
De mindre kommunerna och landsbygderna kan med sina förutsättningar 
aldrig bli som de större städerna, men städerna kan heller aldrig bli som de 
mindre kommunerna. Och ett fungerande samhälle behöver både levande 
landsbygder och levande städer. 
   Det är människor som bygger företag, det är människor som bemannar 
välfärden och det är människor som blåser livslåga över alla de platser som 
tillsammans blir det vi kallar hem. Ofta via civilsamhället och de superkrafter 
som finns i till exempel idrottsföreningar, byalag, välgörenhetsorganisationer, 
kulturföreningar och ungdomsverksamheter. Ingen utveckling sker utan aktiva 
människor som ger platsen betydelse. 
  Delaktighet i närsamhället och inkluderande i planerings- och beslutspro-
cesser är följaktligen en viktig utgångspunkt och grundläggande i en process 
som syftar till att underifrån förstärka den sociala tillit på vilken den sociala 
hållbarheten ytterst vilar. 
  Att verka för ökade möjligheter för dem som bor, lever och verkar i er kom-
mun att vara delaktiga i formuleringen av behov och i framtagandet av förslag 
på lösningar innebär också ett underlag för prioriteringar i syfte att kunna 
formulera ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara förslag på åtgärder och 
lösningar att arbeta vidare med. 

hållbara 
platser

”Kan vi bredda synen på värde för 
att många ska vilja bidra till 

hållbar platsutveckling?”

Att utveckla kunskapsallianser och främja nya sam-
verkansformer är en viktig del i det evidensbasera-
de arbete som ligger till grund för Hållbara Platser.  
  Omställningen mot ett hållbart samhälle kräver att 
beteenden och förhållningssätt förändras på både 
individ och samhällsnivå. Därav är diskussioner och 
gemensamt lärande om hållbarhetsdimensioner-
na, och vad som är en hållbar utveckling, integrerat 
i alla delar av processen.
  Genom att designa lättsamma, skräddarsydda 
processer kryddade med ingenjörsmässig systema-
tik och bakvända frågor förenar vi forskningsområ-
den så som socialpsykologi, beteendevetenskap, 
nationalekonomi, kulturantropologi och kulturgeo-
grafi med invånarnas röster, åsikter och behov för 
att finna de saker vi inte visste att vi behövde veta 
om platserna som vill ta nästa steg mot hållbarhet.

Processen



Hela Hagfors (2020/2021)* initierades av 
Hagfors kommun som en del i arbetet 
med att ta fram underlag till en ny över-
siktsplan. Utifrån ett identifierat behov 
av att också arbeta med platsbaserad 
utveckling utökades dialogprocessen 
till att inkludera fler perspektiv i syfte att 
tillvarata lokalt engagemang, stärka de 
lokala krafterna och fånga in det nya en-
gagemanget där fler drivs av idéer som 
kan generera allt från ideella initiativ till 
företagande. 
   Den tjänstedesignbaserade metodiken 
innehöll fem workshoppar, en analysdel 
samt en efterföljande avstämningsträff 
där designen av dessa träffar resulte-
rade i ett underlag som inte bara tar 
hänsyn till den fysiska planeringen utan 
tvärtom utgår från de evidensbaserade 
synergieffekter som vi vet att satsningar 
på social hållbarhet faktiskt genererar. 
   Med representanter från idéburen verk-
samhet, offentlig sektor, kommersiella 
aktörer och civilsamhälle kombinerade 
vi följaktligen en experimenterande och 
agil metodik som utgår från målgrup-

pen med föredrag och diskussioner om 
hållbarhetsdimensionerna.  
   De geografiska subkulturer som ut-
gör Hagfors kommun har genom denna 
process inte bara fått ord för sina plat-
sidentiteter och insikter för att påverka 
sig själva, sina sociala kontexter och sin 
omvärld. På samma gång har de också 
börjat inse vidden av vad platsutveck-
ling skulle kunna vara och där de alla har 
en given roll. En plats är inte bara dess 
byggnader och fysiska landmärken, utan 
också relationen var och en av invånarna 
har till varandra och det som finns inom 
dess geografiska gränser – det som i 
forskning refereras till som platskänsla. 
   Genom att genomföra den utforskande 
processen med deltagarna i fokus har vi 
också säkerställt att kärnan av analysen 
och leveransen som helhet är så använ-
darcentrerad som möjligt och därmed 
ett konsekvent destillat av många röster 
som hörts i samband med den nya plan 
som görs för fysisk planering. Det första 
steget för att hitta den bästa vägen fram 
med Hela Hagfors unika förutsättningar.

”Kan vi skapa mervärden i samband 
med den fysiska platsutvecklingen 

genom att utgå från invånarnas
relation till platsen?”

*2016 pekades Hagfors kommun, i en rapport från Tillväxtverket och Svenskt Näringsliv, ut som en av Sveriges mest sårbara kommuner. Hagfors 
kommun gjorde därefter, på förfrågan från Tillväxtverket, en analys i syfte att identifiera proaktiva insatser för att bättre kunna hantera sårbarheten, 
ex. i händelse av att den största arbetsgivaren (stålindustrin) skulle komma att lägga ned eller flytta sin verksamhet. Utifrån vad som framkom i analy-
sen och rådande framtidsutsikter initierades sedan, i samband med framtagandet av en ny Översiktsplan, processen Hela Hagfors (2020/2021).
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en hållbar förändring

”Varför behövs vi för en hållbar för-
ändring över tid?”

De utmaningar vi står inför idag har uppstått över lång 
tid – förändringar kommer heller inte att ske över en 
natt. Hållbara Platser ska därmed också ses som en pro-
cess som fortsätter, även efter tiden för det här projek-
tets slut, och inte som en enskild insats som genomförs 
och sedan avslutas. I och med bildandet av kunskap-
sallianser, i nya samverkansformer mellan idéburen 
verksamhet, offentlig sektor, kommersiella aktörer och 
civilsamhälle, är förhoppningen att vi skapar nya möj-
ligheter för gemensamma problemformuleringar som i 
förlängningen också generera fler innovationer och för-
slag på lösningar som bidrar till en hållbar utveckling av 
våra bygder. 

Det lokala engagemanget är i förändring och sker redan 
idag i flera olika former. Samtidigt visar tidigare försök 
till llikande processer på att det finns ett behov av funk-

tioner och kompetenser som kan som röra sig mellan 
olika kunskapsfält och som också har förmågan att han-
tera såväl en ökad komplexitet som att beakta alltifrån 
motstridiga mål och värdegrunder till att manövrera 
frågor om exempelvis styrning och ansvarsutkrävande. 
Inom vår organisation finns kunskaper och erfarenhet 
av såväl processledning, innovationsprocesser, kommu-
nikation, visualisering, intersektionell jämställdhetsinte-
grering, normkritik, samhällsplanering, fysisk planering, 
landsbygdssäkring, hållbarhetsdimensionerna och de 
globala målen i Agenda 2030. I projektorganisationen 
finns också breda nätverk på såväl regional som natio-
nell nivå och access till expertkunskap som möjliggör 
såväl komplement som understöd till de kunskaper vi 
själva har. 
 vägen fram med Hela Hagfors unika förutsättningar.


