
När Flens kommun är 
som bäst

Analys och sammanställning av svaren på frågeformuläret

Frågeformuläret togs fram med hjälp 
från elever på samhällslinjen på Prins 
Wilhelm gymnasiet som sedan även 
testade frågeformuläret. I mars 2011 
introducerades frågeformuläret till poli-
tiker i kommunfullmäktige som under 
året har samlat in svar från kommunin-
vånare. Förutom politiker har personal, 
föreningsfolk, näringslivsfolk och andra 
bidragit till at sprida formuläret och 
samla in svar. 

Inkomna svar  
Totalt har 176 svar kommit in. I slutet 
av dokumentet finns en översikt över 
hur svaren fördelade sig på kommunens 
orter, kön och ålder. 

Som en del av visionsarbetet Flens 
kommun 2019 har kommunen samlat 
in förslag från kommuninvånare på 
hur visionen för Flens kommun 2019 
ska se ut. Svaren samlades in genom 
ett frågeformulär När Flens kommun 
är som bäst. 

Metod
Frågeformuläret togs fram med utgång-
spunkt i metoden Uppskattande under-
sökningsmetodik (Appreciative inquiry). 
Metoden utgår från att man i första hand 
måste fokusera på det positiva som finns 
för att samla energi och engagemang för 
att forma sig en bild av framtiden. 

Sammanställning av svaren 
I analysen av svaren har ett antal nyck-
elord identifierats som framkommer i 
flera av svaren. I sammanställningen 
nedan redovisas de nyckelorden som 
framkommit oftast tillsammans med en 
kort sammanfattning av vad som skrivits 
i samband med nyckelordet. Dessu-
tom finns det på olika ställen i texten 
exempel på citat från svaren. Den här 
sammanställningen fokuserar på svaren 
på två av formulärets fyra frågor; fråga 
1 Hur är Flens kommun när den är som 
bäst och  fråga 3 Flens kommun 2019; 
hur ser det ut? Hur upplevs det? 

En komplett sammanställning av alla sva-
ren finns på Flens kommun hemsida www.
flen.se/flenskommun2019

Frågorna på frågeformuläret
Hur är det i Flens kommun när det 
är som bäst? 
Vad anser du är Flens kommuns största 
styrkor? Vad är du mest stolt över i 
Flens kommun?
Samverkan och Samarbete 
I ökande mån beror utvecklingen av 
mindre kommuner på att människor 
från olika organisationer och med 
olika bakgrund, intressen och kun-
skaper arbetar tillsammans. Beskriv 
en situation när du upplevde att 
människor arbetade tillsammans för 
att åstadkomma en utveckling eller 
förändring i din kommun. Vad bidrog 
du med? Vad bidrog andra med?
Framtiden
Tänk dig fram till år 2019. Flens kom-
mun har precis utnämnts till »Årets 
kommun« därför att hela kommunen 
har arbetat tillsammans för att ut-
veckla kommunen. Beskriv hur det ser 
ut i Flens kommun, vad upplever man, 
vad pratar folk om? Vad har hänt för 
att åstadkomma denna utveckling? 
Handling
Beskriv en liten handling/åtgärd vi 
kan göra just nu som skulle bidra till 
att skapa en positiv framtid för Flens 
kommun? Vad skulle en större och 
modigare handling/åtgärd vara som vi 
kan göra för att sätta Flens kommun 
på kartan?



När Flens kommun är som bäst - 
Styrkor och stoltheter 
På första frågan om vad som är Flens 
kommun största styrkor/vad man är mest 
stolt över har 8 genomgående teman 
identifierats i svaren. 

Naturen är enligt svaren den absolut 
största styrkan i Flen och 
beskrivs i mer än hälften 
av svaren som en av 
styrkorna i kommunen. 
Sjöarna, det kuperade 
landskapet och de vackra 
skogarna framkommer 
specifikt i flera av svaren.

Småskalighet och närhet är styrkor som 
återkommer i nästan var tredje svar. 
Närheten till såväl aktiviteter som sevärd-
heter i kommunens olika delar, men också 
att överblickbarheten i den lilla kom-
munen ger möjligheter att påverka kring 
arbetet i samhället både på politisk nivå 
och i föreningslivet.  

Kommunens geografiska läge återkom-
mer i 16% av svaren som en styrka. Med 
storstäder som Stockholm, Linköping, 
Norrköping och Eskilstuna inom en timme 
finns en rad möjligheter för arbete, ut-
bildning, nöje m.m. Närheten till Skavsta 
och förbindelser till Europa nämns också i 
fler svar som en del av denna styrka. 

Skolan beskrivs i 14% av svaren som 
något man är stolt över i Flens kommun. I 
fler svar nämnas gymnasiet specifikt som 
något man känner stolthet över. 

Fritidslivet nämns i 14% av svaren som 
en styrka i Flen. Badhuset/Hammarvallen 
nämns specifikt fler gånger och fritids-
gårdarna och ledarna där kommer också 
igen flertal gånger. Dessutom nämns 
idrottsledarna i de ideella föreningarna 
som en stor styrka med de möjligheter de 
skapar för fritidsaktiviteter. 

