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I antologin Nya visioner för landsbygden1 beskriver kulturgeograf Josefina 
Syssner en fråga hon ofta får när hon föreläser för tjänstepersoner från 
landsbygdskommuner: 

“Men vad ska vi med alla dessa visioner till  
  om vi från början vet att det inte går?”

Under vårt arbete har vi också mött denna fråga, och även själva ställt oss den – ”är 
det lönt?”, när bland annat vikande befolkningstal, nedläggning av industri, ökade 
kostnader för försörjningsstöd och en åldrande befolkning tycks peka på att utveck-
lingen är ödesbestämd att handla om en nedmontering av stora delar av Sveriges 
landsbygder? 

Samtidigt sjuder Sveriges landsbygder av initiativ och innovationsförmåga, men 
ofta inom områden som kanske inte räknas som traditionell innovation, och typiskt 
småskaligt och drivet av lokala eldsjälar och föreningar. Det verkar inte vara bristen 
på vilja till förändring och förmåga till nytänkande som är där skon klämmer, och de 
områden där det sker utveckling är ofta spetsområden för en mer hållbar framtid, 
till exempel olika former av sociala innovationer. 

Vår slutsats är att potentialen för att hantera landsbygdernas utmaningar inte ut-
nyttjas fullt ut. I diskussionsunderlaget pekar vi på flera anledningar, till exempel 
lågt ställda förväntningar på landsbygderna som bottnar i urbana normer i innova-
tionssystemet, och en nationell och regional politik som inte tar ett tillräckligt sys-
tembaserat perspektiv på utvecklingen av Sveriges landsbygders innovations- och 
omställningsförmåga.

Vårt förslag handlar om att skapa en tvärsektoriell modell för innovation och om-
ställning för landsbygder som motsvarar vad flera svenska städer med stöd av stat-
liga medel utvecklat de senaste tio åren. Vi tror att den kan bidra till att stärka ett 
innovations- och omställningsarbete som är avgörande för hela Sveriges möjlighet 
till en hoppfull, sammanflätad och hållbar samhällsutveckling.

Vi vill tacka de som bidragit till utvecklingen av diskussionsunderlaget genom att 
samtala med oss: Lisa Belfrage, VGR; Annika Bergendahl, Vinnova; Klas Danerlöv, SKR; 
Göran Eriksson, Bengtsfors kommun; Angelica Hafström, Uddevalla kommun; Troels 
Degn Johansson, Göteborgs universitet; Heiti Ernits, RISE; Lena Lindhé, Högskolan 
Väst; Anna Lärk Ståhlberg, Fyrbodals kommunalförbund; Mattias Mellgren, Företa-
garna; Karin Stenlund, Fyrbodals kommunalförbund; Christel Thuresson; Fyrbodals 
kommunalförbund; nätverket Dalslands näringslivsansvariga (DNA): Jeanette Lindh 
Svanqvist (Bengtsfors kommun), Kristoffer Ljung (Åmåls kommun) Jenny Christen-
sen (Färgelanda och Melleruds kommuner), Annette Palmqvist (Dals-Eds kommun) 
och Tommy Nerstrand (Dals-Eds kommun).

 
Juni 2021,  
Marcus Jahnke, Anders Lindgren, Marcus Haraldsson, Susanna Rockström

1 Syssner, J. (2018). Nya visioner för landsbygden. Linnefors förlag. Sid. 17
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Om Sverige ska vara en sammanhållen, resilient och konkurrenskraftig nation som 
går i bräschen för en hållbar utveckling krävs innovation och utveckling både i städer 
och landsbygder. Men landsbygdernas innovations- och omställningsförmåga har 
halkat efter.

Förstudien påvisar en allvarlig lucka i det svenska innovationssystemet – en avsaknad 
av stöd för utveckling av landsbygdskommuners förmåga och kapacitet att driva 
tvärsektoriellt innovations- och omställningsarbete med fokus på kommunernas 
hållbarhetsutmaningar. Detta samtidigt som flera svenska städer erhållit stöd under 
snart 10 år för utveckling av så kallade Innovationsplattformar.

Studien föreslår att det finns flera orsaker till denna lucka. I grunden finns en ut-
bredd förförståelse att innovation präglar städer men inte landsbygder. Det saknas 
också ett tvärsektoriellt perspektiv på landsbygders innovation- och utveckling 
bland svenska myndigheter. 

Med inspiration hämtad från städers utveckling av innovationsplattformar föreslår 
studien att liknande kapacitet kan byggas även i Sveriges landsbygder, som en or-
ganiserad samverkan mellan flera kommuner, civilsamhälle, näringsliv och offentlig 
sektor liksom akademin och institutssektorn. Att etablera innovationsplattformar för 
landsbygder handlar också om att trimma hela systemet för flernivåstyrning. Många 
av landsbygdernas utmaningar kräver insatser på regional och statlig nivå, precis 
som för städers utveckling.

Studien föreslår vidare att precis som för städer så är lokal identitet viktig för att 
skapa samling och handlingskraft för att hantera olika utmaningar. Landskapsidenti-
teten kan här vara en viktig resurs och en lämplig territoriell inramning av landsbyg-
ders innovationsplattformar. 

Dalsland är ett bra case för att utveckla och studera utvecklingen av landsbygders 
innovations- och omställningskapacitet. Här finns många behov som är typiska för 
svenska landsbygder. Och här finns redan mycket att bygga på – bland annat en ny-
tänkande kultursektor liksom etablerade samverkan mellan näringsliv, regioner, kom-
munalförbund, akademi och institutssektor att bygga vidare på. 

Vi förslår benämningen Omställningsplattform för att fånga vad vår tid handlar om 
– en radikal omställning till ett hållbart samhälle. En Omställningsplattform Dalsland 
knyter samman en lång rad aktörer, initiativ och pågående satsningar med Agenda 
2030 och visionen om Det goda livet i Dalsland som ledstjärnor. Precis som städers 
innovationsplattformar är den en tvärsektoriell samverkansorganisering som base-
ras på innovationsmetodik för att skapa konkreta lösningar på Dalslands utmaningar, 
och en bättre och mer hållbar användning av Dalslands materiella, sociala och kultu-
rella resurser.

SAMMAN-
FATTNING

SAMMANFATTNING / OMSTÄLLNINGSPLATTFORM DALSLAND
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TEMATISK BAKGRUND TILL FÖRSTUDIEN
Sedan 2013, då det Vinnova-finansierade programmet Innovationsplattformar för 
hållbara attraktiva städer initierades2 har flera svenska städer utvecklat strukturer 
och organisering för innovation och omställning i den kommunala organisationen. 
En viktig anledning till detta är den ökande komplexiteten i städernas hållbarhetsut-
maningar och insikten om behovet av ökat nytänkande och mer radikala lösningar.3 
Inte minst har det handlat om att sätta staden i förarsätet för den egna utvecklingen 
med fokus på invånarnas behov.

Även om det fortfarande finns mycket att göra så är stadskommunerna tack 
vare detta arbete nu mer rustade och beredda att genomföra det radikala ut-
vecklingssprång som krävs under de närmaste tio åren för att genomföra en 
klimatomställning och parallellt hantera avgörande sociala utmaningar. Nya roller 
och nya organiseringsformer har skapats, liksom bland annat ny kunskap, nya meto-
der och nya former för samverkan. Likaså har nya finansieringsmöjligheter tillkommit 
nationellt och internationell, till exempel Viable Cities4 i Sverige, och inom ramen för 
EU, satsningen European Green Deal med fokus på städers klimatomställning.5

Landsbygdernas kommuner har inte sett samma utveckling. Visserligen har det 
getts stöd och bidrag till olika former av landsbygdsutveckling genom bland an-
dra regionalfonderna. Likaså har sektorer som jord- och skogsbruk getts stöd och 
bedrivit utveckling med bland annat statliga innovationsstrategiska medel. Dessa 
satsningar har dock varit typiskt sektorsorienterade, eller som det kritiskt beskrivs i 
Landsbygdsutredningen:6

”Genom att ”stoppa undan” landsbygderna i sitt eget fack, i stället  
för att låta dem vara centrum i ett system där sektorer samordnas  
för att kunna möta invånares och företags behov, omöjliggörs ett  
effektivt utvecklings- och tillväxtarbete.”

Vad vi kan se har satsningar som motsvarar satsningarna på stadskommuners inn-
ovationskapacitet inte genomförts med fokus på landsbygderna, och den lucka 
som fanns i det svenska innovationssystemet när det gäller stadskommuners inn-
ovationskapacitet för tio år sedan kvarstår för landsbygdernas kommuner. Ingen 
ifrågasätter städers behov av sektorsövergripande samverkan, men när det kommer 
till landsbygders behov görs det till en fråga om regional fördelningspolitik, och där 
kommer ofta landsbygdernas behov till korta.7

En anledning till den avsevärda skillnaden i fördelning av utvecklingsmedel skulle 
kunna vara att landsbygdernas hållbarhetsutmaningar inte ses som lika avgörande 

2 Se exempelvis: Enequist, E., Ernits, H., Jahnke, M., Lööf, J., Stoltz-Ehn, A-K. (2019). Innovationskapacitet för att leda 
och organisera hållbar samhällsutveckling – erfarenheter och rekommendationer från innovationsplattformarna 
2016-2019. RISE.

