
Hållbara Hagfors är en fortsättning på tidigare iterationer* där 
en normförskjutning påbörjats och nu ska komma i ett göran-
de under 2021-2023. Projektidén bygger i sin grund på vikten 
av att bredda synen på värde. Alltså att inte bara arbeta med 
reella värden “över isberget” (Beyond Culture,1976, by Edward 
T. Hall), utan också med hur de relationella värdena på ett för-
djupande sätt kan öka potentialen för framtidens hållbara platser. 
Konsekvent innebär det att flera typer av mätmetoder behöver 
involveras än de traditionella som hör den ekonomiska hållbar-
hetsdimensionen till - den kvantitativa metodiken. I Hållbara 
Hagfors testas därför en kombination av kvalitativa och kvantita-
tiva mätmetoder som i både korta och långa tidsperspektiv kan 
bidra till arbetet med en platsutveckling i linje med Agenda 2030 
och BRP+. Därmed kan projektet inte bara följa upp de konkreta 
exempel som ska processledas med invånarinitiativ i fokus, utan 
också användas för att mäta hur platsidentiteter kan stärka lokala 
platsidéer, besöksnäring och den faktiska attityden och mentalite-
ten på platsen i en förlängning och med utökad potential. 

hållbara 
hagfors

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

hållbar platsutveckling?”

*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 ana-
lysen och rådande framtidsutsikter initierades sedan, i samband med framtagandet av en ny Översiktsplan, processen Hela Hagfors (2020/2021).

Processen

Genom att designa lättsamma, skräd-
darsydda processer kryddade med in-
genjörsmässig systematik och bakvända 
frågor förenar vi forskningsområden så 
som socialpsykologi, beteendeveten-
skap, nationalekonomi, kulturantropo-
logi och kulturgeografi 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.



Breddad syn på värde

De geografiska subkulturer som utgör Hagfors kommun har 
genom denna process inte bara fått ord för sina platsidentite-
ter och insikter för att påverka sig själva, sina sociala kontexter 
och sin omvärld. På samma gång har de också börjat inse vid-
den av vad platsutveckling 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 invå-
narna har till varandra och det som finns inom dess geografis-
ka gränser = det som refereras till i forskning som platskänsla. 

hela 
hagfors

Hela Hagfors (2020/2021)** var ett initiativ som startades från Hag-
fors kommuns Utvecklingsenhet i syfte att skapa dels ett underlag för 
Hagfors kommuns översiktsplan och samtidigt skapa engagemang 
hos fler invånare för att verka för den gemensamma framtiden på 
platsen. Detta utifrån den analys som gjordes i och med Tillväxtver-
kets publicering av Sårbara kommuner 2016, där Hagfors kommun 
hamnade på en fjärde plats.

Denna tjänstedesignbaserade metodik innehöll fem workshops, en 
analysdel och med en efterföljande avstämningsträff. Designen av 
dessa träffar resulterade i ett underlag som inte bara tagit hänsyn till 
den fysiska planeringen, utan också i de relationella delarna genom 
att ta avstamp ur den sociala hållbarhetsdimensionen. Detta för att 
påvisa fler relationella värden som kan komplettera de reella värde-
na som traditionellt belyses i dialogprocesser för platsutveckling och 
vilken effekt det kan få på invånarengagemanget och det kollektiva 
beteendet i en gemensam riktning.

”Kan vi växla upp den fysiska 
platsutvecklingen genom att utgå 

från och invånarnas relation till 
platsen?”

**Hela Hagfors 2020/2021 var projeket där de första stegen för en normförskjutning påbörjades (utöver underlaget som lämnades in till den fysiska 
planeringen och översiktsplanen) och som nu ska tas vidare till ett görande i Hållbara Hagfors 2021-2023.

Nyfiken på mer? 

Kontakta oss gärna på XXX 
eller följ vår fortsatta resa på LinkedIn: Hållbaraplatser