Slott och herresäten beskrivs som en 
styrka och något unikt i kommunen i 11% 
av svaren. 

Kulturlivet i kommunen nämns i 10% av 
svaren som en styrka. Det gäller både 
evenemang anordnat av föreningar, kom-
munen och näringsidkare. 

Orternas mångfald kommer igen i 10% 
av svaren med fokus på den mångfald 
de olika orternas särprägel skapar i kom-
munen. 

Flens kommun 2019 – hur ser det 
ut, hur upplevs det?
Följande är en sammanställning av de ord 
eller teman som återkommer oftast i sva-
ren. För en komplett sammanställning av 
alla svar se Flens kommuns hemsida www.
flen.se/flenskommun2019 

I beskrivningarna av fram-
tidens Flen framkommer föl-
jande nyckelord: 

Dialog
I nästan en tredjedel av 
svaren (32%) beskrivs hur 
dialogen mellan politiker 
och kommuninvånarna har 

utvecklats och bidragit - som den kanske 
viktigaste faktorn - till att utveckla kom-
munen i en positiv riktning. 

Kommunikationer 
Utvecklingen av kommunikationerna till 
storstäderna runt kommunen kommer 
upp i 28% av svaren och beskrivs som 
avgörande för kommunen kan utnyttja 
sitt geografiska läge i utvecklingen av 
kommunen. Fler svar beskriver hur till-
gång till fler arbetstillfällen i regionen 
har lett till inflyttning av barnfamiljer. 

Stolthet
I mer än var fjärde svar (27%) framkom-
mer stolthet som en känsla där präglar 
invånarna i Flens kommun i 2019. 
Folk är glada att vi förändrat något och 
man upplever en känsla av gemenskap – 
allt är möjligt i Flen!

Samsyn och samverkan 
I drygt var fjärde svar (26%) beskrivs 
hur olika former av samarbete har med-
verkat till att utveckla kommunen och 
att ett samsyn mellan politiker och kom-
muninvånare om vad som behövs göras 
för utvecklingen har uppstått. En del svar 
beskriver hur orterna samarbetar på tvärs 
av kommunen för att utveckla hela kom-
munen.  
Kommunen har blivit starkare med samar-
bete över alla orterna i kommunen

Företagande 
Ett levande näringsliv med en stark en-
treprenörsanda särskilt bland småföre-
tagarna framkommer i 24% av svaren som 
en viktig del av kommunens utveckling. 
Samarbete inom näringslivet och med 
kommunen har medverkat till att skapa 
detta. Besöksnäringen och tjänstesektorn 
nämns som växande sektorer.  

Skola och utbildning 
Mer än var femte svar (22%) beskriver hur 
skolorna i Flens kommun fungerar 2019.
Kvalitetén är hög, resultaten bra och 
elever trivs. 

Man pratar om den fantastiska skolan 
man har satsat på. Den är modern men 
med den lilla kommunens särprägel – 
bland de 100 bästa!

Kulturlivet  
Enligt 18% av svaren finns det i Flens 
kommun i 2019 ett frodigt kulturliv med 
en mängd av olika evenemang året runt 
inom både musik och teater. 

Ett levande Centrum 
beskrivs i 18% av svaren som en viktigt 
del av utvecklingen av Flens kommun. 
Små butiker och verksamheter som är 
unika för Flen finns i centrum i 2019.

Engagemang
Invånarnas engagemang beskrivs 15% av 
svaren som drivkraften i utvecklingen av 
kommunen. Samarbete över gränser har 
inspirerat till engagemang och många ser 
ortsutveckling som ett arbetssätt som ut-
vecklar orterna och skapar ett gemensamt 
ansvarstagande.  

Miljö och naturen
Naturen och miljön nämns i 12 % av 
svaren som en faktor som har medverkat 
till kommunens utveckling, dels genom 
att skapa möjligheter för utveckling av 
besöksnäringen och dessutom fina boen-
demiljöer.  Samtidigt har kommunen ut-
vecklat sitt miljötänk och blivit den mest 
miljöanpassade kommun i Sverige.

Boende
Hur olika boendemiljöer har utveck-
lats och bidragit till utvecklingen kom-
mer fram i 12% av svaren.  Dels har fler 
bostäder byggts och fler alternativ finns 
för både äldre och barnfamiljer. 

Hur kommer svaren att användas?
Svaren kommer att användas i sista 
delen av visionsprocessen, där en grupp 
bestående av ungdomar, föreningsaktiva, 
näringslivsrepresentanter, politiker och 
tjänstemän på kommunen kommer att 
forma visionen. Detta kommer att äga 
rum under två visionsworkshop i novem-
ber 2011 och januari 2012.  Visionen 
för Flens kommun planeras vara klar för 
beslut i kommunfullmäktige i mars 2012.  

“Största styrkan 
är naturen. Den 

kostar inget!”

“Invånarna har tagit 
saken i egna händer och 
politiker och kommunen 
har gett stöd till dom!”

“Varje ort har en fin 
specialitet, det finns 

något för alla.”