3 Se exempelvis: Delegationen för hållbara städer. (2012). Femton hinder för hållbar stadsutveckling. Statens offentliga 
utredningar, M 2011:01/2012/66. Stockholm.

4 www.viablecities.se
5 www.ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
6 Statens offentliga utredningar. (2017). För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt 

och välfärd. SoU 2017:01. Stockholm. Sid. 195. 
7 Se exempelvis Landsbygdsutredningen sid. 159.

INLEDNING
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eller lika omfattande, och det är riktigt att städer står för den största belastning-
en på våra ekosystem, liksom att befolkningen i Sveriges städer är klart större än i 
Sveriges landsbygder. På senare år har insikten dock ökat om hur landsbygdernas 
sociala och resursmässiga utmaningar påverkar hela demokratisystemet, inklusive 
de negativa effekterna av polarisering mellan stad och land som bland annat har sitt 
ursprung i en resurstillgång och resursfördelning som knappast gynnat landsbyg-
dernas utveckling, till exempel med tanke på landsbygdernas råvaru- och jordbruks-
produktions betydelse för Sveriges ekonomi.8

Vidare, intresset för landsbygdernas betydelse för städernas utveckling har ock-
så ökat, inte minst på grund av en ökad insikt om Sveriges sårbarhet ur ett re-
siliens-perspektiv. Inte minst har Corona-pandemin bidragit till att synliggöra 
behovet av nya synergier mellan stad och land för att minska Sveriges sårbarhet i 
krissituationer. Men även frågor om förbättrad och mer hållbar livskvalitet har lyfts 
det senaste året. Till exempel ser fler och fler stadsbor möjligheter att distansarbeta 
från glesbygder tack vare digitalisering och förändrade policyer om arbetsplats.

Trots det ökade intresse för landsbygdernas villkor och bidrag till hållbar utveckling, 
och behovet av förstärkt samverkan mellan stad och land, saknas vad vi kan se fort-
farande ett explicit fokus på landsbygders innovations- och omställningskapacitet 
som motsvarar det som nu anses självklart för städer. 

AKTÖRER I FÖRSTUDIEN
Följande aktörer har medverkat i arbetet med förstudien och utvecklingen av diskus-
sionsunderlaget:

NOT QUITE (projektägare)
Konstnärskooperativet Not Quite är ett nätverk för konstnärer, hantverkare och 
formgivare med bas i det gamla pappersbruket i Fengersfors, Dalsland. Nätverket 
och verksamheten vid bruket etablerades för ca 20 år sedan. Genom Not Quites 
aktiviteter har bruket omvandlats till ett levande konstcentrum – en transformation 
som också gett ringar på vattnet i den omgivande bygden. Idag är platsen en nod 
för likväl konstproduktion och utställningsverksamhet som landsbygdsutveckling 
och innovation.9 Tack vare verksamheten har Fengersfors dessutom blivit ett av 
Dalslands mest besökta turistdestinationer.

RISE Research Institutes of Sweden
RISE är ett svenskt helägt statligt forskningsinstitut, som samverkar med universitet, 
näringsliv och samhälle för innovationsutveckling och hållbar tillväxt. RISE ägnar sig 
bland annat åt industriforskning och innovation samt utför provning och certifiering. 

I januari 2020 hade RISE cirka 2 800 medarbetare i fem divisioner.

 

8 Statens offentliga utredningar. (2017). För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt 
och välfärd. SoU 2017:01. Stockholm.

9 Beskrivning av Not Quites utvecklingsarbete: https://dennyabruksorten.se/onewebmedia/Uppdaterad_DenNy-
aBruksorten.pdf

INLEDNING / OMSTÄLLNINGSPLATTFORM DALSLAND
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Mötesplats Steneby
Mötesplats Steneby är en verksamhet som på uppdrag av Västra Götalandsregionen, 
och som del av GU Ventures (Göteborgs universitet), bidrar till Dalslands utveck-
ling, främst genom att skapa mervärden från utbildningarna och infrastrukturen 
vid Stenebyskolan i Dals Långed, respektive aktiviteterna och verksamheten som 
drivs av kulturföretagarklustret Not Quite i Fengersfors. Stenebyskolan (Göteborgs 
universitet och Stiftelsen Stenebyskolan) driver utbildningar inom konst, design 
och konsthantverk. Syftet är bland annat att verka för att den kulturella näringen får 
bättre förutsättningar att utvecklas, och på så vis också bättre kan bidra till en håll-
bar samhällsutveckling och ett godare liv i Dalsland för alla invånare.

Centrum för hållbar stadsutveckling – Urban Futures (projektledning)
Centrum för hållbar stadsutveckling, ’Urban Futures’, är en mötesplats och arena för 
samverkan och gemensam kunskapsproduktion mellan praktik och forskning i Västra 
Götaland för att förverkliga rättvisa, gröna och tillgängliga städer, regioner och sam-
hällen.

Centrumet drivs genom ett etablerat partnerskap mellan åtta deltagande parter 
som representerar både akademi och praktik: Västra Götalandsregionen, Länsstyrel-
sen i Västra Götalands län, Göteborgsregionen, Göteborgs Stad, Chalmers tekniska 
högskola, Göteborgs universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet och RISE Research Insti-
tutes of Sweden.

PRAKTISK BAKGRUND TILL FÖRSTUDIEN
Hösten 2018 inleddes en diskussion mellan Göteborgs universitet (forskningssekre-
terare Johan Öblad) och forskningsinstitutet RISE Research Institutes of Sweden 
(Marcus Jahnke, då forskare/gruppchef Stadsutveckling) med anledning av utveck-
lingen av Stenebyskolans utvecklingsplan till 2025.10

RISE, som var involverat i Vinnovas program Innovationsplattformar för hållbara att-
raktiva städer föreslog att städers så kallade Innovationsplattformar kunde vara ett 
intressant koncept för att tänka kring Göteborgs universitets, och Stenebyskolans 
möjliga roll i utvecklingen av innovationssystemet i Dalsland. Diskussionerna 
fortsatte under 2019 och inkluderade också Mötesplats Steneby (Projektledare An-
ders Lindgren) med flera. 

Under 2019 genomförde RISE en mindre kartläggning av innovationsmiljöer i 
svenska landsbygder och Göteborgs universitet utvecklade ett förslag på en Forsk-
ningspanel Steneby. Vintern 2020 intensifierades samtalet i och med den tre dagar 
långa Business Model Workshop vid Not Quite med EU-projektet CLIC (Circular mo-
dels Leveraging Investments in Cultural heritage adaptive reuse).11

Vid CLIC-workshopen utvecklades idéen om en “Rural Innovation Accelerator”.12 13 
Idén byggde på att skapa ett tvärvetenskapligt centrum för landsbygdsinnovation 

10 Konst Steneby 2025 Development plan (2018-05-02).
11 www.clicproject.eu/
12 Se workshop-material här: https://docs.google.com/document/d/1Teavc6Kr11ytJdqsgqNSSeLuxHyUcudR/edit
13 Se presentationsfilm här: https://drive.google.com/file/d/1-VnWkeYnbb6yjehKM458HxjdASmvZ_SP/view

INLEDNING / OMSTÄLLNINGSPLATTFORM DALSLAND
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och kulturdriven utveckling – en plats där civilsamhälle, forskare och innovatörer 
skulle kunna mötas i en rural kulturmiljö med koppling till lokalsamhället för att skapa 
helt nya lösningar på samhällsutmaningar. En utgångspunkt var också att det på 
landsbygden finns nycklar också till städers behov av hållbar omställning att under-
söka i ett landsbygdsbaserat sammanhang som Not Quite. 

Efter workshopen konsoliderades idén om att utveckla ett förslag på en sådan verk-
samhet genom en ansökan om finansiering för denna förstudie till Fyrbodals kom-
munalförbund under namnet “Innovationskapacitet för landsbygd - förstudie för 
utveckling av innovationsplattform Dalsland”.

SYFTE, MÅL OCH AVGRÄNSNINGAR
Förstudiens huvudsyfte är att bidra till en förstärkning av svenska landsbygders för-
måga till utveckling och omställning, med landsbygdernas kommuner och civilsam-
hälle i förarsätet, och i nära samverkan med alla viktiga aktörer. Dalsland utgör här 
ett lämpligt case för utveckling av en sådan kapacitet och organisering. 

Målet med förstudien är att utveckla ett förslag på en organiserad form för sam-
verkan för att stärka Dalslands innovations- och omställningskapacitet med fokus 
på Dalslands samhälls- och hållbarhetsutmaningar. Förslaget är tänkt att tjäna som 
diskussionsunderlag för fortsatt utveckling.

