också.

Bra arbetsmiljö
Rimlig arbetsbelastning ger tid till 
återhämtning och bättre stämning i 
arbetslaget. Man behöver ha färre sidouppgifter, 
såsom administration eller uppgifter som inte ingår i 
ens arbetsbeskrivning, såsom städning, vaktmästeri 
etc. Anpassade lokaler, rätt förutsättningar och 
mindre grupper efterfrågas.

53 svar  
15%

52 svar  
14%

”Nya bättre lokaler efter verksamhetens 
behov och individens behov.”

”Lagomt med arbetsuppgifter, inte bara 
skrapa på ytan och släcka bränder.”

”En bra arbetsgivare som lyssnar  
och har förståelse.”

”Pedagog=pedagog. Vi är ej administratörer, 
vi behöver schemaläggare, köksanställda 

städare, vaktmästare m.m.”

”Struktur, ordning och reda.”

”Ett tydligt och klokt ledarskap.” ”Uppskattning för mitt arbete.”

”Jag behöver stöd från min chef.”

”Tillit till medarbetarnas förmåga.”

Flera av svaren under ”Uppskattning” och ”Bra arbetsmiljö” rör bra ledning. Vi har dock valt att lyfta 
fram svar som sticker ut från totalen för att tydliggöra vad man efterfrågar hos en bra ledning. Orden 
”Tydlig” och ”Tydlighet” återkommer ofta när man pratar om bra ledning.

Ordet ”Förutsättningar” återkommer ofta 
när man pratar om bra arbetsmiljö. 

! !

MEDARBETARNAS VISIONSARBETE / FRÅGA 1B
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Organisation och politik 20%
En bra organisation och personalpolitik. 
Sammanhang, respekt och förståelse för 
arbetsplatserna. Tentakler utåt för inspiration  
och samarbeten. 

Lyhördhet 20%
Man vill bli sedd, hörd och lyssnad på. Man vill ha 
bättre förståelse från ledningen och att man lyssnar 
till förslag på förbättringar som kommer från de 
anställda. Att ledningen förstår hur verkligheten ser 
ut. Bra samarbetsklimat. 

Tydlighet 19%
Tydlighet nämns generellt genomgående i totala 
antalet svar. Man vill ha en tydlig ledning och 
styrning. Likaså arbetsbeskrivning, arbetsrutiner  
och arbetssätt.

I följande beskrivningar och underrub-
riker går att utläsa vad medarbetarna 
anser vara en bra ledning. Efter varje 
underrubrik står en procentandel som 
avser procenten av totalt antal svar 
under grupperingen ”Bra ledning”.

Struktur 11%
Stuktur och framförhållning.  
En gemensam bild och långsiktighet.  

Chef och ledare 10%
Kompetenta, bra chefer som lyssnar, förstår och 
ger feedback, är tydliga, är delaktiga och leder med 
struktur. En ledning som ger stöd, visar uppskattning 
och förtroende.

Delaktighet 7%
Man vill att ledningen är delaktig men även att som 
medarbetare få förutsättningar att vara delaktig.

UTFÖRLIGARE BESKRIVNINGAR:

Bra ledning
MED UTGÅNGSPUNKT FRÅN VAD MAN BEHÖVER FÖR ATT KÄNNA SIG GLAD, BETYDELSEFULL OCH PIGG PÅ JOBBET OM 10 ÅR. 

88 svar

”En bra chef som står på vår sida.”

MEDARBETARNAS VISIONSARBETE / FRÅGA 1B
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Stöd och uppbackning 38%
Man vill ha stöd och feedback från ledningen. Både 
att känna att man har uppbackning i ryggen men 
även för att helt enkelt få känna att man gör ett bra 
jobb. Det ger i sin tur stimulans och bekräftelse på att 
ens arbete är viktigt.

Uppskattning och uppmuntran 28%
Uppmuntran och uppskattning är ofta förekommande 
ord. Att man värdesätter personal och även får 
uppskattning från kollegor.

I följande beskrivningar och underrub-
riker går att utläsa vad medarbetarna 
menar med uppskattning. Efter varje 
underrubrik står en procentandel som 
avser procenten av totalt antal svar 
under grupperingen ”Uppskattning”.

Tillit och förtroende 25%
Ett medskapande ledarskap. Man vill ha ett 
förtroende från arbetsgivaren, vilket gör att man 
känner mandat att ta eget ansvar och självständighet 
på arbetsplatsen. Tillit till medarbetarnas förmåga. 

Personalvård 9%
Olika förslag på personalvård, som är en form  
av uppskattning. Gratis frukt, kaffe, massage,  
en dag för personalen.

UTFÖRLIGARE BESKRIVNINGAR:

Uppskattning
MED UTGÅNGSPUNKT FRÅN VAD MAN BEHÖVER FÖR ATT KÄNNA SIG GLAD, BETYDELSEFULL OCH PIGG PÅ JOBBET OM 10 ÅR. 

53 svar

MEDARBETARNAS VISIONSARBETE / FRÅGA 1B
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Lagom arbetsbelastning 35%
Lagom arbetsbelastning för att bättre kunna 
återhämta sig. Mindre stress ger mer mentalt 
utrymme och bättre stämning i arbetslaget. 

Mindre administration 17%
Renodlade arbetsuppgifter som kräver mindre 
pappersjobb eller sidosysslor. Detta för att kunna 
lägga fokus på rätt saker och utnyttja sin kompetens. 

Anpassade lokaler 17%
Bättre, anpassade lokaler utan renoveringsbehov. 
Att lokalerna uppfyller de krav som finns och gör det 
möjligt att utföra sitt arbete på ett bra sätt. 

I följande beskrivningar och underrub-
riker går att utläsa vad medarbetarna 
anser vara en bra arbetsmiljö. Efter 
varje underrubrik står en procentandel 
som avser procenten av totalt antal 
svar under grupperingen  
”Bra arbetsmiljö”.

Förutsättningar 15%
Bra och rätt förutsättningar. Bra hjälpmedel och 
arbetsredskap. 

Mindre grupper 8%
Mindre arbetsgrupper, främst nämns färre barn i 
barngrupper.

UTFÖRLIGARE BESKRIVNINGAR:

Bra arbetsmiljö
MED UTGÅNGSPUNKT FRÅN VAD MAN BEHÖVER FÖR ATT KÄNNA SIG GLAD, BETYDELSEFULL OCH PIGG PÅ JOBBET OM 10 ÅR. 

52 svar

”Bra förutsättningar att göra sitt jobb.”

”Rimlig storlek på barngruppen.”

MEDARBETARNAS VISIONSARBETE / FRÅGA 1B
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Fråga 1c: Hur vill du att ditt arbetsliv ser ut om 10 år? 

Vad gör arbetsgivaren Ånge kommun år  
2030 för att du ska känna så?

Bra ledning och uppskattning

Den här övningen är tredje delen som bygger på den tidigare frågan (1a) om hur medarbetaren vill känna sig när de går till jobbet 
en vanlig dag om 10 år. I denna övning var frågeställningen vad arbetsgivaren Ånge kommun kan göra för att medarbetarna ska 

känna sig glada, betydelsefulla och pigga. Svaren har analyserats och grupperats för att ge översikt.

”Inga indragningar & att de förstår  
hur värdefulla vi är.”

DELANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING

Medarbetarna vill ha en lyhörd ledning som 
är delaktig och uppmuntrar delaktighet. De 
vill ha en arbetsgivare som satsar långsiktigt 
på skolan, barn och unga i hela samhället. 

Medarbetarna vill ha en arbetsgivare som 
värdesätter sin personal genom uppmuntran, 
att visa tillit och genom attraktiva förmåner.  
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ORDMOLN FRÅN SVAREN I FRÅGA 1C

”Se & Lyssna” är överlägset det mest frekventa ordet när medarbetarna pratar 
om behov från arbetsgivarens sida. Därefter ”Tid” och ”Lön”. 
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FRÅGA 1C: HUR VILL DU ATT DITT ARBETSLIV SER UT OM 10 ÅR? 

Vad gör arbetsgivaren Ånge kommun år 2030  
för att du ska känna så? 

329 svar

Bra ledning
En ledning med framtidstro som inspirerar. 
Sammanhållning inom organisationen och även 
i kommunen i stort. Ledningen är lyhörd och ser den 
enskilde medarbetaren. En helhetssatsning på barn 
och ungdomar i kommunen.

119 svar  
36% Uppskattning

Ånge kommun värdesätter och satsar 
på sin personal och man har en stor tillit till 
sina anställda. Man ser sina verksamheter som 
prioriterade yrken. Resurser avsätts för personalvård. 
Man ser det viktiga arbete som personalen gör och 
ger feedback på detta.

41 svar  
12%

Svaren under ”Bra ledning” skiljer sig från 
föregående fråga. Här handlar det i högre 
grad om framtidstro, sammanhållning och 
att satsa på barn och ungdomar.

!

”Fokuserar på att göra rätt saker istället  
för att göra saker rätt.”

”Är rädd om eldsjälarna och visar  
personalen uppskattning.” 

”Lyssnar till all sin personal och tar våra 
åsikter på allvar.”

”Värnar om all personal (uppskattning, bra 
arbetsmiljö, se individen).”

”Satsar på barn och ungdomar  
i hela samhället.”

”Visar sin uppskattning till personalen, t.ex. 
får göra olika saker som gå ut och äta.”

MEDARBETARNAS VISIONSARBETE / FRÅGA 1C
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I följande beskrivningar och underrub-
riker går att utläsa vad medarbetarna 
anser vara en bra ledning. Efter varje 
underrubrik står en procentandel som 
avser procenten av totalt antal svar 
under grupperingen ”Bra ledning”.

