Klövsjöbornas syn på sig själva

Klövsjöbornas samlade syn på sig själva är att man generellt sett är ganska positiva och optimistiska.
Det är ingen nämnvärd skillnad mellan kvinnors och mäns åsikt. Hemvändarna delar denna syn
med dem som stannat kvar i byn. De som är uppvuxna på annat håll har en ännu mer positiv bild
av Klövsjöborna än de som är uppvuxna i byn.

Klövsjöbornas samlade syn på sig själva är att man generellt sett är något fördomsfulla och det är
framför allt de som är uppvuxna i byn, inklusive hemvändarna som står för det omdömet. Bland
de inflyttade väger det också över åt det fördomsfulla hållet, men inte lika mycket. Generellt sett
anser kvinnorna i byn att Klövsjöborna är mer fördomsfulla än vad männen i byn anser.

Klövsjöbornas syn på sig själva
Det råder tämligen stor enighet om att Klövsjöbor anser sig vara gästvänliga och välkomnande, och
även i detta fall är det de inflyttade och männen som får det att väga över något mer åt detta håll.

I stort anser Klövsjöbor att de vare sig eller generösa eller återhållsamma. När det gäller män som
är uppväxta i byn överväger dock åsikten att Klövsjöbor är återhållsamma så mycket att även det
samlade resultatet väger över något för denna åsikt. Hemvändare följer mönstret beroende av kön.

De som är uppvuxna i byn dömer återigen sig själva betydligt hårdare än de inflyttade gör, ty för de
inflyttade väger det inte över åt något håll. Det sammantagna resultatet vippar ändå över åt det
egensinniga och passiva hållet. Mest kritiska är de 40- och 50-talister som är uppvuxna i byn.

De svarande anser överlag att Klövsjöbor är övervägande konservativa, men främst männen i byn.
Konservatismen innebär både för- och nackdelar. I andra delar av enkäten har framkommit att
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förändringsviljan bland de svarande är stor, vilket skulle kunna tolkas som att den konservativa
övervikten utgör ett problem. Det får dock framtiden utvisa. Utifrån den samlade bilden man får av
ovanstående diagram tillsammans finns det både styrkor att nyttja och egenskaper inom oss själva att
jobba med, både enskilt och tillsammans, om man vill nå framgångar i ett större utvecklingsarbete.