Studien är inte att betrakta som en forskningsstudie eller heltäckande förstudie, 
snarare ett underlag för fortsatt diskussion. Referenser till forskning bygger inte på 
en fördjupad eller heltäckande litteraturöversikt. 

METODER OCH BEGREPP
Förstudien genomfördes under perioden april 2020 till juni 2021. Den pågående 
pandemin har haft ringa påverkan på studiens genomförande. Däremot betydde 
förändrade roller för att par personer i projektgruppen en förskjutning av den ur-
sprungliga tidplanen.

Studien har baserats på följande metoder: 

• Semistrukturerade intervjuer har genomförts med nyckelpersoner från bland 
annat kommuner, myndigheter, akademi och intresseorganisationer (se förord 
för lista på intervjuade personer). Syftet med intervjuerna har varit att ge ori-
entering runt utmaningar, behov, tillgängliga stödmöjligheter med mera. In-
tervjuerna baserades på ett antal fördefinierade frågor som samtalet kretsade 
kring, men inte styrdes strikt av. Intervjuerna har inte djupanalyserats.

• Översiktlig Inläsning av relevant litteratur, bland annat forskningslitteratur 
och andra texter såsom statliga utredningar, debattinlägg, och annan media 
inklusive skönlitteratur. Syftet har varit att både grunda och utmana våra anta-
ganden och förslag. Av resursskäl har vi inte genomfört en mer utförlig littera-
turöversikt. 

När det gäller begrepp använder vi oss övervägande av landsbygder i plural för att 
markera att landsbygd inte är en enhetlig massa utan en mångfald av olika platser 
med vissa gemensamma drag. Vi talar växelvis om innovation och omställning, där 
det förra begreppet betonar nytänkande i sig och det senare syfte och karaktär på 

INLEDNING / OMSTÄLLNINGSPLATTFORM DALSLAND
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det vi föreslår. Under processens gång har vi växlat från att tala om innovationsplatt-
form till omställningsplattform då omvärlden gör en snabb utveckling mot ett ökat 
fokus på omställning för hållbarhet. Innovation är fortfarande relevant för att tala 
om förmåga och kapacitet att skapa nytänkande lösningar och koncept.

INLEDNING / OMSTÄLLNINGSPLATTFORM DALSLAND
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I det här avsnittet ringar vi in relationen mellan innovation och landsbygder och ger 
exempel på hur landsbygder relateras till innovation, eller inte, i våra föreställningar, i 
politiken och i konkreta exempel.

NORMER OCH MYTER OM LANDSBYGDEN
Erik Westholm, professor emeritus vid Sveriges lantbruksuniversitet beskriver hur 
landsbygden typiskt förstås som ett tillstånd, medan staden förstås som en pro-
cess.14 15 Landsbygden står stilla, är i någon mån evig, medan staden är föränderlig 
och dynamisk. 

Den typen av beskrivningar av landsbygden som sömnig och långsam går igen i 
mängder av populärbeskrivningar av landsbygden, från Pulver och Nicko till Uti Bôg-
da. Än är landet något att fly ifrån, än något att fly till, men nästan alltid något som 
skildras ur stadens synvinkel.

Westholm menar vidare att dessa föreställningar också upprätthålls av de som le-
ver i landsbygderna: “Den vårdas i föreningslivet, av hembygdsföreningar, muséer, i 
lokala media och så vidare. Kulturlandskapet är uppfyllt av tanken att det som finns 
där ska bevaras”. (Sid. 43) Denna idé om landsbygden som något som representerar 
svunna tider blir enligt den polske sociologen Zygmunt Bauman ett slags ’Retrotopia’ 

– en stark politisk vision som kan åberopas, inte minst i populistiska sammanhang för 
att beskriva det svunna som något som måste återerövras.16

Retrotopia blir en stark och förment logisk kontrast till verkligheten på många platser 
– en nedmonterad landsbygd med stängda postkontor och affärer, infallna lador och 
igenväxta kulturlandskap. En utveckling som blir både fysiskt påtaglig och starkt sym-
bolisk när gatubelysningen släcks ner för att kommunen behöver spara pengar. Det 
som skapas är en på många sätt berättigad grogrund för protester och motstånd.

Det är denna “huvudberättelse” som också reproduceras och bekräftas av hur ung-
domar flyttar från landsbygden till staden, med en åldrande befolkning och minskad 
service som resultat, och med det också en växande klyfta mellan stad och land. 
Denna berättelse är så stark att den inte ifrågasätts eller utmanas menar Westholm - 
tillståndet ses som en naturkraft. Sådana idéer, som upprätthålls både på landsbygd 
och i städer, låser därmed in utvecklingen i en retorik som det är svårt att befria sig 
ifrån, och som gör det svårt att föreställa sig andra möjligheter.

Ett sätt att söka andra berättelser av möjliga framtider är att börja i det historiska.  
I serieromanen Nya Norrland17 plockar serietecknare Mats Jonsson isär bilden av att 
landsbygdens öde är förutbestämt. Genom en analys av Norrlands utveckling de 
senaste 200 åren visar han hur utvecklingen skapats aktivt, och är ett resultat av 
medveten industriförflyttning, strukturomvandling och rationalisering. 

14 Kapitlet På landsbygden intet nytt i antologin Nya visioner för landsbygden (Syssner (red), 2018).
15 Det finns en mångfald av studier som på olika sätt problematiserar hur urbana normer påverkar hur landsbygder för-

stås och beskrivs. För en grundlig litteraturöversikt se till exempel Mistra Urban Futures-rapporten (2018:1) Relationer 
mellan stad och land i det regionala stadslandskapet av Nils Björling och Julia Fredriksson: https://research.chalmers.
se/publication/501501/file/501501_Fulltext.pdf

16 Bauman, Z. (2019). Retrotopia. Premier parallèle.
17 Jonsson, M. (2017). Nya Norrland, Stockholm, Ordfront Galago.

LANDS- 
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Utan vidare fördjupning i detta ämne konstaterar vi att föreställningar spelar stor 
roll för utvecklingen, och för vad vi ser, både i den nuvarande situationen och i fram-
tidens möjligheter. Detta inkluderar också benämningar och begrepp. 

Vi har alla i gruppen en eller annan anknytning till både landsbygden och staden, och 
vi har ofta diskuterat vilka föreställningar vi själva bär med oss. Det har handlat om 
att pendla mellan att både se och vara medvetna om de faktiska och konkreta utma-
ningar landsbygderna typiskt har, och samtidigt, och inspirerat av den mångfald av 
initiativ som tas och utvecklingskraft som finns, försöka odla en realistisk bild av vad 
som är möjligt och till nytta.

STADEN SOM DEN ”NATURLIGA” PLATSEN  
FÖR INNOVATION

“Innovation” är i både akademiska och politiska sammanhang, i Sverige och internatio-
nellt, sett som tätt knutet till den “urbana” staden och idén att täthet mellan kreativa 
individer som förutsättning för att nya idéer ska uppstå och förverkligas.18 Denna 
länk är så stark att de två orden - urban och innovation - ofta ställs som synonymer till 
varandra. Landsbygden och det “rurala” ses istället som en icke-innovativ miljö. Ofta 
ses det rurala som en ren belastning på samhällets resurser. Argumentet stöds av 
statistik som exempelvis visar att de flesta större företag, med forskningsresurser, är 
registrerade i städer och att de flesta patent på nya uppfinningar tas i städer.19 

 

18 Camagni, R. (2011). Creativity, Culture and Urban Millieux, in Gerard, L., T. Baycan & P. Nijkamp (eds), Sustainable City 
and Creativity, Farnham (UK): Ashgate, 183-198 och Glaeser, E. (2011). The Triumph of the City, New York: Penguin. 

19 Shearmur, R., C. Carrincazeaux & D, Doloreux. (2016). The geographies of innovations: beyond one-size-fits-all in 
Shearmur, R., C. Carrincazeaux and D, Doloreux (2016) Handbook on the geographies of innovation, Cheltenham: 
Edward Elgar Publishing Limited, 1-12.
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Teorin om den innovativa staden har sitt ursprung i innovationsforskning från 1980 
och 1990-talen men allt mer forskning tyder nu på att begreppen om den “innovati-
va staden” och den “bakåtsträvande landsbygden” är kraftigt förenklade och nega-
tivt snedvridande. Richard Shearmur, professor i stadsplanering vid McGill Univer-
sity i Montreal, Kanada, menar att innovation som utgår från perifera regioner och 
landsbygder blir kraftfullt och systematiskt ignorerade i forskning om innovation 
vars cirkulära urbana bias blir självuppfyllande.20 

“There has been an almost tautological [cirkulär] approach to the  
study of innovation´s geography: (urban-biased) empirical evidence  
corroborates the (urban-biased) theory, which itself furthers the  
credibility of the (urban-biased) evidence.”