Organisation och politik 29%
En ledning med framtidstro och engagemang. Man 
leder och inspirerar istället för att styra. Samverkan 
och sammanhållning ska finnas inom den egna 
organisationen och inom politiken, men man verkar 
även för sammanhållning i hela kommunen. Man 
investerar istället för att göra indragningar, stöttar och 
är delaktiga i verksamheterna. Man har rätt personer 
på rätt plats så att bra beslut kan tas. Cheferna är 
kunniga, utbildade och närvarande.

Lyhördhet 23%
Ledningen lyssnar på synpunkter och förslag på 
lösningar. Man ser den enskilda medarbetarens insats 
och behov. Man följer upp arbetssituationer,  
är tillmötesgående och lyhörd.

Satsa på skola, barn och  
ungdomar 15%
En satsning med samhällelig helhetsbild på barn 
och ungdomar i kommunen. Samarbete med skola, 
hem, polis och andra myndigheter. Man satsar på 
och prioriterar skolan. Man ger trygghet i att bevara 
skolenheter långsiktigt. Barnen är viktiga individer 
för vår framtid. Man förstår vikten av förskolans 
betydelse. Man erbjuder ungdomar en meningsfull 
fritid så att de vill stanna kvar i kommunen. Man ger 
resurser till gymnasiet för att bli det självklara valet 
för elever, genom fler program och förutsättningar för 
samverkan med näringslivet. 

Delaktighet 8%
Ledning och politiker är delaktiga och involverade 
i verksamheterna. Man gör besök och är med 
på aktiviteter och evenemang. Man ger även 
medarbetarna inflytande och en möjlighet att vara 
delaktiga. Medarbetarna får återkoppling. 

Långsiktighet 6%
En stabil och långsiktig planering med kontinuitet  
och uppföljning av beslut. Man förändrar inte saker 
hela tiden. 

Personalansvar 6%
Planering och framförhållning när det gäller 
rekrytering. Meningsfulla medarbetarsamtal och bra 
dialog med anställda. Bra förutsättningar för att göra 
ett bra arbete.

Omvärld 5%
Ånge kommun bygger ett starkt varumärke och 
marknadsför därefter. Man håller ett ständigt öga 
öppet för omvärlden, uppfattar lyckade satsningar 
i omvärlden som kan översättas till kommunala 
satsningar. Arbeta mer mot högre instans för att värna 
skola och övriga verksamheter.

Struktur 5%
Gemensamma mål och delmål, som identifieras och 
nås genom engagerat arbete och kommunikation. 
Systematiska uppföljningar av relevanta faktorer. 
Utveckling av nya, hållbara arbetsmodeller som 
skapar teamkänsla. En samsyn ända från högsta 
chefen till medarbetare. 

UTFÖRLIGARE BESKRIVNINGAR:

Bra ledning
MED UTGÅNGSPUNKT FRÅN VAD MAN VILL HA AV ARBETSGIVAREN OM 10 ÅR. 

119 svar

MEDARBETARNAS VISIONSARBETE / FRÅGA 1C
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UTFÖRLIGARE BESKRIVNINGAR:

Uppskattning
MED UTGÅNGSPUNKT FRÅN VAD MAN VILL HA AV ARBETSGIVAREN OM 10 ÅR.

41 svar

Uppskattning och uppmuntran 49%
Medarbetarna känner sig uppskattade och får 
bekräftelse och feedback. Ånge kommun värdesätter 
och satsar på sin personal. Man värnar om att  
bibehålla kompetensen och ser sina verksamheter  
som prioriterade yrken. Uppmuntring visas i stort  
som smått. 

Personalvård 29%
Resurser avsätts för personalvård. Organisationen 
har attraktiva förmåner såsom friskvård, hyresrabatt, 
bidrag till långpendlare som ej har möjlighet att åka 
kollektivt, biljetter till sportaktiviteter och evenemang 
och fortsatt julklapp. Personalen har kickoffer vid 
skolstart och miljöombyte på planeringsdagar. 

I följande beskrivningar och underrub-
riker går att utläsa vad medarbetarna 
menar med uppskattning. Efter varje 
underrubrik står en procentandel som 
avser procenten av totalt antal svar 
under grupperingen ”Uppskattning”.

Tillit och förtroende 12%
Ånge kommun har en engagerad ledning som har 
förtroende och tillit för sina anställda.  
Enheterna arbetar med egna arbetsmodeller som 
passar bäst för dem. 

”Låter varje enhet välja arbetsmodell”

Stöd och uppbackning 10%
Man ser det viktiga arbete som personalen gör och ger 
feedback på detta. Man arbetar också för att vägleda 
och stötta föräldrar och vårdnadshavare. 

MEDARBETARNAS VISIONSARBETE / FRÅGA 1C
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Följande grupperingar fick samtliga 28 
eller 29 svar vardera och presenteras 
därför med en kort sammanfattning 
av vad medarbetarna har angett under 
respektive rubrik. 

UTFÖRLIGARE BESKRIVNINGAR:

Mer tid, bättre lön, mer resurser, bra arbetsmiljö, utbildning
MED UTGÅNGSPUNKT FRÅN VAD MAN VILL HA AV ARBETSGIVAREN OM 10 ÅR.

Mer tid
Olika lösningar för arbetstid har 
genomförts, vilket gör att tid frigörs till brukarna, 
planering, reflektion och utvärdering. Scheman är 
anpassade efter de olika arbetsplatserna, man har 
flexibla arbetstider, återinförd sommartid och sex 
timmars arbetsdag. 

Bättre lön
Högre status och attraktivitet för 
yrkestiteln och arbetsinsatsen har ökat lönerna. 
Ett transparent lönesystem möjliggör utveckling för 
den som vill. Högre lön, konkurrenskraftiga löner 
eller åtminstone likvärdiga löner med närliggande 
kommuner sätts. 

Mer resurser
Ånge har anställt fler och rätt 
medarbetare och värdesätter sina vikarier. Personalen 
täcker upp i varje verksamhetsområde och kan ge 
lite extra tid till sina brukare. Medel ges i förhållande 
till uppsatta mål och den nya visionen. Material, 
hjälpmedel och lokaler motsvarar satta krav. Teknik 
och digitala verktyg används. 

Bra arbetsmiljö
Ånge kommun har en bra arbetsmiljö. 
Man arbetar i mindre arbetsgrupper, avdelningar 
och barngrupper där små skolenheter har behållts. 
Administrationen har minskat genom att anställa 
administratörer och att anlita näringslivet för t ex 
städ och fönsterputsning. Lokalerna är moderna, 
fräscha och anpassade efter verksamheten. 

Utbildning
Ånge kommun satsar på och erbjuder goda  
kompetensutvecklingsmöjligheter. 

28 svar 29 svar

29 svar 28 svar 28 svar

”Anpassat scheman för arbetsplatsen.” ”Arbetsgivaren har höjt statusen på yrkes- 
titeln, därmed också sett att lönen följer efter.”

”Ger medel och resurser i förhållande till 
uppsatta mål och vision.” 

”Vi erbjuds vidareutbildning efter behovet av 
den enskilde arbetsplatsens behov.” 

”Följer forskning och rekommendationer som 
finns. Vilket blir mindre barngrupper och 

färre kringuppgifter.” 

När medarbetarna pratar om högre lön 
nämns även högre status för deras yrke. 

!

MEDARBETARNAS VISIONSARBETE / FRÅGA 1C
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Drömbild: 

Hur hoppas du att det är att jobba inom  
Ånge kommun om tio år?

Uppskattning, framåtanda,  
satsningar och utveckling.

I denna övning skulle medarbetarna ange vad Ånge kommun ÄR och INTE ÄR om tio år. Svaren 
har analyserats och grupperats för att ge översikt.

”Känna sig värdefull och uppskattad.”

DELANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING

Medarbetarna hoppas att om tio år har 
arbetsgivaren Ånge kommun en stor tro på 
sina medarbetare och att alla känner sig 
uppskattade och motiverade. Kommunen 
inspirerar genom att sats framåt och ha ett  

engagemang för sina medarbetare, sina 
invånare och bygden i stort. Medarbetaren 
upplever att arbetet på kommunen är både 
utvecklande och kompetenshöjande.
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ORDMOLN FRÅN SVAREN I FRÅGA 2

Ånge kommun om tio år är: Ånge kommun om tio år är inte:
”Utvecklande” är det mest frekventa ordet när medarbetarna 
pratar om hur det är att arbeta på Ånge kommun om tio år. 

Därefter ”Inspirerande” och ”Roligt”. 

”Stressigt” är överlägset det mest frekventa ordet när medar-
betarna pratar om hur det inte ska vara att arbeta på Ånge 
kommun om tio år. Därefter ”Nedläggningar” och ”Dålig”. 
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DRÖMBILD: HUR HOPPAS DU ATT DET ÄR ATT JOBBA INOM ÅNGE KOMMUN OM TIO ÅR?

Ånge kommun om 10 år ÄR: 
246 svar

Uppskattning
Medarbetarna efterfrågar uppskattning 
och att bli värdesatt. En arbetsgivare som är mån om 
sin personal och deras kompetens. Att synliggöra 
insatser, kunskaper och erfarenheter. De vill känna 
att deras arbete är viktigt och betydelsefullt. 

25 svar  
10% Framåtanda och  

satsningar
Man vill bli inspirerad. Man vill se en verksamhet 
som satsar framåt, och i sin tur inspirerar och skapar 
framtidstro, även hos ungdomar. De satsningar 
som nämns rör i majoritet satsningar på invånare, 
samhällsservice och levande byar. Man pratar också 
om samarbete mellan förvaltningar och byar för att 
stärka kommunen som helhet.

Utveckling 
Medarbetarna pratar om utveckling i 
generella termer. Man vill utvecklas, bli 
utmanad, berikad och stimulerad i sitt arbete. Men 
man pratar även om kompetensutveckling och 
fortbildning.  Där nämner man mer och bredare 
utbildning samt mer tid för de uppgifter man får i 
samband med utbildning.

