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Omfattning 
 
En ekonomisk analys för Hannäs Socken i Åtvidabergs kommun från SCB. En LEA består av 
befolkningsstatistik, fastighetsstatistik, inkomststatistik, arbetsställen förvärvsarbetare, 
detaljhandelsstatistik samt hushållens utgifter. Uppgifterna härrör från tiden 2004 till 2012/2013. 
 
 
Orientering 
 
Hannäs socken ligger i den södra delen av Åtvidabergs kommun i Östergötlands län. 
Åtvidabergs kommun har cirka 11 500 invånare. Hannäs socken ligger centralt mellan 
Norrköping, Linköping och Västervik. För Dig som prioriterar livskvalité, som vill bo och leva 
nära naturen finns här bra service och billigt boende som uppväger en pendlingskostnad. 
Hannäs är en befolkningsmässigt liten socken med ca 450 invånare. Alla känner alla här. Det är 
en trygghet, vi hjälper varandra. 
 
Hannäs socken är uppdelad i tre byar, Hannäs kyrkby, Rumma och Kvarnvik-Holmbo. I kyrkbyn 
finns förskolan, två av Hannäs största arbetsgivare och en möbel och prylmarknad. I Kvarnvik-
Holmbo finns lanthandel, inredningsbutik, kafé och bensinmack.  
 
Hannäs socken, som till en femtedel täcks av sjöar och vattendrag, är idealiskt för 
naturupplevelser och avkoppling. Från Yxningen i norr till Vindommen i söder finns det gott om 
vackra sjöar som lämpar sig för fiske, bad och kanotpaddling, samt turer med långfärdsskridskor 
när isarna har lagt sig. Skogarna bjuder på gott om bär och svamp. Flera vandringsleder och 
naturreservat finns för rekreation. Dessutom finns det ätliga grodor! 
 
Första gången Hannäs är känt i skrift, är i ett testamente utfärdat av Nils Magnusson i Vinäs, 
daterat 27 oktober 1360. Förhistoriska spår visar dock att trakten varit befolkad långt innan 
dess.  
 
Hannäs har fått sitt namn av att man lät en tupp flyga vart den ville. Tuppen landade på ett näs 
vid Vindommen och där byggdes kyrkan. Socknen fick sålunda sitt namn av både tuppen (hane) 
och näset => Hananäs. 
 
 
Analys 
 
Befolkning 
 
Hannäs socken nådde befolkningsmässigt sin kulmen år 1910 med 1342 invånare. Där vände 
trenden till att succesivt minska, till följd av en ökad urbanisering. 
 
Hundra år senare år 2010 var antalet invånare 493, en minskning med 849. Det ger i snitt en 
befolkningsminskning av 8,5 personer/år. 
 
De senaste tio åren har befolkningen minskat med 6 personer/år, varav de senaste fyra åren 
med 5 personer/år. År 2013 är befolkningen är 467 invånare. 
 
Åldersmässigt är över hälften av befolkningen 45 år och uppåt. Den största åldergruppen är 45-
64 år, således i arbetsför ålder. Fördelningen mellan män och kvinnor i åldersgrupperna 0-24 år 
är lika. Däröver finns något fler män än kvinnor i åldergrupperna. 
 
 
  



 

Hannäs Socken 
 

LEA - Lokal Ekonomisk Analys 

 

Sida: 2(3) 
 

2015-04-21 

 

Fastigheter 
 
För tillfället finns inga bostäder till salu eller att hyra i Hannäs socken, trots att en betydande 
nybyggnation skett under de senaste fem åren. Detta medför att det är svårt för de yngre att 
stanna kvar på orten när de flyttar hemifrån. 
 
 
Inkomster 
 
Männens förvärvsinkomster (deklarerad inkomst av tjänst/näringsverksamhet) ligger på en nivå 
av 75% jämfört med rikets. Motsvarande siffra för kvinnorna är 80%. Kvinnornas 
förvärvsinkomster är 80% av männens, jämfört med riket där siffran är 75%. 
 
Disponibla inkomster (deklarerad inkomst inkl. ex. avkastning/räntor) ligger på en nivå av 80% 
jämfört med Åtvidabergs kommun och riket.  
 
 
Arbetsställen  
 
Två arbetsgivare har fler än tio anställda, Hannäs Smide & Montage (tillverkningsindustri) och 
Färgbron Bifrost (vård & omsorg med boende). Förskolan och Lanthandeln har färre än fem 
anställda. I övrigt är det fåmansbolag, varav merparten är ensamföretagare.  
 