Shearmur argumenterar emot konceptet med den “smarta”, “innovativa” och “kre-
ativa” staden och jämför med hur fokus på det “manliga” inom många akademiska 
discipliner gjort mannen till norm och länge ignorerat ett bredare kompletterande 
perspektiv.21 Han menar att det är långt ifrån fastställt att urbana områden är “mer” 
innovativa än rurala områden, däremot ser innovationen olika ut. De olika miljöerna, 
och de kraftiga variationerna inom varje miljö, kan vara bra på olika saker, komplette-
ra, och lösa olika typer av problem. Policyer, teorier och inte minst resurser behöver 
anpassas för att bättre reflektera detta menar Shearmur. 

Det teoretiska fokuset på staden som centrum för innovation blir också självupp-
fyllande genom att staden får avsevärt större resurser för att stötta innovation 
än landsbygder - resurser som gör det möjligt att ta olika språng, till exempel för 
samverkan mellan skilda aktörer och för att ta idé till resultat, via till exempel innova-
tionsarenor, science parks, inkubatorer, testbäddar etc.

Forskningen är i ett tidigt stadium men några allt mer beforskade trender framträ-
der:

• Snabb innovation och långsam innovation: Städer tycks vara bäst på snabba 
innovationer – typiskt teknisk innovation som utvecklas snabbt på grund av 
bland annat tillgång till kapital och innovationsmiljöer. Landsbygder tycks vara 
starkare på så kallad långsam innovation, typiskt social och tjänsteorienterad 
innovation som är beroende av intern kapacitet och långsiktiga inkluderande 
samarbeten.

• Centralt och perifert driven innovation: I städer drivs innovation ofta av 
centrala initiativ och offentliga satsningar på kluster och infrastruktur. På 
landsbygder tycks innovationen snarare komma underifrån genom att 
innovatörer agerar och finner lösningar långt innan offentliga aktörer reagerar 
(om alls).

20 Shearmur, R., 2017, Urban Bias in Innovation Studies, in Bathelt, H., Cohendet, P., Henn, S. and Simon, L., The Elgar 
Companion to Innovation and Knowledge Creation, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 440-457 också 
tillgänglig som draft (2015) på Research Gate: https://www.researchgate.net/publication/293651839_Urban_Bias_in_
Innovation_Studies. Sid. 3.

21 Shearmur, R., 2019, Why We Should Stop Conflating Cities with Innovation and Creativity, Bloomberg City Lab, till-
gänglig online: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-02/innovation-doesn-t-happen-only-in-urban-clus-
ters.
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• Konsumtionsdriven och hållbarhetsdriven innovation: Mycket av den innova-
tion som uppmäts i städer drivs av ökad konsumtion genom nya produkter 
vilket ökar BNP, vinst och resurskostnad medan en del av den innovation som 
skapas på landsbygder betonar besparingar av resurser och återanvändning av 
produkter och idéer.

Westholm menar på liknande sätt att landsbygden bygger på sega och uthålliga 
strukturer. Här finns alternativa målsättningar, livsstilar och livsval. “Landsbygden 
är mer transparent, det är lättare där att få syn på olika sociala förhållande.” Vidare, 
landsbygden rymmer också, enligt Westin stora frihetsgrader för att den håller med 
oplanerad mark, med biologiska resurser, resurser, plats för experiment, ett livsut-
rymme för innovation och nytänkande.”22

Flera av dessa attribut tycks göra landsbygdsdriven innovation särskilt väl anpassad 
för cirkulär hållbarhet, inkludering och mångfald. Mer landsbygdsbaserad innova-
tionsforskning behövs dock. Vi flaggar för att det kan finnas en risk med att göra för 
många antaganden om vad innovation på landsbygder kan handla om, speciellt som 
vi också föreslår innovationssystem som mer aktivt kopplar ihop stad med land, och 
också ett förstärkt fokus på social innovation och omställning. Det vill säga, vi be-
höver anstränga oss att komma bortom förförståelser om innovation relaterade till 
platser, och bortom den tudelning mellan stad och land som även aldrig så kritiskt 
medveten forskning ändå riskerar att reproducera. 

LANDSBYGD OCH INNOVATION I POLITIKEN
Flera av våra samtal bekräftar att det finns ett ”hål” i innovationssystemet när det 
gäller stöd för landsbygders utveckling av innovations- och omställningskapacitet, 
det vill säga utöver sektorsorienterade initiativ och traditionellt innovations- och 
entreprenörskapsstöd. Detta bekräftas också vid läsning av Landsbygdsutredningen. 

2015 beslutades och tillsattes den parlamentariska landsbygdskommittén med 
uppgiften att lämna förslag till en sammanhållen politik för långsiktigt hållbar ut-
veckling i Sveriges landsbygder, populärt kallad Landsbygdsutredningen. 2017 pre-
senterades dokumentet För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för ar-
bete, hållbar tillväxt och välfärd.23 Det är intressant att notera sammanhållen politik, 
det vill säga en politik med ambitionen att utgå från ett sammanhållet behov utifrån 
landsbygdernas specifika förutsättningar, istället för en sektorsbaserad politik. Ut-
redningen konstaterar också i kapitlet Styrning och organisering av landsbygdspoli-
tiken att:

“Även om sektorisering inte utgör något generellt problem i statsförvaltningen 
är den det för komplexa politikområden som kräver sektorsövergripande lös-
ningar. Landsbygdspolitiken är ett sådant område.”  

Utredningen är således kritisk, och den anstränger sig mycket riktigt också att 
anlägga ett tvärsektoriellt perspektiv. Samtidigt är den relativt konventionell i sin 

22 Kapitlet På landsbygden intet nytt i antologin: Syssner, J. (2018). Nya visioner för landsbygden. Linnefors förlag.
23 Statens offentliga utredningar. (2017). För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt 

och välfärd. SoU 2017:01. Stockholm. Sid. 193. 
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beskrivning av innovation. Begreppet innovation kopplas främst till näringslivets 
innovationsförmåga och bidrag till landsbygdens ekonomi. Betoningen är på tradi-
tionella näringar, och på innovatörer. Det saknas helt referenser till exempelvis social 
innovation och innovation i offentliga organisationer. Likaså kopplas inte innovation 
ihop med kultursektorn, även om kulturen beskrivs som viktig, och anses “... också 
skapa ekonomiska värden genom kulturella kreativa näringar och stärka den sociala 
sammanhållningen.” (Sid. 164) Vidare anses kulturen kunna “... bidra till attraktiva livs-
miljöer i våra landsbygder, till exempel genom att ta till vara landsbygdernas kultur-
miljöer.” (Sid. 164) Men ingenting om hur konst och kultur kan bidra till att adressera 
samhällsutmaningar.

Områden för innovation som inte i första hand handlar om näringslivets 
innovationsarbete, men som kan förstås som innovations- och 
utvecklingsutmaningar för bland annat offentlig sektor och som omfattas av 
utredningen är behov av möjligheter för högre utbildning i landsbygden, ökat 
behov av bostäder - bland annat behov av stöd för förbättrade krediter, behov av 
förbättrad kommersiell service - till exempel närhet till dagligvarubutiker, apotek 
och posttjänster, behov av utvecklade välfärdstjänster - skola, omsorg, integration, 
bostadsförsörjning med mera. Detta rimmar väl med den typ av utmaningar som 
städers innovationsplattformar adresserar. Men istället för att adressera kommu-
nerna hänvisas här främst till civilsamhällets och den ideella sektorns betydelse för 
utveckling i landsbygder, inklusive att göra platser attraktiva för både turism och 
inflyttning, för omhändertagande av nyanlända, hantering av bredbandsutbyggnad, 
vård av vägnät, naturvård, utveckling av kultur etc. 

Dessa utmaningar kopplas heller inte till begreppet innovation. Detta tror vi är ett 
misstag. Genom att inte tala om detta som viktiga områden för innovation osynlig-
görs behovet av struktur som stödjer radikal innovation och omställning i Sveriges 
landsbygder. De strukturer som det hänvisas till handlar inte om att bygga en tvärsek-
toriell innovationskapacitet utan är, trots utredningens intentioner, fortfarande pro-
dukter av de sektorsindelade system som utredningen försöker frigöra sig ifrån.

Ett annat sätt att säga detta på är att föreslå att det saknas ett kapitel i utredningen. 
Ett kapitel som slår fast att det behövs ett tvärsektoriellt stöd för landsbygders ut-
veckling av egen innovations- och omställningskapacitet, med fokus på kommuner-
nas behov och utmaningar. Ett sådant kapitel skulle tala om behov av att förstärka 
relationerna mellan kommuner och regioner, och med akademi, civilsamhälle och 
näringsliv för att gemensamt ta sig an landsbygders utmaningar. Här skulle myndig-
heter som Vinnova och Energimyndigheten föreslås ökade anslag för att utvidga 
nuvarande satsningar på städers tvärsektoriella innovationssatsningar att också 
inkludera landsbygder. Förstärkt fokus på forskning skulle också föreslås med fokus 
på samverkan mellan till exempel förvaltningsstudier och innovationsledning.