24 svar  
10%

22 svar  
9%

Satsningar på skolan efterfrågas speciellt. 
Att man ska välja kommunen tack vare dess 
grundskolor, gymnasiet, musikskolan och 
specialisering på till exempel lågaffektivt 
bemötande.

!

”En kommun som vågar bibehålla/ utöka 
samhällsservice i hela kommunen  

(även ytterkanterna).”

”Ånge kommuns personal får uppskattning 
från olika håll, exempelvis från politiken, 

allmänheten och chefer på olika nivåer, för 
sitt hårda arbete för att nå de gemensamt 
formulerade målen, på kort och lång sikt.”

”Utvecklande och trivsamt.”

MEDARBETARNAS VISIONSARBETE / FRÅGA 2
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DRÖMBILD: HUR HOPPAS DU ATT DET ÄR ATT JOBBA INOM ÅNGE KOMMUN OM TIO ÅR?

Ånge kommun om 10 år ÄR INTE: 
98 svar

Hög arbetsbelastning
Stress är det ord som används mest när 
man pratar om vad Ånge kommun inte ska vara om 
10 år. Hög arbetsbelastning, att bli överkörda och hög 
sjukfrånvaro nämns också.

21 svar  
21% Besparingar och  

nedläggningar
Nedläggningar av verksamheter och skolor är 
något som inte ska finnas om 10 år. Nerdragningar, 
besparingskrav, indragning av personal eller 
minskning av tid för brukare nämns också. 

Bristande ledarskap 
Om 10 år vill man inte ha fler chefer 
som begränsar medarbetarna genom topp- och 
detaljstyrning. Man vill inte heller att ledningen 
fokuserar på kvantitet före kvalitet. ”Vi och dom”-
känslan har försvunnit och likaså ett orättvist och 
missgynnande lönesystem. 

13 svar  
13%

12 svar  
12%

”Vi får inte de resurser vi behöver och känner 
ångest och oro att gå till jobbet.”

”Att det inte är eller har varit en massa  
nedläggningar av skolor.”

”Det ska inte vara oorganiserat,  
outvecklat och strukturlöst.”

MEDARBETARNAS VISIONSARBETE / FRÅGA 2
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Scenario: Det är en solig fredag i maj år 2030. Du är på resa och ska besöka dina släktingar i en annan del av 
Sverige. Det är alltid härligt att träffas! Vid middagen får du, som man ofta får, frågan om hur det går på jobbet. 
Din arbetsgivare Ånge kommun har de senaste tio åren arbetat hårt och målinriktat för att du som anställd ska 

trivas och må bra utifrån en vision som alla varit delaktiga i att ta fram tio år tidigare. 

Ange de tre viktigaste känslorna som du tror och hoppas att din arbetsgivare, Ånge kommun,  
önskar att du beskriver ditt arbete med:

Jag är glad, jag är stolt och  
jag är trygg.

”Man bär sitt jobb med stolthet.”

DELANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING
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ORDMOLN FRÅN SVAREN I FRÅGA 3

”Glad” är överlägset det mest frekventa ordet när medarbetarna pratar om de 
viktigaste känslorna som de tror och hoppas att arbetsgivaren Ånge kommun 

önskar att de beskriver sitt arbete med. Därefter ”Stolt” och ”Trygg”. 
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SCENARIO: 

De tre viktigaste känslorna som tror du att din  
arbetsgivare Ånge kommun vill att du beskriver 
din arbetsplats med om 10 år? 

303 svar

Glad
Stolt
Trygg

54 svar  
18%

28 svar  
9%

25 svar  
8%

MEDARBETARNAS VISIONSARBETE / FRÅGA 3
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Visionsworkshops

VISIONSWORKSHOPS
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VISIONSWORKSHOPS

I november 2020 genomfördes fem 
visionsworkshops där deltagarna 
bestod av en mix av förtroendevalda, 
förvaltningsrepresentanter och medar-
betare på Ånge kommun. Syftet med 
dessa workshops var att genom en 
metodisk och beprövad arbetsmetod 
identifiera Ånge kommuns nuläge och 
var vi vill vara om tio och tjugo år. 
Fokus var känslostyrda frågeställningar framför 
sakfrågor, för att hitta bakomliggande drivkrafter. 
Genom att använda ett styrt underlag kan resultaten 
jämföras och i detta hittar man samsyn.  
Ramarna kring sammansättningen av deltagare var 
att den skulle ha bred representation i kön och ålder. 
Medarbetare hade möjlighet att anmäla intresse att 
delta. Förtroendevalda och förvaltningarna utsåg sina 
representanter internt. Processledaren satte därefter 
samman grupperna för bred representation.

Visionsworkshops

Förtroendevalda

2 x Representanter 
från respektive parti 
(S, VF, M, V, C, SD, KD)

= 14 PERSONER

WORKSHOP 1 WORKSHOP 2 WORKSHOP 3 WORKSHOP 4 WORKSHOP 5

Förvaltning Medarbetare

4 x Förvaltning
1 x Socialförvaltning

1 x Utbildningsförvaltning

1 x Teknisk förvaltning

1 x Kommunledningsförvaltning

1 x ÅFA / Ånge Energi

= 5 PERSONER

5 x Medarbetare 
Socialförvaltning

5 x Medarbetare 
Utbildningsförvaltning

2 x Medarbetare 
Teknisk förvaltning

3 x Medarbetare 
Kommunlednings-
förvaltning

= 15 PERSONER

5 workshoptillfällen

Fördelning av deltagare:
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VISIONSWORKSHOPS / FRÅGESTÄLLNINGAR

Deltagarna fick möjligheten att titta 
djupare inom sex olika områden: 
Framtid, grundstyrkor, värderingar, 
insikter, egenskaper och alternativ. 
Dessa är viktiga grundpelare när man 
arbetar med varumärkesutveckling, 
men även värdefullt när man vill förstå 
nuläge, vad vi redan har idag och hur 
omvärlden ser ut. 
Deltagarna fick uppgifter där de först skrev förslag 
individuellt. Därefter lästes alla förslag upp varvid 
var och en fick ange sina favoriter bland svaren. En 
diskussionsrunda, samt en utvald beslutstagare i de 
fall man ej kom överens, hjälpte gruppen att samsas 
om de slutgiltiga favoriterna. Beslutstagaren behövde 
bara rycka in vid ett fåtal tillfällen, överlag var 
deltagarna väldigt överens i sina beslut.

 

Frågeställningar
Områden:

Framtid

Var vill vi vara om 10 och 
20 år? Vad för plats är Ånge 
kommun då? Har vi uppnått 

något slags mål, finns det något 
här som inte funnits tidigare? 

Har vi lämnat något bakom oss 
som finns nu?

Insikter

För vilka personer är Ånge 
kommun det bästa alterna-

tivet? Vilka egenskaper har vi 
behov av? Insikter hjälper oss 
att bättre förstå en målgrupps 
funktionella och emotionella 

behov. 

Grundstyrkor

Våra grundstyrkor är svaret på 
varför vår plats finns till, varför 
man väljer att bo och leva här. 

Vårt kall och vår inre moti-
vation. Det ska spegla varför 
Ånge kommun finns till och 
det ska inte ändras över tid. 

Egenskaper

Vilken är Ånge kommuns 
personlighet idag?  

Värderingar

Värderingar är en tydlig finger-
visning om vad vi bryr oss om, 
både individuellt och kollek-
tivt. Det är en uppsättning av 

tidlösa och beslutsfattande 
principer som vägleder allt och 

alla inom platsen. 

Alternativ

När vi utgår från vad Ånge 
kommun kan erbjuda, vilka är 
de platser som kan vara alter-

nativ till vår kommun?  
Vilka konkurrerar om våra 

invånare och människor som 
funderar på att flytta? 
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Resultat

Alla workshoptillfällen kunde genom-
föras och 31 av 34 deltagare hade 
möjlighet att delta. Vår sammanställ-
ning av dessa är gjord med syfte att 
få en helhetsbild som underlag för det 
totala visionsarbetet. 
Workshops genomfördes genom fysiska träffar, trots 
rådande Covid-19-pandemi. Tack vare att det skedde 
precis innan de hårdare restriktionerna sattes in, samt 
genom att hålla nere antalet deltagare per träff så gick 
det att genomföra enligt gällande riktlinjer.

Antal  
deltagare:Workshoptillfällen 31 

55% kvinnor, 45% män
5

Analys och sammanställning
Alla fem workshops har slagits 
samman till ett underlag där vi har 
sammanställt respektive frågeställning 
och analyserat med målet att hitta 
slutsatser och en samsyn  
mellan grupperna. 

VISIONSWORKSHOPS / RESULTAT, ANALYS OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
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Vad vill vi uppnå om tio år?

Bra förutsättningar

Var vill vi vara om tio år? Vad för plats är Ånge kommun då? 

Förutsättningar för det bästa livet finns här. 

Trygg plats att leva i och utvecklas i hela livet. 

Varm känsla i magen för alla som bott här, bor här och har besökt. 

Attraktiv plats för individer, företag, organisationer.  
Synliggjort kompetens  & utvecklingsmöjligheter. 

Starkt medborgarskap

DELANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING
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Förutsättningar för det bästa livet 
finns här.
Sammanfattning av resonemang från workshops: 

Förutsättningar för det liv man vill leva finns här, 
både med vård, utbildning, arbete, kommunikation, 
allt vi behöver för det bästa livet. Natur, aktiviteter, 
allt. Här kan man få ett tryggt och stabilt hem i en 
omvärld som håller på att bli mindre trygg. Vi vill ha 
progression, men ändå ett stabilt hem. 