Bolagen som drivs av män är mestadels enmansföretag inom jord- och skogsbruk. Samma sak 
gäller för bolag som drivs av kvinnor. 
 
22 % av Sveriges småföretagare är i dag kvinnor. I Hannäs är motsvarande siffra 24 %, av totalt 
91 företag drivs 22 av kvinnor. 
 
 
Förvärvsarbetande 
 
Av de förvärvsarbetande i Hannäs socken pendlar 70% ut ur området till sin arbetsplats. Endast 
20 personer pendlar in i området. 
 
De flesta förvärvsarbetande män är sysselsatta inom jord- och skogsbruk (41), tillverkning (41) 
och byggverksamhet (17).  De flesta förvärvsarbetande kvinnorna är sysselsatta inom vård och 
omsorg (32), handel (14) och utbildning (10). 
 
 
Detaljhandel 
 
Sjöberga Lanthandel är en välsorterad ICA Nära butik med brett sortiment. Butiken är ombud för 
apotek, systembolag och Svenska spel. De är även återförsäljare för trädgårdsmöbler. I 
anslutning till affären finns QSTAR bensin och diesel. Dessutom finns där kommunens 
återvinningsstation för sorterade avfall. 
 
Marias Hus saluför heminrednings- och presentartiklar, väskor, smycken och smink, samt kaffe 
och te i lösvikt. 
 
Hannäs Möbel och Prylmarknad köper och säljer lösöre, och är öppet en helg per månad under 
sommar och höst. 
 
Ewas Café serverar kaffe med hembakat bröd, och tillverkar smörgåstårtor och tårtor på 
beställning. 
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Utvärdering 
 
Ortens enda större tillverkningsindustri Hannäs Smide & Montage har manliga ägare och 
sysselsätter nästan enbart män. 
 
Vård och omsorgsboendet Färgbron Bifrost (företagets säte i Norrköping) har både kvinnliga 
och manliga skötare, hälften av varje. 
 
Inom handels- och kaféverksamhet är förhållandet övervägande kvinnligt ägarförhållande, fyra 
av fem är kvinnor, och sysselsätter även övervägande kvinnor. 
 
Det stora flertalet enmansbolag inom jord- och skogsbruk är manligt ägda. Övervägande 
kvinnligt ägda enmansbolag är även de inom jord- och skogsbruk. I en stor del av de 
registrerade enmansbolagen har företagarna sin väsentligaste utkomst i form av lön från en 
anställning. 
 
Kvinnornas inkomster ligger något högre i förhållande till männens jämfört med riket. Dock 
ligger både mäns och kvinnors inkomster lägre än riket. 
 
Två tredjedelar av förvärvsarbetande pendlar ut ur området till sin arbetsplats. Även de flesta 
som arbetar inom området arbetspendlar. 
 
 
Slutsats 
 
Kvinnor är väl representerade inom företagen. Vi ser ett stort behov att öka antalet 
arbetstillfällen på orten, för både kvinnor och män. Detta för att om möjligt kunna vända den 
minskande befolkningstrenden till en ökning. 
 
 
Åtgärder 
 
Vi planerar att genomföra träffar med företagare och föreningar på orten, för att få fram deras 
behov och önskningar. Tanken är att kalla företagare och föreningar till separata träffar 
eftersom behoven och önskemålen kan vara av olika karaktär. Vi ska speciellt diskutera vilka 
åtgärder som är önskvärda, för att nya företag ska startas och de befintliga utvecklas och 
expandera. 
 
Vi planerar att göra en SWOT-analys (Strength- Weakness- Opportunity-Threat = Styrka-
Svaghet-Möjlighet-Hot) för Hannäs socken och ta reda på vad vi bör arbeta vidare med. SWOT-
analyser bör göras vid träffarna med företagare och föreningar. 
 
Vägunderhållet är viktigt för alla pendlare, framförallt vinterväghållningen bör förbättras. Detta 
gäller vägar både inom området och till kringliggande orter. Kontakt bör tas med Trafikverket 
avseende prioritering av vägunderhåll. 
 
Fiberkabel för IT finns endast från Falerum till Hannäs kyrkby. Datakonsultföretaget Another 
Host har påbörjat fiberdragning från Hannäs kyrkby till bergrummet Rockan med kringliggande 
fastigheter. De planerar att fortsätta att gräva ned fiber till väg E22. Skanova har rör för tele-fiber 
nedgrävda sträckningen Falerum via Rumma till Kvarnvik-Holmbo. Arbete med att få tillgång till 
att blåsa i fiberkabel för IT i dessa rör är påbörjat tillsammans med Åtvidabergs kommun. 