LANDSBYGDER OCH INNOVATION / OMSTÄLLNINGSPLATTFORM DALSLAND
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Något som utredningen pekar på, som har direkt bäring på förslaget att etablera en 
innovations-/omställningsplattform, är att:

“Den regionala tillväxtpolitiken tenderar att glömma landsbygderna.  
Landsbygdspolitiken har inte enbart ett sektoriellt problem. Det finns  
också ett problem i relationen till den tvärsektoriella regionala tillväxt- 
politiken. Som kommittén noterar i sitt delbetänkande har frågor om  
landsbygdernas utveckling inte alltid en självklar plats i det regionala  
tillväxt- och utvecklingsarbetet. Frågorna kan ha svårt att hävda sig i kon- 
kurrensen om utrymme och resurser på den regionala nivån. De aktörer som 
ansvarar för det regionala tillväxtarbetet kan också behöva utveckla sin roll  
när det gäller arbetet med landsbygdernas utveckling och tillväxt.” (Sid. 195)

Vi noterar att den av regeringen nyligen publicerade skrivelsen Nationell strategi för 
hållbar regional utveckling i hela landet 2021–203024 förstärker fokus på tvärsekto-
riell samverkan för innovation och omställning. Men inte heller den talar uttryckligen 
om innovationskapacitet i gles- och landsbygdskommuner. Den konstaterar dock att:

”Starka regionala innovationssystem är därför viktiga för att främja  
omställning och konkurrenskraft i hela Sverige. Det nationella innovations- 
systemet behöver stärkas såväl i glesa som i täta miljöer.”

Det talas också mycket om vikten av gles- och landsbygdernas bidrag till innovation 
och omställning och refereras också explicit till typiska syften för innovationsplatt-
formar, eller det som utrycks som ’missionsdriven innovation’:

24 Regeringens skrivelse 2020/21:133, Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030. Sid 42.

Illustration 2. (B. S. Jelusic) –  
Innovationssystemen når  

inte landsbygder i lika  
hög grad som städer.
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”Att ta sig an specifika samhällsutmaningar och att främja systeminnovation 
kan ske genom ett arbetssätt som syftar till att hitta och implementera lös-
ningar på komplexa samhällsutmaningar formulerade i tydliga mål och inom 
en bestämd tidsram (eng. missions). Detta arbetssätt innebär att en bredd 
av aktörer från olika sektorer och beslutsnivåer involveras. För att främja inn-
ovationsinsatser av systemkaraktär är det betydelsefullt att lokala, regionala, 
nationella och internationella aktörer samverkar.” (Sid. 39)

När det gäller regeringens forskningspolitiska proposition25 konstateras ungefär 
som ovan att Sveriges tillväxt är beroende av de värden som finns och produceras 
i Sveriges landsbygder, både i form av energi, råvaror och livsmedel men även lös-
ningar för andra utmaningar som krävs för hållbar utveckling, dock utan exempel. 

Det utrycks också att ”En forskningsbaserad kunskapsutveckling kan stärka och tyd-
liggöra regionernas och landsbygdernas förutsättningar att bidra till hållbar utveck-
ling.” (Sid. 71) samt ”Genom forskning kan man även få ökad kunskap om hållbara 
samband mellan städer och landsbygder samt hur glesa miljöer bidrar till en hållbar 
utveckling och innovationskraft i alla delar av landet. Ny kunskap är relevant också 
för globala utmaningar inom området.” (Sid. 71)

Både våra samtal och inläsning på litteratur bekräftar ett inledande antagande - att 
behov av specifik utveckling av landsbygders innovations- och omställningskapa-
citet hittills hamnat mellan stolarna mellan rådande sektorer, politikområden och 
stödsystem, liksom mellan de olika nivåerna i styrsystemet. Samtidigt är det glädjan-
de att bara under perioden mellan Landsbygdsutredningen och den nya nationella 
strategin för regional utveckling kunna skönja en snabb rörelse mot att mer explicit 
adressera landsbygdernas behov av egen kapacitet i innovationssystemet, liksom 
allt oftare en betoning på behov av omställning.

INNOVATION OCH LANDSBYGDER I PRAKTIKEN
Landsbygdsutredningen pekar bland annat på Landsbygdsnätverket för innova-
tionsfrämjande insatser. Nätverket initierades 2007 och finansieras av Landsbygds-
programmet och Havs- och fiskeriprogrammet.26 Inom ramen för programmet 
samverkar ett hundratal intresseorganisationer och myndigheter för att skapa en 
bred och ökad delaktighet i landsbygdsutveckling. Relativt nyligen har frågan om 
innovation i landsbygder lyfts genom skapandet av en arbetsgrupp för innovations-
främjande i landsbygder. Baserat på en intervjustudie presenterad våren 2021 pekar 
arbetsgruppen på fyra brister för innovationsarbete i landsbygder:27

1. Avsaknad av kapital

2. Saknas nyckelpersoner med helhetsperspektiv

3. Innovationsaktörer letar inte aktivt upp idébärarna

4. Saknas landsbygdsperspektiv hos många innovationsaktörer

25 Proposition 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige.
26 https://landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/debattartikelvarforrinnerinnovationenutisan-

den.5.2a98f251178a4f27f3d165ed.html
27 https://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/debattartikelvarforrinnerinnovationenutisan-

den.5.2a98f251178a4f27f3d165ed.html
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Speciellt den sista bristen är intressant ur ett innovationsplattformsperspektiv. Här 
pekar utredningen på att: 

”Det finns en urban norm i innovationssystemet idag vilket speglas i det 
språkbruk som används. Man talar om enhörningar, innovation, startups och 
riskkapital och befinner sig ofta väldigt långt ifrån den verklighet som finns i 
landsbygder. Den process som fungerar i staden kanske inte alltid fungerar i 
landsbygder, och det är ett perspektiv och kunskap som tyvärr ofta saknas.”

När vi letat efter miljöer som kan likna en omställningsplattform Dalsland så har vi 
inte hittat något exempel på en organisering mellan flera kommuner med specifikt 
fokus på samhällsutmaningar, däremot en rad olika satsningar med lite olika karaktär 
som alla är inspirerande och visar vad som kan vara möjligt.

ORGANISERING FÖR NÄRINGSLIVSSAMVERKAN
Ett bra exempel på en organiserad samverkan för att stödja lokalt näringsliv är Inno-
vationscenter för landsbygden, som är en samverkansmiljö i sydöstra Skåne, och om-
fattar kommunerna Simrishamns kommun, Sjöbo kommun, Tomelilla kommun och 
Ystad kommun. Här sker aktiv samverkan med syfte att ”… koppla ihop landsbygds-
företagare med andra aktörer som akademin och olika stödsystem som oftast finns 
i stadsmiljöer.”28 Som flera liknande initiativ har det ett specifik fokus på företag och 
entreprenörskap. Även mellan kommunerna i Dalsland finns en aktiv näringslivsorien-
terad samverkan. 

MATERIAL- OCH TEKNIKFOKUSERADE INNOVATIONSCENTER
Det finns flera satsningar som fokuserar lokal innovation med fokus på bland annat 
råvaror och material, till exempel Grythyttan Innovation & Start-up Hub, Interior 
Cluster Sweden och Innovationspark Norr. Ett nytt sådant exempel är Maker Squ-
are i Gnösjöbygden som fungerar som en mötesplats för studenter, designers och 
tillverkande företag. Verksamheten finansieras av det lokala näringslivet och målet 
är att samla tillverknings- och materialkunskap som finns i regionen och på så sätt 
bidra till att fler produktionsprojekt stannar i Sverige.29

I Dalsland finns till exempel Gröna klustret i Nuntorp med fokus på bland annat skog 
och trä, liksom den konsthantverks- och materialbaserade Stenebyskolan och Mötes-
plats Steneby, som bland annat medverkar i projektet Tillverka i trä.30

ORGANISERING FÖR LOKALT DRIVEN UTVECKLING
De flesta initiativ som har likheter med ett tänkt fokus för en Omställningsplatt-
form Dalsland är lokala och i mer eller mindre hög grad drivna av lokala eldsjälar och 
föreningar.31 Ett sådant exempel är Röstånga Utveckling AB som startades 2009 
som föreningen Röstånga Tillsammans – en förening baserad på lokalt arbete och 
engagemang, och viss extern finansiering för att utveckla orten Röstånga med om-
nejd. 2011 etablerades Röstånga Utveckling AB med ungefär 400 Röstångabor som 
delägare. Fokus är bland annat på att köpa och renovera förfallna fastigheter och 

28 http://innovationscenter.se/
29 https://www.makersquare.se/
30 www.tillverkaitra.se
31 För fler exempel se boken: En annan landsbygd – Om gestaltad livsmiljö på landsbygden av Angelica Åkerman, 2020.
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driva verksamhet såsom konsthall och restaurang. Det privatägda Väveriet i Uddebo 
driver platsutvecklande aktiviteter och fastighetsutveckling med bas i det gamla 
väveriet i Uddebo i Tranemo kommun. 