Trygg plats att leva i och utvecklas 
i hela livet.
Sammanfattning av resonemang från workshops: 

Tänker att det ska vara en trygg plats där man kan 
leva och utvecklas hela livet. Och inte bara komma 
tillbaka när man blir pensionär. Om tio år är det 
många som har flyttat hit från storstäderna. Många 
i städerna börjar fundera på om det är så bra. Här 
finns billiga hus, det är billigt att leva och vi har hög 
livskvalitet, ren luft och bra vatten.

Varm känsla i magen för alla som 
bott här, bor här och har besökt.
Sammanfattning av resonemang från workshops: 

Ånge kommun ska vara förknippat med en varm 
känsla i magen hos alla som bor här, har bott här och 

har besökt Ånge kommun. Då ska det vara fint i Ånge 
och det innebär inte massa rat, ödehus och dåliga 
vägar. Det ska vara fint, uppstädat och liv i alla hus, 
det ska inte se ut som att det är öde.   
Det ska vara en plats där alla känner sig välkomna 
och behövda. Det ska också vara en klimatsmartare 
plats med bättre sophantering och komposttunnor till 
exempel. Och att man får handla mer närproducerat. 
Om tio år är vi en plats med fortfarande ren luft, rent 
vatten och möjlighet att odla.

Attraktiv plats för individer, 
företag, organisationer. 
Synliggjort kompetens  & 
utvecklingsmöjligheter.
Sammanfattning av resonemang från workshops: 

Ett attraktivt val för både individer och företag och 
organisationer att verka i. Vi har lyckas synliggöra den 
kompetens vi besitter och de utvecklingsmöjligheter 
vi har.

Starkt medborgarskap
Sammanfattning av resonemang från workshops: 

Den största resurs vi har är människor som bor här. 
Vi ska skapa förutsättningar för dessa att på ett bättre 
sätt vara med. Vi måste ha en gemensam bild. 

På frågan om vad vi vill uppnå 
om 10 år kom de fem olika delta-
gargrupperna fram till dessa fem 
huvudrubriker. 

Under varje rubrik finns en samman-
fattning av resonemang från 
deltagarna på workshops.

UTFÖRLIGARE BESKRIVNINGAR:

Vad vill vi uppnå om tio år? 

VISIONSWORKSHOPS / DELANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING
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Vad vill vi uppnå om tjugo år?

Vara en förebild

Var vill vi vara om tjugo år? Vad för plats är Ånge kommun då? 

Gott exempel nationellt och internationellt – förebild. 

Positiv positionering, Ånge kommun på kartan. 

Utnyttja förutsättningar som har förändrats för andra (klimatflykt). 

Kommun för barn, ligga i framkant. Kultur & musikunder. Livesändningar. 

Företagen vill hit för vi är inne. Kompetens finns.

DELANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING



154

© Maria Mohlin Designs 2021

Gott exempel nationellt och 
internationellt – förebild.
Sammanfattning av resonemang från workshops: 

Ånge blir det goda exemplet både nationellt och 
internationellt – det är så här det ska vara och så här 
det ska fungera, en förebild. Vi har goda exempel där 
vi gärna kan väva in skolan i det hela. 

Positiv positionering, Ånge 
kommun på kartan.
Sammanfattning av resonemang från workshops: 

Ånge kommun ”Ånge-andan”, är verkligen satt på 
kartan. Vi har framgångsrika medborgare inom 
sport, kultur, musik och här kan man bo, verka och 
utvecklas. För att vara en viktig pusselbit i pusslet 
måste vi ha gått vägen via att vi är kända och har satt 
oss på kartan. Vi har arbetat med vår positionering. 

Utnyttja förutsättningar som har 
förändrats för andra (klimatflykt).
Sammanfattning av resonemang från workshops: 

Vi har så mycket förutsättningar som är bra. Men 
om tjugo år använder vi dem också, vi värderar 
det. Omständigheterna har förändrats drastiskt, 
klimatflyktingarna vill hit. Havsnivån höjs. Det finns 
massa intressenter till nybyggen och arbetsplatser, 

för här går det att bo, leva och odla. Vi utnyttjar 
förändrade förutsättningar för andra. 

Kommun för barn, ligga i 
framkant. Kultur & musikunder. 
Livesändningar.
Sammanfattning av resonemang från workshops: 

Vi är en kommun för barn i framkant i Sverige. Vi är 
också en del av det svenska musik- och kulturundret 
och livesändningar är standard från Ånge ut i världen.

Företagen vill hit för vi är inne. 
Kompetens finns.
Sammanfattning av resonemang från workshops: 

Vi blir en förebild där vi har en levande landsbygd. 
Vi är stolta över att ha en levande glesbygdskommun 
i alla delar. Grunden till detta är en utvecklad 
infrastruktur, att vara en förebild för företagande, 
hållbarhet och självförsörjande. Inte bara 
självförsörjande på mat, det kan vara kraft och el. 
Företagen slåss om att etablera sig här för alla vill bo 
här och då finns arbetskraften här. 

UTFÖRLIGARE BESKRIVNINGAR:

Vad vill vi uppnå om tjugo år? 

På frågan om vad vi vill uppnå 
om 20 år kom de fem olika delta-
gargrupperna fram till dessa fem 
huvudrubriker. 

Under varje rubrik finns en samman-
fattning av resonemang från 
deltagarna på workshops.

VISIONSWORKSHOPS / DELANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING
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Varför finns vi?

Vi vet vad vi gör och hur vi gör det. Men varför gör vi det? Vad är det som driver oss?

För att skapa en god människosyn. 

För att barn är vår framtid.

Förändrad bild av Ånge kommun/skolan – internt/externt.

För att skapa förutsättningar att kunna bo där hjärtat är. 

För att det är roligare att vara glad än besk. 

DELANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING
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Skapa en god människosyn
Sammanfattning av resonemang från workshops: 

Alla vill bli bemött med respekt och god människosyn. 
Det är bra för hela samhället. För om man kan bidra 
med att göra någon skillnad för någon oavsett liten, så 
är det så värdefullt. Allt går inte att räkna i statistik, 
men om det betyder något för någon, så har vi alla 
gjort ett gott jobb. Alla förtjänar ett värdigt liv och 
samma grundförutsättningar.

Barn är vår framtid
Sammanfattning av resonemang från workshops: 

Vi sitter här och pratar om framtiden och de är vår 
framtid. Om vi tänker på helheten i detta, att barnen 
ska må bra, innebär det att mamma och pappa mår 
bra. Barnen behöver bra förebilder. Det mesta hänger 
ju ihop. Barnen är vår framtid, det borde vara sådan 
självklarhet att det är utom tävlan. Musik och kultur 
är ju också en generell åsikt med bäring på barn

Förändrad bild av Ånge kommun/
skolan internt & externt
Sammanfattning av resonemang från workshops: 

Det är en stark drivkraft för samhället hur man ser sig 
själv och hur andra ser oss. Därför är det värdefullt 
att förändra bilden av vår kommun, det driver 
utveckling. Det gäller både den bilden som man har 

och förmedlar till andra men också den bilden man 
har av sig själv som kommuninvånare. Otroligt viktigt 
att titta på vad vi har, speciellt den diskussion som 
varit, skolan, boende, tankar med exploatering som 
man behöver ha respekt för. Därför är den här frågan 
så viktig. Gå tillbaka till dig själv varför man väljer att 
bo här.

Skapa förutsättningar att kunna 
bo där hjärtat är.
Sammanfattning av resonemang från workshops: 

Man vill ju bo och arbeta här. Hjärtat är där man bor. 
Vi ska skapa förutsättningar för att kunna bo där 
hjärtat är. Det är då vi kan hamna där vi vill om alla 
tar eget ansvar.  

För att det är roligare att vara glad 
än besk.
Sammanfattning av resonemang från workshops: 

Vi fortsätter att sprida glädje. I kön på mataffären, på 
sitt arbete eller som ledare i idrott, det kan vara var 
som helst. Alltid tänka på att ha det med sig. Man 
är less på folk som säger att det var bättre förr hela 
tiden. Att man bor på ett ställe där saker lagts ner. Det 
är inte längre det vi vill höra. Vi vill ha roligt och se 
framåt. Man mår ju bättre i en sådan miljö än att vara 
med bittra människor. Att ha roligt är det vi samlas i. 
Det finns något VI i det. 

UTFÖRLIGARE BESKRIVNINGAR:

Varför finns vi? 

På frågan om varför vi finns kom de 
fem olika deltagargrupperna fram till 
dessa fem huvudrubriker. 

Under varje rubrik finns en samman-
fattning av resonemang från 
deltagarna på workshops.

VISIONSWORKSHOPS / DELANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING
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Vad värderar vi högst?

Positiva värderingar som vi kan identifiera oss med idag. 

DELANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING

Trygghet
Viljestyrka

Frihet
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UTFÖRLIGARE BESKRIVNINGAR:

Vad värderar vi högst?

Trygghet 
Gemenskap
Ett enkelt jordnära, naturnära leverne i en liten 
kommun, där de flesta känner varandra. Här blir man 
synlig på ett annat sätt än på en stor ort. Ingen är 
anonym och barn som växer upp här är trygga.

Närhet
Vi har en närhet i hur vi löser saker tillsammans. 
Vi har nära till skolan, både i avstånd och mentalt. 
Barnen får vara synliga i en liten skola. Det finns en 
sammanhållning som gör att man även som vuxen 
inte är osynlig. 

Tillit/tilltro
Vi har hög tillit mellan varandra. Vi är oförstörda 
på något sätt, det är något med det genuina och 
avslappnade. Tillit och tilltro är väldigt starkt att ha, 
även när det kommer hit nya människor. Det ger även 
utrymme att göra misstag, våga göra saker.

Hjälpsamhet

Vi är hjälpsamma av naturen. Vi är beroende av 
varandra och måste hjälpas åt på ett annat sätt. Det 
finns en ödmjukhet och generositet i det.  

Viljestyrka
Vi vill saker, vi ger inte upp, även om vi kört in 
i väggen så börjar vi om igen. Vi gör saker på ett 
kollektivt sätt och samlar ofta kraften till något 
gemensamt. Alla småsamhällen är så starka i sig själv, 
det finns ett driv och engagemang. Det ligger också 
en stolthet i detta. Klart det finns bekymmer hos oss 
också, men man kan välja att se att det är bra här och 
att det finns mycket trevligt folk. Det finns en stolthet 
och tillgänglighet, man ställer upp för varandra.

Frihet
Man pratar om spelrum i hela kommunen. Vi kan 
göra vad vi vill och vi använder detta ganska mycket 
som livsnjutare. Vi har en stor frihet här eftersom 
vi har lätt att sätta igång saker. Men vi är inte så 
tyngda av saker, bor inte så många här, inte många 
byggnationer. Frihet är ju mycket på grund av att vi 
har den miljön vi har. Om man vill utnyttja den också. 

För där vi bor på det sätt vi bor har vi alla möjligheter. 
Vi har så otroligt nära till allting som inte många har. 
Möjligheten att påverka sitt eget liv, individens frihet, 
att kunna välja själv vad man vill göra och hur man 
vill göra.

På frågan om vad vi värderar högst 
kom de fem olika deltagargrupperna 
fram till tre huvudvärderingar per 
grupp. Dessa har vi analyserat och 
sammanställt för att hitta samstäm-
mighet mellan grupperna. 

Det finns en stor samsyn mellan de 
olika grupperna att den här platsen är 
trygg. Tryggheten består av fyra viktiga 
hörnstenar: Gemenskap, närhet, tillit 
och hjälpsamhet. Förutom trygghet 
sticker viljestyrka och frihet ut som 
något som värderas högt.

Under varje rubrik finns en samman-
fattning av resonemang från 
deltagarna på workshops.

VISIONSWORKSHOPS / DELANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING
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Vilken är vår personlighet?

VÄN

LEKFULL

BUDGET

TILLSAMMANS

UNG & INNOVATIV

URBAN

Gemensamt beslutade markeringar   Spann av individuella markeringar

AUKTORITÄR

SERIÖS

PREMIUM

INDIVIDUELL

MOGEN & TRADITIONELL 

STORSLAGEN NATUR

Hur ser vår personlighet ut? Är vi mer vän än auktoritär och så vidare.

DELANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING
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UTFÖRLIGARE BESKRIVNINGAR:

Vilken är vår personlighet?

Mer vän än auktoritär
Man lyfter att detta är en liten kommun med korta 
beslutsvägar. Vilket kan betyda både för- och 
nackdelar. Dels är det lätt att få sin röst hörd. Men 
det är också nära till att fel beslut kan tas alldeles för 
snabbt. Ibland kanske vi skulle behöva mer av det 
auktoritära, som håller ihop oss. 

Mer lekfull än seriös
Ånge kommun ligger mer åt det lekfulla hållet. Vi har 
mer närhet och möjligheter än i större kommuner, 
möten sker mer spontant över en fika än genom 
planerade möten. Det finns en charm i att medborgare 
ringer direkt till kommunalrådet för att en gatlykta 
har gått sönder. Man känner att man har nära till 
varann och ett gemensamt ansvar. Ur det lekfulla 
finns utrymme att hitta det som är fantastiskt bra. Bra 
med balansen. 

Mer budget än premium
Det ska vara praktiskt. Och inget överdåd. Man kan 
bo och leva billigt och det är budget. Det kan vara 
svårt att få låna pengar och att man inte får tillbaka 
de investeringar man gör. När man har markerat mer 
mot premium pratar man om det liv man kan leva här 
och naturen. Man kan ha en liten budget men ändå 
leva premium. 

Mer tillsammans än individuell
I Ånge kan man kosta på sig att ha ett individuellt 
uttryck, alla behöver inte vara stöpta i samma form 
utan det är en del av vara tillsammans. Man kan 
känna sig tillräckligt trygg i det här tillsammans för 
att kunna vara egen. Du är inte begränsad, du har stor 
valfrihet som individ. Det är tryggheten tillsammans 
som gör att vi vågar vara individuella. 

Både ung/innovativ och mogen/
traditionell  
Även om vi bor i en traditionell bygd och lever som 
vi alltid har gjort, så har vi ett innovationsarbete på 
gång. Även om det är mogna traditionella människor 
så är det en viss ungdomlighet och flexibilitet.

Mer storslagen natur än urban
Vi har storslagen natur men det är inte alltid vi 
kommer åt den, vi har inte vägar dit, vi skyltar inte, 
sköter inte om. Men den finns någonstans. Vi har en 
kraftfull infrastruktur som gör att storslagen natur 
kanske inte hamnar ända längst bort till höger.

Deltagarna fick individuellt sätta 
egna markeringar på en skala med 
motsatsförhållanden, därefter kom 
gruppen överens om en gemensam 
markering. Grupperna har därefter 
slagits samman. I stort sett är man 
väldigt samsynta. Budget/Premium 
var den skala som hade störst spann 
av markeringar. Man är tydligt överens 
om att vi hamnar i ytterkanterna på 
skalan för vän och storslagen natur. 

VISIONSWORKSHOPS / DELANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING
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Vem bryr vi oss mest om?

I vilka situationer är Ånge kommun det bästa alternativet?

DELANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING

När du vill ha nära till både fjäll och stad. 
När du vill slippa ekonomisk stress. 
När du vill bo bra men billigt. 
När du vill ha mer aktiv fritid. 
När du är less på att stå i kö. 
När du vill ha en nystart. 
När du vill vara en del av en gemenskap. 
När du vill skapa utveckling och  
arbetstillfällen. 

När du söker en trygg skola. 
När du är redo att hugga i. 
När du uppskattar det genuina. 
När du vill utvecklas personligen. 
När du kan arbeta på distans. 
När du vill vara självförsörjande. 
När du vill må bra och slippa stress.  
När du söker en plats;  
skola – bostad – styrelse.

”Jag hade aldrig kunnat jobba deltid  
som konstnär med den lönen om jag  

inte bodde här.”
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Insikter 

Vi utgår från vilka vi bryr oss mest om och försöker att förstå hur dessa personer fungerar.

DELANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING

Vad har man för behov? 
Trygghet  
Arbete 
Jobb på distans

Vad ogillar man? 
Stress  
Höga levnadskostnader  
Köer 
Trängsel

Vad tänker man? 
Vill ha det bättre 
Ha ut mer av livet

Var bor man idag?  
Städer / Storstadsområden 
Närliggande kommuner 
Utomlands

Vad vill man känna? 
Trygghet  
Gemenskap 
Frihet

Vad vill man uttrycka? 
Mod 
Miljömedvetenhet 
Frihet
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Vilka är alternativen?

Vilka platser skulle kunna vara alternativ till vår kommun? 

DELANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING

Sundsvall och Jämtland
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UTFÖRLIGARE BESKRIVNINGAR:

Vilka är alternativen?

Deltagarna fick individuellt fundera 
på, utifrån vad vår plats kan erbjuda, 
vilka platser konkurrerar om våra 
invånare och människor som funderar 
på att flytta. Det kunde vara en stad, 
kommun eller egentligen vilken plats 
som helst. 

Deltagarna fick sedan individuellt 
skriva ner förslag. Flest omnämningar 
fick Sundsvall och Jämtland. Delta-
garna placerade sina förslag på en 
matris med mätpunkterna: Genuin - 
Cool och Lugn - Adrenalin. Därefter fick 
gruppen komma överens om var Ånge  
kommun hör hemma i samma matris. 

Jämtland

Sundsvall 9 gånger

6 gånger

Resultat:
Sundsvall och Jämtland var de mest återkommande 
förslagen från deltagarna. På tredje plats kommer 
Bräcke och Krokom som fick tre omnämningar 
vardera. Ett flertal platser fick två omnämningar: 
Delsbo, Borgafjäll, Höga kusten, Björnrike/Klövsjö/
Vemdalen, Resele, Hälsingland och Järvsö.

Omnämningar:

Deltagarnas placering av:

Ånge

Sundsvall

Jämtland

Ånge kommun hamnar tydligt i den genuina och 
lugna zonen, jämfört med Sundsvall som hamnar till 
större del i zonen för adrenalin och cool. Jämtland 
spretar något, eftersom placeringarna hamnar  
både som cool och adrenalin, lugn och cool och  
lugn och genuin. 

Adrenalin

Lugn

Genuin Cool

VISIONSWORKSHOPS / DELANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING
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Feedback på workshops från deltagarna

”Befäste bilden av att vi är på rätt väg.”

”Gav lite funderingar på vad vi har och vad 
vi erbjuder. Hur vi vill framstå.  

Vad som är viktigt och att allt inte betyder 
lika för olika personer.”

”Olika synsätt skapar ett bredare underlag, 
vilket genererar en vision för fler. Intressan-
ta frågeställningar som krävde eftertanke. 
Väldigt givande att få ta del av människors 
åsikter och tankar som man vanligtvis inte 

kommer i kontakt med.”

”Det gav mig inspiration inför framtida 
utveckling av Ånge kommun. Gav samtidigt 
en känsla av att få vara en del av ett viktigt 
sammanhang där vi tillsammans kan göra 
skillnad genom att framföra våra idéer och 

önskemål om förändring. Stolt Ångebo!”

”Kände mig glad och energisk efter mötet. 
Det känns så värdefullt att få vara en del i 
detta arbete, att man verkligen tar in med-

borgarnas röst. Hoppas subsidiaritetsprin-
cipen får råda även i besluten framöver. Det 

vore en styrka för Ånge.”

”Jag tycker att det var en god ton och  
uppgifter som engagerade deltagare på för-
delaktigt sätt. En bra uppstart på processen 
kring skapandet av det nya visionsarbetet.  