En satsning som sticker ut och ofta uppmärksammas är projektet Duvedmodellen 
som drivs i orten Duved i Åre kommun.32 Fokus är på ortens utveckling genom bland 
annat fastighetsutveckling och aktiv samverkan mellan kommun och näringsliv. Pro-
jektet har dragit till sig finansiering från bland annat Vinnova och forskare vid Arki-
tekturhögskolan vid KTH studerar utvecklingen av den här modellen för samverkan.

Ett exempel från Dalsland är kulturcentrumet Not Quite som etablerades 2002 i 
orten Fengersfors i Dalsland, med lokaler och verksamheter i det nedlagda Fengers-
fors bruk, inklusive aktivt konsthantverk, konsthallar, festivaler, café och butik.33

SMÅSKALIGA PROJEKT FÖR LOKAL UTVECKLING 
Utöver dessa lite större satsningar finns det även mängder av mindre projekt för lo-
kal utveckling, till exempel av sociala tjänster, lokal handel och digital utveckling. Så-
dana projekt finansieras typiskt av Jordbruksverket genom Leader-programmet för 
lokalt ledd utveckling, baserat på en modell som är baserad på lokalt engagemang 
genom ideella föreningar.

Vi drar slutsatsen att de drivkrafter som finns för hållbarhet och omställning typiskt 
är lokala och drivna av eldsjälar. Ofta kultur- och konstdrivet, och ofta centrerade till 
en ort. Dessa projekt hittar olika former av stöd i systemet, till exempel i regionalfon-
der, i Vinnovas innovationsmedel med mera. När det gäller näringslivsutveckling är 
många kommuner liksom kommunalförbund aktiva, och här ser vi också flera exem-
pel på samverkan mellan flera kommuner. 

På det regionala planet handlar det typiskt om sektorsorienterade satsningar. Vid 
sidan om dessa sektorsorienterade satsningar saknas dock ett explicit fokus på ut-
veckling av innovations- och omställningskapacitet som sådan, mellan aktörerna i 
det lokala systemet, inklusive landsbygdernas kommuner. Det finns visserligen flera 
exempel på hur kommunalförbund driver sådan utveckling, men dessa har ofta ett 
mer avgränsat tematiskt fokus och/eller bedrivs i projektform, såsom i västra Sverige 
Göteborgsregionens All Age Hub med fokus på tillgängliga boenden och välfärds-
tekniktjänster och Sjuhärads kommunalförbunds Creative Cluster med fokus på ut-
vecklingen av den kreativa sektorn.

32 https://arkitekten.se/nyheter/duved-blir-pilot-for-framtidens-samhallsbyggnad/
33 https://www.notquite.se/
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I det här avsnittet beskriver vi konceptet Innovationsplattform som en möjlig fö-
rebild och inspirationskälla för förstärkt innovations- och omställningskapacitet i 
svenska landsbygder. 

BAKGRUND TILL KONCEPTET INNOVATIONSPLATTFORM
År 2011 gav regeringen utifrån sin miljöteknikstrategi Vinnova i uppdrag att skapa 
ett program för att stödja så kallad utmaningsdriven innovation, med fokus på 
utveckling av innovationer för hållbar utveckling.34 Inom ramen för programmet 
gjordes en speciell utlysning med fokus på städers utmaningar, kallad ”Innovations-
plattformar för hållbara attraktiva städer”. Syftet var att förstärka samverkan mellan 
kommun-, näringslivs- och forskningsorganisationer för att skapa möjligheter för att 
testa nya hållbarhetslösningar i städer. 

Fyra städer beviljades medel 2013 för att etablera innovationsplattformar; Malmö, 
Lund, Borås och Göteborg. I denna fas var fokus på att identifiera hinder för innova-
tion.35 I fas två, under perioden 2016 till augusti 2019, tillkom även Stockholm och 
senare också Kiruna. I den här fasen handlade det om att testa olika sätt att över-
komma identifierade hinder, bland annat genom att organisera olika former av sam-
verkan och definiera strategier för plattformens arbete. I fas tre som startade 2020, 
och pågår fram till 2023, är fokus på att integrera innovationsplattformens arbete i 
den kommunala ledningen och styrningen.

En viktig erfarenhet från den här utvecklingen är att det inledande fokuset på att 
underlätta för andra aktörer, främst näringslivet, att testa hållbarhetslösningar i de 
medverkande städer blev för begränsat. Dels växte insikten att det handlade om 
problem och utmaningar som till stora delar handlade om kommunens ansvarsom-
råden, dels att kommunen inte var organiserad för att hantera sådana utmaningar 
som typiskt skär tvärs igenom den kommunala organisationen och som kräver 
samverkan över förvaltningsgränser och med omvärlden. Succesivt utvecklades 
en förståelse att det handlade om att bygga kapacitet i den kommunala organisa-
tionen för att hantera städernas typiskt komplexa problem och utmaningar, både 
inom och utanför stadens rådighet.36 Det blev allt tydligare att det fanns en lucka i 
innovationssystemet – bland annat att innovationsstödsystemet hade bortsett från 
kommunen som aktiv aktör, trots en mångfald av satsningar på testbäddar, science 
parks, och inkubatorer.

Delegationen för hållbara städer lyfte i en särskild rapport 201237 fram femton hin-
der som försvårar en nödvändig, snabb och långsiktigt hållbar omställning av svens-
ka städer, bland annat: 

34 Se exempelvis: Enequist, E., Ernits, H., Jahnke, M., Lööf, J., Stoltz-Ehn, A-K. (2019). Innovationskapacitet för att leda 
och organisera hållbar samhällsutveckling – erfarenheter och rekommendationer från innovationsplattformarna 
2016–2019. RISE.

35 Sandoff, A., Algehed, J., Bladini, F., Jensen, C., Palm, K., Williamsson, J. (2015). Innovationsplattformar för hållbara 
attraktiva städer: Slutrapport följeforskningen. (Mistra Urban Futures Report 2015:16).

36 Se exempelvis Enequist, E. Vem axlar ansvaret i den smarta staden i Tidskriften Stad 2017:19: https://www.movium.
slu.se/debatt?article=vem-axlar-ansvaret-i-den-smarta-staden

37 Delegationen för hållbara städer. (2012). Femton hinder för hållbar stadsutveckling. Statens offentliga utredningar, M 
2011:01/2012/66. Stockholm.
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• att “stuprörstänkande” försvårar helhetslösningar; 

• bristande samordning inom och mellan olika nivåer av den kommunala organi-
sationen; 

• att värden kopplade till människors livskvalitet och städernas attraktionskraft 
inte ges tillräcklig tyngd; 

• att ensidigt och kortsiktigt projektfokus hindrar långsiktighet; 

• att det brister i kapacitet och kompetens att utöva ledarskap för komplexa, 
tvärsektoriella processer, samt 

• att det saknas tillräckliga incitament för långsiktigt hållbara beslut. 

Rapporten fick inflytande på utvecklingen och det kom allt mer att handla om att 
bygga kapacitet i den kommunala organisationen för att aktivt kunna driva innova-
tionsarbete, både inom ramen för kommunens rådighet, och i samverkan med andra 
aktörer – att så att säga sätta kommunerna ”i förarsätet” för utvecklingen. 

HANTERING AV WICKED PROBLEMS
Begreppet ’wicked problems’, eller på svenska ’lömska problem’, är viktigt att förstå 
för att få en uppfattning om vilka typer av utmaningar som är utgångspunkten för 
innovationsplattformars verksamheter.

De senaste hundra årens välståndsutveckling har till stor byggt på samhällets för-
måga att tillämpa idéer och kunskap från naturvetenskapen för att säkra till exempel 
väl fungerande sjukvård, transporter och energiförsörjning. Parallellt med teknisk 
utveckling har samhället också skapat sociala och ekonomiska innovationer, till ex-
empel barnomsorg, mödravård och pensionssystem för att hantera komplexa utma-
ningar. Samhället har också finansierat forskning och utveckling som blivit avgöran-
de för utvecklingen.38

Kombinationen av tekniska och sociala idéer och lösningar har tagit oss långt. Sam-
tidigt ser vi idag nya problem, ibland som konsekvenser av gamla lösningar. Det tyd-
ligaste exemplet är kanske växthuseffekten som ett resultat av mångfalden av ofta 
nyttiga och viktiga tekniska lösningar baserade på fossila bränslen. Problemen tycks 
också bli allt med sammanflätade och komplexa. Ett exempel på det är från början 
oanade effekter av internet, till exempel hur sociala plattformar leder till filterbubb-
lor som i sin tur utmanar demokratin i grunden genom ökande faktaresistens och 
utveckling av hatiska subkulturer som allt mer också tar sig uttryck utanför sociala 
forum på nätet.