Ser fram emot nästa steg.”

VISIONSWORKSHOPS / FEEDBACK
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PLATSEN ÅNGE KOMMUN

Grundstyrkor,  
värderingar, mission 

och vision

SLUTSATSER
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Platsen Ånge kommuns grundstyrkor,  
värderingar, mission och vision
Ånge kommuns grundstyrkor, värde-
ringar, mission och vision är framtagna 
från analyser och slutsatser av 
underlag från våra medborgare, barn, 
förtroendevalda och medarbetare på 
organisationen Ånge kommun.

Grundstyrkor är vår gemensamma bild 
av vad Ånge kommun har och är som 
utmärker sig. Värderingar är hur och 
på vilket sätt vi gör saker. Missionen 
är vår drivkraft, varför vi finns helt 
enkelt. Visionen är en gemensam bild 
av var vi ska. Dessa komponenter är 
viktiga att ha på plats när man sätter 
en vision – för om vi inte vet vilka vi är 
är det svårt att veta var vi ska. 

En kraftfull vision är vårt första steg till 
förändring, en förändring som bygger 
på samstämmighet och samhälleliga 
och demokratiska vinster.

Underlag:

Medborgarenkät 
Under åtta veckor i oktober och november 2020 
genomfördes en medborgarenkät för att ta reda på 
vad invånarna tycker är viktigt för Ånge kommun 
i framtiden. Totalt har 707 personer (7,7% av 
befolkningen) svarat. Tillsammans har man bidragit 
med 4117 medborgarförslag.

Barnens visionsarbete
Barnen i kommunens förskolor har genomfört ett 
visionsarbete i sedan tidigare inarbetade barnråd 
utifrån två ålderskategorier; 1-2 år och 3-5 år. 

Politisk visionsworkshop
I mars 2020 genomfördes en politisk workshop där 
kommunstyrelsen och nämndernas presidium deltog 
med syftet att arbeta med två områden: ”Nuläge - 
våra styrkor” och ”Ånge i den bästa av världar”. 

Medarbetarnas visionsarbete
Under januari-februari 2020 genomförde Ånge 
kommuns medarbetare ett visionsarbete. Detta 
gjordes i form av grupparbeten på arbetsplatsträffar. 
Fokus var arbetslivet i Ånge kommun om 10 år. 
Ungefär 1000 medarbetare genomförde grupparbetet, 
vilket gav 1817 svar totalt. 

Visionsworkshops
I början av november 2020 genomfördes fem 
visionsworkshops där de 31 deltagarna bestod av en 
mix av förtroendevalda, förvaltningsrepresentanter 
och medarbetare. Syftet med dessa workshops var 
att genom en metodisk och beprövad arbetsmetod 
identifiera Ånge kommuns nuläge och var vi vill vara 
om tio och tjugo år.  

SLUTSATSER, INLEDNING
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ÅNGE KOMMUNS GRUNDSTYRKOR

Våra grundstyrkor
Grundstyrkor är en bild av hur Ånge kommun som 
plats utmärker sig, vad vi har och är som särskiljer 
oss från andra. 

Våra grundstyrkor svarar på frågan vem vi är idag 
men också vad vi har potential att bli ännu bättre  
på i framtiden.

VEM ÄR VI?

Vi skapar en god  
människosyn

HJÄLPSAMMA

Vi ser och hjälper varandra. Alla vill 
bli bemötta med respekt och god 
människosyn, det är bra för hela 
samhället. Om vi kan sprida glädje, bidra 
eller göra skillnad för någon, oavsett hur 
litet det än är, så är det värdefullt. Alla 
förtjänar att få en plats, att ha ett värdigt 
liv och samma grundförutsättningar. 

Vi uppskattar att  
vara en del av ett  
sammanhang

 I ETT SAMMANHANG

Vår närhet och litenhet ger oss möjlighet 
att vara i ett sammanhang, att få vara 
med och bidra. Vi känner oss tillräckligt 
trygga tillsammans för att kunna vara 
egen. Vi kan kosta på oss ett individuellt 
uttryck, alla behöver inte vara stöpta i 
samma form, det är en del av att vara 
tillsammans. Vi är inte begränsade, vi har 
stor valfrihet som individer. 

Vi är stolta över att 
bo där hjärtat är

STOLTA

Vi har hjärtan som klappar för det 
lokala och ofta är vi stolta över och 
engagerade i vår by eller bygd. Att kunna 
arbeta där man bor är en förmån. Vi tar 
gemensamt ansvar för att skapa de bästa 
förutsättningarna för att bo och leva här. 
Där hjärtat är.
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ÅNGE KOMMUNS VÄRDERINGAR

Våra värderingar

VAD VÄRDERAR VI HÖGST?

Hej-kulturen

Hej-kulturen står för att vara en del av ett 
sammanhang, en trygghet och att ha en plats. 
Att bli sedd, välkomnad och räknad med, 
oavsett vem du är. Vi har nära till varandra. 
När vi möts, ler eller hejar vi, och vi får ett hej 
tillbaka. 

Vi är nära, både som bekanta och grannar och 
i offentliga sammanhang. Den närvarande 
sammanhållningen gör att man inte behöver känna 
sig osynlig. Alla har en plats att vara någon. 

Som ny möts du av nyfikenhet, öppenhet och 
välkomnande. Alla är någon automatiskt.

Inga problem-kulturen

Inga problem-kulturen är viljestyrka, envishet 
och engagemang. Det handlar om att man 
hugger i när det behövs, istället för att vänta 
på att någon ska lösa det. Det finns en stolthet 
i att ställa upp för varann och vara tillgänglig.

Vi har en envis och viljestark mentalitet. Vi vill 
saker och vi ger inte upp. Byar är starka i sig själva 
och det finns ett driv. Vi gör saker på ett ganska 
kollektivt sätt och samlar krafter till gemensam sak. 
Vilket gör att vi tycker att det är rätt ”gött” här.  
Det finns utrymme att skapa och utrymme  
att misslyckas. 

Fika-kulturen

Fikakulturen är gemenskap, välkomnande 
och tillit. Dörren står öppen, det är bara 
att kliva in och känna dig som hemma.  I 
fikakulturen finns en hög grad av tillit - det 
oförstörda, okonstlade och avslappnade.

Fikakulturen är ett jordnära leverne i en liten 
kommun, de flesta känner varandra, vilket innebär 
trygghet och en hjälpsamhet. Vi är beroende 
av varandra och vi behöver hjälpas åt. Vi har 
avhandlat mycket under våra fikastunder och vi 
har skrattat och gråtit tillsammans i generationer. 

HEJ! INGA PROBLEM!KOKKAFFE?

Ånge kommuns värderingar speglar hur vi som bor på denna plats gör saker. 
De svarar på frågan vad vi i Ånge kommun värderar högst:
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ÅNGE KOMMUNS MISSION

Vår mission

För att våra barn är viktigast.

VARFÖR FINNS VI?

”Barnen är vår framtid, det borde vara  
sådan självklarhet att det är utom tävlan.”

Återkommande i underlaget nämns barnen, 
att de är det viktigaste vi har och att de 
faktiskt är vår framtid. Vi vill att våra barn 
ska må bra och utvecklas under hela sin 
uppväxt. Att de får utrymme att bli hörda och 
sedda. Vi vill ha förutsättningar för att vara 

välfungerande familjer och välmående trygga 
vuxna som i sin tur blir bra förebilder för 
barnen. Skolan nämns ofta vilket i sig betyder 
att barnens förutsättningar är viktiga. Ett 
samhälle med välmående barn är ett kvitto 
på ett välmående samhälle i stort. 

Missionen svarar på frågan varför vi finns, vad 
som får oss ur sängen på morgonen och vilken vår 

gemensamma uppgift är. Vad är det högre syftet 
med allt vi gör?
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ÅNGE KOMMUNS VISION

Vår vision

Där barn får vara barn.

Vi siktar mot en tydlig, gemensam målbild. Visionen hjälper oss att lyfta blicken från  
detaljerna i det dagliga arbetet och att se helheten – vad vill vi på lång sikt?

VAD VILL VI UPPNÅ?

Underlaget är tydligt, man vill att vi tar hand 
om det vi har och det vi tycker är viktigast är 
våra barn. Om kommunen prioriterar barn 
prioriterar man det som ligger många allra 
varmast om hjärtat. 

Vår vision fokuserar på vad som är bäst 
för oss som redan bor här. Vill du bo i ett 
samhälle där barnen prioriteras högt, då är 
det här du ska bo och leva. Och när barn  
ska få vara barn, behövs välmående och 
högfungerande vuxna.
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Vad innebär visionen för  
platsen Ånge kommun?
När barn får vara barn betyder det att 
man som barn inte behöver oroa sig 
för annat än att vara just barn. Det ger 
dem utrymme att utveckla sin fantasi, 
lek och kreativitet. Barn som växer upp 
utan oro får tillit till andra människor 
och blir stabila, trygga vuxna. Vuxna 
som känner ansvar i samhället och 
som i sin tur ska ta hand om framtida 
generationer.

Barndomen påverkar hur vi blir som vuxna. Att få 
vara barn betyder att man är bekymmersfri och får 
stanna i barndomens oförstördhet och trygghet så 
länge det går. Barnens värld är en fantastisk värld där 
vi behöver ge dem utrymme att låta den kretsa kring 
dem själva och samtidigt lära dem att ta ansvar och 
vara bra medmänniskor. 

Det behövs en hel by för att 
uppfostra ett barn
Barn behöver stabilitet och ska inte behöva oroa 
sig för sina nära och kära, ekonomi eller osäkerhet i 
samhället. Vi behöver vara medvetna om att plötsliga 
förändringar i samhället och skolan påverkar barnens 
trygghetskänsla. 

Det finns ett talesätt som säger att det behövs en hel 
by för att uppfostra ett barn. Det är ett värde vi har i 
Ånge kommun. Det ska värderas högt att de vuxna 
hjälps åt att se och bry sig om barnen. När de är ute 
i samhället har de en känsla av att de vuxna håller 
ihop och har koll. Barnen känner sig trygga med att 
fråga en vuxen om hjälp oavsett vem det är. Här kan 
barnen vara ute i samhället och känna sig trygga. 

En vision som riktar sig specifikt mot en del av 
befolkningen betyder inte att vi missar andra 
områden. För att barn ska må bra och utvecklas 
behövs välmående och hälsosamma vuxna i deras 
omgivning, och dessa har i sin tur behov för att kunna 
uppnå detta. Vad kan våra förtroendevalda, nämnder 
och förvaltningar sätta för mål och prioriteringar 
för att barnen ska må bra? Hur kan civilsamhället, 
företagare och föreningar arbeta för att ta oss närmare 
visionen?

Vi skapar samtidigt en plats som 
är bra för alla
När vi skapar en plats där barn får vara barn, är 
vi övertygade om att vi samtidigt skapar en plats 
som är bra för vuxna. En solidarisk plats där vi 
bryr oss om varandra. En plats som bygger på 
gemenskap, hjälpsamhet och trygghet. Ett samhälle 
där vi känner ansvar för varandra. Även vuxna som 

inte har barn gynnas av ett samhälle som sätter 
barnen först. Visionen är en investering i framtiden 
med resultatet att vi har barn som växer upp till 
stabila, inkomstbringande vuxna som betalar skatt 
och förvärvsarbetar. Trygga vuxna som ska ta 
hand om våra barn, äldre och sjuka. Visionen är 
en förebyggande insats med resultatet att vi får 
kommande generationer vuxna som inte belastar 
samhället genom att behöva försörjningsstöd, begå 
grott eller bli sjukliga. Mår våra barn bra, mår vi 
också bra. Mår vi vuxna bra, kan vi ge våra barn 
goda förutsättningar i livet. Det blir en positiv 
självuppfyllelse där vi bryter negativa mönster.

Med visionen väljer vi att satsa 
inåt, på dem som har valt att leva 
sina liv här
Utgångspunkten för vår vision är inte, till skillnad 
från många andra kommunvisioner, vad man tror 
attraherar andra att komma hit. Hela underlaget 
bygger på vad vi som bor och arbetar här drömmer 
om. Därför siktar visionen mot en plats där de som 
bor här ska ha det så bra som möjligt – så att man har 
möjlighet att bo där hjärtat är. 
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” Men jag kommer nog aldrig förstå varför  
 visionen inte lika gärna kan handla om att bli  
 den bästa platsen för oss som redan bor här.  
 Det skulle i ett slag också förändra samtalet  
 från att handla om vad andra vill ha av oss, till  
 en diskussion om vad vi själva tycker om med  
 vårt landskap.”

Po Tidholm,helahalsingland.se, 10 dec 2020.
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Varför kan just vi i Ånge kommun  
lyckas med visionen?
Kan Ånge kommun bli en plats där 
barn får vara barn och därmed blir en 
plats som är bra för många? Vi anser 
att vi har bra förutsättningar för detta 
och att kommunen gör insatser redan 
idag i den riktningen. 

Våra grundstyrkor i sig är en bra 
grund. Vi är hjälpsamma och vill skapa 
en god människosyn. Vi har en närhet 
och litenhet och uppskattar att vara en 
del av ett sammanhang. Det finns en 
stolthet över den plats vi bor på och 
engagemanget som följer med det har 
vi mycket att vinna på att föra vidare 
till kommande vuxna generationer i 
Ånge kommun. 

Vi har redan goda förutsättningar
Jämfört med många andra platser, har vi ett tryggt 
samhälle med små skolor där barnen har nära till 
de vuxna. Våra medborgare uppskattar de skolor 
och förskolor som finns och man vill att de ska vara 
kvar. Ånge kommun erbjuder idag skolgång ända 
från förskoleklass upp till gymnasium. Vi har en 
omtyckt musikskola och en folkhögskola som gör att 
människor från alla delar av Sverige söker sig hit.  

Uppvärdera det vi har!
I samtal med Terese Bengard ser hon att det finns ett 
behov att uppvärdera det vi har på landsbygden. 

”Jag tror att vi inte alltid ser det vi gör som 
innovativt. Medan man i storstäderna är så jäkla 
duktig på att berätta hur superduktig, kreativ 
och innovativ man är. Så att ja… boosta på nåt 
vis ert självförtroende och visa att ni faktiskt är 
bra i grund och botten och förstora det som, vad 
man kan tycka, är det lilla. Det som är viktigt.”

Vi har inte grupperingar i samhället på samma sätt 
som i större städer. Man umgås över generationer och 
får viktig kunskap och social kompetens från äldre 
generationer. 

Vår litenhet ger oss social 
trygghet som gör att du syns och 
inte försvinner 
Hos oss kan man ge sig ut på en springtur när mörkret 
har fallit, utan att känna sig rädd. Man kan släppa 
iväg barnen på cykel in till byn och veta att det finns 
andra vuxna som håller koll och känner till dem om 
något skulle hända. Även barnen känner av detta. 
Det finns ett fint exempel på när ett matbutiksbiträde 
ringde hem till en förälder för att berätta att hens 
barn precis varit in och köpt en tändare. Eller när 
man är på leksaksbutiken och ska köpa en present 
till barnkalaset och expediten kan tipsa om vad de 
andra redan har köpt, så att man inte köper samma. 
Eller det faktum att man till ett barnkalas faktiskt kan 
hyra ett helt badhus eller en skidanläggning. Det är ju 
fantastiskt i sig! 
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” I Ånge kommun har vi inte råd att exkludera  
 människor, vi är för få för det. Gamlingar, kids,  
 utrikare, inrikare, Albybor, fotbollsspelare,  
 bandmedlemmar, uskor, gymfolk, tågfolk,  
	 skogsfolk,	lärare,	fiskare,	eller	kommunare.	 
 ALLA räknas! En human plattform, där trivs jag.”

Tomas ”Håkki” Eriksson, landsbygdsprofet och konstnär.



176

© Maria Mohlin Designs 2021

KÄLLOR OCH REFERENSER

Adobe International. 2020. 2020 Digital Trends in Europe. 
https://www.adobe.com/content/dam/www/uk/en/offer/
digital-marketing-trends-in-europe/digital-trends-2020-
EMEA-report-EN.pdf

Bergs kommun. 2018. Översiktsplan Bergs kommun. 
Antagandehandling 2018-06-14.

Daun, Christian.2021. Draksådd. Fiaskon och haverier när 
kommunen ska sättas på kartan. Ordfront förlag. Stockholm.

Engelbrektsson, Maria. Byaliv.se. 
https://byaliv.se/

Facebook IQ. 2020. Meet the Future. Generation Z. Meet 
your gen z community.  
https://scontent-arn2-2.xx.fbcdn.net/v/t39.8562-
6/10000000_342141943689302_3542693596547818111_n.
pdf?_nc_cat=100&ccb=2&_nc_sid=ad8a9d&_nc_ohc=m-
HBrh1pZAc4AX-HzxyY&_nc_ht=scontent-arn2-2.
xx&oh=d78d4f8d1c1a3aca977b9da2c8753e-
de&oe=60428101

Forsner, Andreas. 2014. Visionen som varumärke. En studie 
av hur varumärkesorienteringen i svenska kommunorga-
nisationer kan mätas. Göteborg: Göteborgs universitet, 
institutionen för journalistik, medier och kommunikation. 
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/36683/1/
gupea_2077_36683_1.pdf

Frick, Mats. 2014. Vision, värderingar och kultur: debet eller 
kredit? Insigthlab. https://docplayer.se/1032627-Vision-var-
deringar-och-kultur-debet-eller-kredit.html

Grafström, Maria; Tamm Hallström, Kristina. 2016. Visioner 
som demokratiskt förändringsverktyg? Stockholm: Decode. 
https://www.researchgate.net/publication/310600099_
Visioner_som_demokratiskt_forandringsverktyg

Hela Sverige ska leva. 2020. Hela Sverige ska leva om 
kommunutredningen. 

Referenslista - Visionsarbete Ånge kommun

https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/Om_
kommunutredningen.final.pdf

Jönköpings kommun. 2017. Jönköping 2030. Underlagsrap-
port till kommunens arbete med en ny vision. Jönköping: 
Stadskontoret Utredningsenheten. 
https://www.jonkoping.se/download/18.2cc89a1e15c-
fe7f09ad14f10/1504267566997/J%C3%B6nk%C3%B-
6ping%202030_orginal.pdf

Kairos Future. 2020. What’s on 2021. Konsten att leva I 
osäkerhet – ombyggnad pågår. https://www.kairosfuture.
com/se/publikationer/rapporter/whats-on-2021-new/

Kairos Future. 2020. What’s on 2021. What’s NXT: Med 
blicken mot våren – vad händer i postcoronasamhället? 
https://www.kairosfuture.com/se/publikationer/nyheter/
vad-hander-i-post-coronasamhallet/

Kjellberg, Cecilia. 2018. Vision som process. Hur företag kan 
tänka kring att skapa, implementera och realisera företags 
visioner. Malmö: Malmö universitet, Fakulteten för teknik 
och samhälle.  
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=di-
va2%3A1479930&dswid=-4843

Lerums kommun. 2011. Så styr vi Lerum. Lerum: Lerums 
kommun. https://www.lerum.se/globalassets/documents/
forvaltningssidorna/kommun-och-politik/politik-och-demo-
krati/organisation/sa-styr-vi-lerum.pdf