På senare år har intresset för så kallade ’wicked problems’ ökat lavinartat. Begreppet 
myntades 1972 av de amerikanska planeringsforskarna Rittell och Webber39 för att 
beskriva hur städers planeringsutmaningar är omöjliga att rå på med traditionell 

38 Se exempelvis: Mazzucato, M. (2018). Mission-oriented innovation policies: challenges and opportunities. Industrial 
and Corporate Change, 27(5), 803-815.

39 Rittel, Horst W. J.; Webber, Melvin M. (1973). “Dilemmas in a General Theory of Planning”. Policy Sciences. 4 (2): 
155–169.
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teknisk problemlösning.40 De menade att wicked problems har ett antal egenskaper 
som gör dem svåra eller omöjliga att slutgiltigt lösa. Conklin har generaliserat Rittel 
och Webbers beskrivning i följande kategorisering (författarnas översättning till 
svenska):41

• Problemet kan inte förstås förrän en lösning skapats

• Det är inte självklart när problemet är löst

• Lösningar på lömska problem är inte rätt eller fel

• Varje lömskt problem är nytt och unikt 

• Varje lösning på ett lömskt problem är en unik lösning

• Det finns inga självklara alternativa lösningar på lömska problem

Det vill säga, lömska problem är kontextberoende och förståelsen av dem är subjek-
tiv – olika parter förstår problemet på olika sätt. Bland annat spelar ideologi, kultur 
och erfarenheter in i hur problem uppfattas. 

Till skillnad från traditionell teknisk problemlösning, som typiskt börjar med en rela-
tivt klar problembeskrivning (till exempel ’här ska det byggas en bro som ska klara en 
last av X ton och spänna över Y meter’), så kräver lömska problem ett inledande och 
också pågående arbete att ’vrida och vända’ på problemet - en dialogbaserad pro-
cess av att försöka förstå och se det ur olika synvinklar. I den processen krävs bland 
annat en hög grad av öppenhet och föreställningsförmåga för att försöka förstå hur 
andra personer, med kanske andra uppfattningar än en själv, upplever problemet.

Det är också viktigt att kunna hantera en mångfald av fakta och perspektiv, och gär-
na bygga processen på en aktiv samverkan mellan praktik och forskning – så kallat 
transdisciplinär kunskapsproduktion.42 Det innebär utifrån ett förvaltningsperspek-
tiv att det blir nödvändigt att skapa och organisera för denna typ av problemlösning, 
vilket i praktiken handlar om att bygga en nära samverkan mellan företag, invånare, 
experter, akademi och politiker.

En sådan process är typiskt iterativ, en pendlande process som parallellt undersöker 
problemet och försöker lösa det. Designprocessen används ofta som exempel på en 
sådan process där lösningar skapas genom att förstå komplexa situationer genom 
att skissa sig fram till lösningar. Skisserna är ett slags preliminära lösningsförslag 
som kan bedömas, och i den bedömningen kan man också bättre avgöra om man 
förstått problemet på rätt sätt. 

En vanligt förekommande generalisering av designprocessen är den så kallade 
’double diamond-modellen’, utvecklad av British Design Council. I SVID:s (Stiftelsen 
Svensk Industridesign) översättning till svenska (se illustration 3)43 handlar det om 

40 För fler exempel se: Jahnke, M. (2013). Meaning in the Making: Introducing a hermeneutic perspective on the contri-
bution of design practice to innovation (PhD-thesis), Gothenburg University.

41 Conklin, Jeffrey (2006). Dialogue mapping: building shared understanding of wicked problems. Chichester, England: 
Wiley Publishing.

42 Se exempelvis boken: Transdisciplinary Knowledge Co-production (Hemström et al., 2021): file:///C:/Users/jahnke/
AppData/Local/Temp/Transdisciplinary-Knowledge-Co-production-for-Sustainable-Cities-1.pdf

43 https://svid.se/vad-ar-design/designprocessen-fran-ide-till-verklighet/
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fem huvudsakliga steg: Förstå, Definiera, Idégenerera, Prototypa och Testa. I verk-
ligheten är processen inte linjär, snarare cyklisk och med överlappande steg, men 
double diamond-modellen är en god schematisk bild.

För individer utbildade i och vana vid en mer linjär process, där problemet är klart 
beskrivet från början, är detta ofta en ovan process som kan upplevas som oklar, 
subjektiv och stressig eftersom den till stor del bygger på att hantera osäkerhet 
under en stor del av processen.

Illustrationen nedan beskriver hur hanteringen av lömska problem typiskt befinner 
sig i område 4 – ”Gemensamt utforskande” – där det både initialt råder en hög grad 
av ovisshet, och också en potentiellt hög grad av oenighet.

Kärnan i idéen med innovationsplattformar är att skapa kapacitet att hantera den 
här typen av processer. För Dalsland skulle det handla om att plattformen tar sig an 
komplexa utmaningar som enskilda kommuner eller andra aktörer inte kan lösa eller 
hantera på egen hand. Det kan även inbegripa att involvera regioner liksom natio-
nella aktörer för att komma framåt med en utmaning. En lärdom i utvecklingen av 
städernas innovationsplattformar var att det ofta stöter på strukturella hinder i det 
vertikala styrsystemet, till exempel legala hinder som behöver lösas på statlig nivå. 
Tack vare detta pågår nu ett arbeta att skapa nationella ’policy labs’. 

Illustration 3. (SVID, Stiftelsen 
Svensk Industridesign) -  

Double diamond-modellen för 
designbaserad innovation.

Illustration 4. (J. Forzelius) -  
Innovationsplattformar  

utforskar komplexa utmaningar.
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VAD ÄR EN INNOVATIONSPLATTFORM?
De innovationsplattformarna som utvecklas i städerna som medverkar inom ramen 
Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer har lite olika karaktär, men alla 
kan ses som kapacitetshöjande miljöer som:

”… hanterar olika typer av flöden (se modell nedan) som av olika anledningar 
inte alltid hanteras av dagens institutionella landskap. Plattformarna är för-
stärkande strukturer som möjliggör att vissa typer av problem eller utmaning-
ar “fångas upp” och “hanteras”. Den formella hierarkiska organisationen finns 
kvar, men dess kapacitet höjs med hjälp av plattformen som adresserar frågor 
som idag “faller mellan stolarna” av varierande skäl.”44

I grunden handlar det om att skapa resurser och organisering för samverkan mellan 
en mångfald aktörer som endast tillsammans kan hantera lömska problem och 
utmaningar. Förutom sedvanlig förankring och resurser bygger en innovationsplatt-
form bland annat på:

• Förmåga att driva designbaserade innovations- och omställningsprocesser - 
för att hantera komplexa problem och utmaningar i samverkan.

• Metoder och resurser att driva innovations- och omställningsprocesser, till ex-
empel en specifik och neutral ”labbmiljö” med digital uppkoppling, mötesrum 
och material för kreativitet.

• Samverkans- och ”ihopkopplingsförmåga”,45 ibland kallat gränsgångarförmå-
ga46 eller mellanrumsledarskap. För att driva utvecklig i samverkan, inte minst 
tillsammans med lokalsamhället.

44 Se sid 22 i: Innovationskapacitet för att leda och organisera hållbar samhällsutveckling – erfarenheter och rekom-
mendationer från innovationsplattformarna 2016-2019.

45 På engelska det nybildade ordet ”connectiveness”.
46 Se exempelvis: Ernits, H. (2020). Ledarskap i mellanrummen–fallstudie av gränsgångare och gränspraktiker i en 

komplex samverkansmiljö, RISE Research Institutes of Sweden.

Illustration 5. (J. Forzelius) - 
Innovationsplattformar som 

kapacitetshöjande miljöer  
som hanterar flöden
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• Mycket god lokalkännedom och förståelse för det lokala sammanhangets och 
aktörers utmaningar och behov.

• Forskningssamverkan för att stödja plattformens utveckling och påkoppling 
på det akademiska systemets resurser, till exempel för studier, studentprojekt, 
finansieringsarbete med mera.

De städer som sedan 2013 arbetat med att utveckla innovationsplattformar har 
gått till väga på lite olika sätt och har haft lite olika fokus, några mer på sociala frågor 
och några mer på näringslivssamverkan för hållbarhet. Genomgående för alla är att 
utvecklingen skett i flera steg, med inledande undersökningar av behov och gradvis 
utveckling av arbetssätt, förankring och finansiering etc. 

Om man jämför med nuläget för Dalsland så står Dalsland inte på ruta ett. Mycket av 
det som krävs för att bygga en innovations- eller omställningsplattform finns redan 
på plats, till exempel kunskap om skapande och innovation liksom många relevanta 
projekt, kontakter och samverkan. Vad som skulle krävas är ett gemensamt åtagande, 
en benämning, en projektledning och en budget och engagemang för att organisera 
grunden för en plattform, som i princip skulle handla om att samla de resurser som 
redan finns.