Let’s create Norrköping. 2015. Vision 2035 – Nu har 
Norrköpingsborna sagt sitt! Rapport om resultatet av steg 1 
och 2 i arbetet med ny vision för Norrköping. Norrköping: 
Ekonomi- och styrningskontoret, Norrköping. 
https://www.norrkoping.se/download/18.3ef6b-
1d158f1bd46e115bc3/1485263176571/
Rapport-Vision-2035-steg-1-och-2.pdf

Mariestads kommun. 2013. Varumärkesplattform. Mariestad: 
Mariestads kommun. 

https://mariestad.se/download/18.42c3f81414527b93db
957a9/1485769058529/Varum%C3%A4rkesplattform_Marie-
stad.pdf

MoraAlliansen. 2019. Hållbar utveckling i ett växande Mora 
med stärkt samhällsgemenskap. MoraAlliansens politiska 
plattform 2019-2022. 
https://morakommun.se/download/18.166aa05167c62dff5
d46c86/1548921465823/PolitiskPlattform_2019-2022.pdf

Nacka kommun. 2017. Medarbetarundersökningens 
resultat 2012-2017. Tjänsteskrivelse KFKS 2017/1023. 
Nacka: Stadsledningskontoret, Nacka kommun. https://
www.nacka.se/495133/globalassets/medarbetare/
overlaggningsanteckningar/overlaggningsprotokoll/medar-
betarundersokningens-resultat-2012-2017.pdf

Randstad Employer Brand Research. 2020. Randstad. 
https://info.randstad.se/employer-brand-research-2020

Region Västernorrland. 2019. Ett Västernorrland. Regional 
utvecklingsstrategi för Västernorrland 2020-2030. https://
www.rvn.se/globalassets/regional-utveckling/naringsliv-inn-
ovation-och-digitalisering/regional-utvecklingsstrategi/
ett-vasternorrland-agenda-2030.pdf

Rudin, Lina. 2018. Att implementera en vision – att skapa 
framtiden.  
https://linarudin.wordpress.com/2018/07/31/att-implemen-
tera-en-vision-att-skapa-framtiden/

Sandbacka, Sara. 2014. Kommunikatören och varumär-
kearbetet I tre västsvenska kommuner. Det handlar om att 
förädla det vi faktiskt har. Göteborg: Göteborgs universitet, 
institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. 
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/37179/1/
gupea_2077_37179_1.pdf

Sjöberg, Elin. 2015. Kommunen som varumärke. Högskolan 
Väst, digitala medier. https://www.slideshare.net/josseli/
kommunen-som-varumarke



177

© Maria Mohlin Designs 2021

Sveriges kommuner och landsting. 2014. Rapport nr 2. 
Vägval för framtiden. Utmaningar för det kommunala 
uppdraget mot år 2025. Stockholm: Sveriges kommuner och 
landsting.  
https://www.kulturskoleradet.se/wp-content/
uploads/2020/11/skl-15-trender-vagval-for-framtiden-2025_
marit_melbi_0.pdf

Sveriges kommuner och landsting. 2018. Vägval för 
framtiden 3. Utmaningar för det kommunala uppdraget 
mot år 2030. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting. 
https://skr.se/download/18.11bdf6001624d35f343945e1/1
522164725619/V%C3%A4gval-f%C3%B6r-framtiden-3-om-
v%C3%A4rldsanalys-2018.pdf

Sveriges kommuner och regioner, 2020. Rådet för främjande 
av kommunala analyser. Hållbart medarbetarengagemang 
i kommuner och regioner. SKR och Rådet för främjande av 
kommunala analyser (RKA). 
https://skr.se/download/18.730d41291712670b02
216d10/1585560557537/HME,+modell+och+anv%C3%A4n-
daranvisningar+Version+3.2.pdf

Södertun, Viktoria; Talme, Linda. 2010. Kommunvisioner. 
En verklig handlinsplan eller symbolpolitik? Lund: Lunds 
universitet, Statsvetenskapliga institutionen. https://lup.lub.
lu.se/student-papers/search/publication/1759048

UNDP i Sverige. Agenda 2030. Globala målen.  
https://www.globalamalen.se/

Unicef Sverige. 1989. Barnkonventionen. FN:s konvention 
om barnets rättigheter. 
https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/barnkonven-
tionen

Västerås Stad. Västerås 2026. Vision 2026 sammanfattning. 
Västerås: Västerås stad. 
https://www.vasteras.se/download/18.1dc82af414b-
c5e5cb7170eb/1554824072367/Vision%202026%20
sammanfattning.pdf

Ånge kommun. 2013. Framtid Ånge. Strategi för utveck-
ling i Ånge kommun 2014-2020. Ånge: Ånge kommun, 
kommunfullmäktige. https://www.ange.se/download/18.1fc-
96f7a15aa40b071a56a75/1495798305406/Strategi%20
f%C3%B6r%20utveckling%20i%20%C3%85nge%20
kommun%202014-2020%20(broschyr).pdf

Media
Bäckström, Christina. 2019. Ödehusräddning blir webb-tv. 
Land. 
https://www.land.se/hus-hem/odehusraddning-blir-tv-pro-
gram/ 
(2021-04-12)

Dahlgren, Jonny. 2021. Inflyttningsboom i västra Ångerman-
land – familjen Penttinen flyttade till Västvattnet: ”Vill ge våra 
barn en annan uppväxt”. Allehanda.se. 
https://www.allehanda.se/artikel/inflyttningsboom-i-va-
stra-angermanland-familjen-penttinen-flyttade-till-vastvatt-
net-vill-ge-vara-barn-en-annan-uppvaxt 
(2021-02-21)

Demervall, Frida. 2020. Krokom, gör inte om Tysklands 
misstag – de bygger upp byskolorna igen. ÖP. 
https://www.op.se/artikel/frida-demervall-krokom-gor-inte-
om-tysklands-misstag-de-bygger-upp-byskolorna-igen 
(2021-04-12)

Gunne, Nina. 2021. Duved blir pilot för framtidens samhälls-
byggnad. Arkitekten. 
https://arkitekten.se/nyheter/duved-blir-pilot-for-framti-
dens-samhallsbyggnad/?fbclid=IwAR2JiNBHuTpnFOlQyrx-
nEyxKaIZ296FTnU-eB4ocfMoUOoIr-O1Mar59vZ8 
(2021-02-15)

Gustafsson, Christel, Alsér, Kristina. 2021. Bymässa sätter 
fokus på hållbart liv utanför staden. Samhällsbyggaren 
https://samhallsbyggaren.se/wp/debatt/bymassa-satter-
fokus-pa-hallbart-liv-utanfor-staden/ 
(2021-04-12)

Häglund, Kjell. 2021.Vad händer när urbana karriärister 
flyttar till landet? Svenska Dagbladet. 
https://www.svd.se/vad-hander-nar-urbana-karriarister-flyt-
tar-till-landet 
(2021-02-24)

Höiseth, Patrik. 2019. Forskaren larmar: Många kommuner 
har inte ens en livsmedelsbutik. Dagens Industri. 
https://www.di.se/nyheter/forskaren-larmar-manga-kom-
muner-har-inte-ens-en-livsmedelsbutik/?fbclid=IwAR00Djt-
kjKLi6k4kjVG7maycODf7T-_BL5UL5AC7zaOOsQANR00_86h-
fuwA 
(2019-04-07)

Jones, Evelyn. 2021. Från Skåne till Medelpad – 

coronakrisen gjorde att han bytte liv. Dagens Nyheter. 
https://www.dn.se/insidan/fran-skane-till-medelpad-
coronakrisen-gjorde-att-han-bytte-liv/ 
(2021-03-15)

Jönsson, Helena. 2021. De vill rädda Sveriges byskolor. 
Dagens Nyheter. 
https://www.dn.se/sverige/de-vill-radda-sveriges-byskolor/ 
(2021-02-17)

Krokoms växtkraft. 2020. Hosea 8:7. 
https://www.facebook.com/krokomsvaxtkraft/
posts/1140569769692787  
(2021-04-12)

Mellander, Charlotta. 2019. Professorn: C förstår inte lands-
bygden. Dagens Industri. 
https://www.di.se/debatt/professorn-c-forstar-inte-lands-
bygden/ 
(2021-04-12)

Nordebo, Ola. 2021. När byar dör, förändras hela samhället i 
grunden. Västerbottens Kuriren. 
https://www.vk.se/2021-02-04/
nordebo-nar-byar-dor-forandras-hela-samhallet-i-grunden?f-
bclid=IwAR016uu3RJD00zUmDhUqTlKQNnGIElzGBwjvP-
2Qm8teXgFuVXr3XGd_GoKg 
(2021-02-04)

SVT Nyheter Norrbotten. 2021. Jokkmokks socialnämnd ger 
upp – vill inte spara tio miljoner kronor. 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/
jokkmokks-socialnamnd-ger-upp-vill-inte-spara-tio-mil-
joner-kronor?fbclid=IwAR1I1rxMnjPgFqiU9Z5qdcr9xjW-
QznKT_4nI4MmJtAWjcq9lGERogyZc6Dg 
(2021-02-15)

Tidholm, Po. 2020. Visioner skapas för inflyttare och turister 
– vem bryr sig om oss hälsingar? Hela Hälsingland. 
https://www.helahalsingland.se/artikel/
po-tidholm-visioner-skapas-for-inflyttare-och-turister-vem-
bryr-sig-om-oss-halsingar 
(2020-12-10)

Van den Bosch, Matilda. 2019. Barn på landet mindre stres-
sade. Forskning & Framsteg. 
https://fof.se/tidning/2019/11/artikel/barn-pa-landet-min-
dre-stressade 
(2019-12-27)

KÄLLOR OCH REFERENSER



178

© Maria Mohlin Designs 2021

Underlagsrapport visionsarbete för Ånge kommun.

Processledning och produktion Maria Mohlin Designs.

Maria Molin Söderberg och Kerttu Heiskanen. 

© Maria Mohlin Designs 2021

”We create our tomorrows  
by what we dream today”. 

Okänd