EXEMPLET INNOVATIONSPLATTFORM BORÅS
Ett bra exempel på en innovationsplattform som på olika sätt skapat nödvändig ka-
pacitet är Innovationsplattform Borås. 47 48 Plattformen började som ett projekt mel-
lan 2013-2015 för utveckling av bostadsområdet Norrby i samverkan mellan Borås 
kommunen, det kommunala avfallsbolaget Borås Energi och Miljö, forskningsinstitu-
tet SP (numera RISE) och Högskolan i Borås. Innovationsplattform Norrby utveckla-
des därefter vidare till en kommunövergripande samverkan.

För att driva plattformen finns en projektledningsfunktion bestående av en pro-
jektledare, en kommunikatör och en forskare. Plattformen har också en fysisk ar-
betsplats och workshopmiljö i Textile Fashion Center i Borås. En viktig funktion i 
Innovationsplattform Borås är Projektstudion - ett arbetssätt och en plats som un-
derlättar ”… för professionen att tackla problem och genomföra projekt som kräver 
samverkan över förvaltningsmässiga, organisatoriska eller kunskapsmässiga gränser.
Projektstudion som arbetssätt nyttjas när frågor eller problem är komplexa, tvety-
diga eller gränsöverskridande; eller där det krävs involvering av intressenter eller fler 
kunskapsperspektiv.”49 

47 https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/innovationsplattformboras.4.6a80e56d15869d0d-
313f142b.html

48 https://www.boras.se/download/18.5c762cf31764be25b3729e38/1607951836966/Boras%20Stad%20som%20inno-
vativ%20offenlig%20verksamhet.pdf

49 För detaljerad beskrivning av projektstudion se rapport: Ernits, H. (2019). Projektstudio - En miljö och ett arbetssätt 
för gränsöverskridande problemlösning, lärande och samarbete. RISE Rapport 2019:64, http://www.diva-portal.org/
smash/get/diva2:1356365/FULLTEXT01.pdf
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Viktiga beståndsdelar för att driva arbetet i projektstudion är: 

• Studioledaren som planerar och håller ihop arbetsprocessen. Studioledaren är 
typiskt utbildad i processledning, medborgardialog och designdriven innova-
tion.

• Studion, som är en fysisk mötesplats som är inredd för att främja kreativitet 
och samarbete. Utgångspunkten är att det ska vara en miljö där det är ”högt i 
tak” och en annorlunda atmosfär än vanliga mötesrum. Här finns gott om prak-
tiskt material så som flexibelt möblemang, stora väggytor, skriv- och ritutrust-
ning med mera.

• Studiosessioner som är den ofta intensiva arbetsprocess där aktörer med olika 
bakgrunder samlas och interagerar utifrån sin profession eller expertis.

• Metodbok med praktiska tips och råd, såsom vilka metoder som kan användas i 
studiosessioner när olika specifika situationer uppstår.

Exempel på projekt som bedrivs inom ramen för Innovationsplattform Borås50 in-
kluderar projektet Kraftsamling Sjöbo – medborgardriven utveckling av bostadsom-
rådet Sjöbo, inklusive etablering av ett medborgarlabb; TJAFS (TJänsteinnovation i 
AvFallsSystemet) - utveckling av en tjänst för boende utan tillgång till bil för omhän-
dertagande av farligt och skrymmande avfall; Konfektionsfabriken 4.0 – ett projekt 
drivet av högskolan i Borås för att etablera arbetsmöjligheter för nyanlända inom 
konfektionsindustrin.

Utvecklingen av innovationsplattformen bygger till stor del på forskningssamverkan, 
främst genom att en doktorand varit aktiv i arbetet under i princip hela processen, 
men också genom flera av de projekt som bedrivs inom ramen för plattformen, där 

50 https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/innovationsplattformboras/projektplattformenstod-
jer.4.3b406ca9171ac3302441e9f6.html
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forskare vid både Högskolan i Borås och RISE medverkat i att formulera projekt och 
bidra i ansökningsskrivande för finansiering liksom genomförandet. Doktoranden 
har kunnat studera olika delar av plattformen på djupet, vilket bland annat har hjälp 
Borås stad att bättre förstå och precisera sin utveckling. Redan tidigt i arbetet med 
att etablera plattformen fokuserades vikten av kommunikation, bland annat genom 
att en illustratör anställdes för att sätta bild på de ofta komplexa resonemangen. 
Förutom att bidra till att skapa kännedom om och förståelse för verksamheten i den 
kommunala organisationen har illustratören också bidragit till självinsikt bland dem 
som driver plattformen.
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I det här avsnittet presenterar vi ett förslag på en Omställningsplattform Dalsland, 
inklusive varför den är organiserad med landskapet som geografisk ram, vilka utma-
ningar den kan hantera, hur den är uppbyggd, samt hur den kan etableras.

VARFÖR ETT LANDSKAP SOM RAM,  
OCH VARFÖR DALSLAND?
En Innovationsplattform landsbygd är organiserad utifrån en större, men ändå sam-
manhållen geografisk inramning än vad som är typiskt för de flesta av dagens inno-
vationssatsningar på landsbygder. Det finns flera skäl till detta. 

Ett landskap representerar en etablerad geografisk samhörig och identitet, med en 
gemensam historia som sträcker sig flera hundra år bakåt i tiden. Den gemensamma 
identiteten och geografin återspeglas i allt ifrån kartor, symboler, berättelser och be-
skrivningar - till exempel hur landskapet beskrivs som en enhet i allt ifrån turistsam-
manhang till näringslivsutveckling. Detta motsvarar på många sätt den inramning, 
både geografiskt, historiskt och identitetsmässigt som gäller för städer, inklusive för 
städers innovations- och omställningssatsningar. En sådan inramning tror vi bland 
annat gynnar engagemang och intresse.

En olikhet mellan ett landskap respektive en stad som geografisk ram (och som är 
speciellt intressant ur ett forskningsperspektiv på organisering för innovationskapa-
citet), är att städer typiskt representeras av en kommun medan landskap represen-
teras av flera, och ibland landskapsövergränsande kommuner. Detta gör bland annat 
att organiseringen av en landsbygds innovationsplattform kan behöva hantera olika 
politiska agendor inom ramen för verksamheten.

En fördel med en geografiskt mer täckande organiseringen är att den ger bättre 
tillgång till nödvändiga resurser som få lokalsamhällen eller kommuner enskilt har 
möjlighet att förfoga över. Till exempel kan den kreativitet som finns i Not Quites 
verksamhet i Fengersfors bidra till kreativ problemlösning också för andra orter än 
Fengersfors eller kommunen Åmål. Det blir också möjligt att dela på resurser för till 
exempel forsknings- och utvecklingsfinansiering, och på personer med expertiskun-
skap inom till exempel innovationsutveckling, planering och social hållbarhet.

Ytterligare ett skäl till en vidare geografisk täckning är att många av kommunernas 
utmaningar är likartade. Genom att hantera dem i gemensamma processer gynnas 
både samverkan mellan kommuner och andra lokala aktörer, och lösningar kan ska-
pas som inte suboptimeras eller riskerar att konkurrera med initiativ i närliggande 
kommuner. Ett exempel på en sådan utveckling, tänkt att gynna hela Dalsland, är 
förslaget om ett Campus Dalsland51 – en lokalisering av vissa universitets- och hög-
skoleutbildningar till Dalsland för att motverka ungdomars utflyttning och stärka 
Dalslands attraktivitet och kompetensförsörjning.

Inte minst gynnas samverkan med den mångfald av aktörer som finns inom den geo-
grafiska ramen (och i uppkopplingen på andra innovationssystem) av just en sådan 
inramning. Detta handlar om åtminstone tre viktiga dimensioner: 

51 Se rapporten: Lindhé, L., et al. (2021). CAMPUS DALSLAND – konceptutveckling och förstudie om uppbyggnad av ett 
lokalt campus, http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1520482/FULLTEXT01.pdf

OMSTÄLLNINGS- 
PLATTFORM  

DALSLAND
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1. Den tvärsektoriella dimensionen – att skapa lösningar och utveckling i samver-
kan mellan till exempel näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor – för att på 
så sätt överbrygga den sektoriella organiseringen liksom de nuvarande sektori-
ellt baserade stöd och finansieringssystemen – så att lösningar kan bli hållbara i 
alla tre hållbarhetsdimensioner. 

2. Den tvärdisciplinära dimensionen - för att hantera de ’lömska problem’ som 
krävs för hållbar omställning krävs tvärdisciplinär samverkan. I städers inno-
vationsplattformar drivs innovations- och omställningsprocesser i samverkan 
mellan till exempel planerare, samhällsvetare, ingenjörer, kulturgeografer och 
konstnärer. Sådana tvärdisciplinära ansatser är lika viktiga för landsbygdens 
utveckling och omställning.

3. Den vertikala dimensionen – många utmaningar kan inte lösas eller hanteras 
av enskilda kommuner om det finns strukturella hinder i till exempel nationell 
lagstiftning. Därför krävs en möjlighet att lyfta frågor i systemet för flernivå-
styrning.

Att etablera en landskapsbaserad samverkan handlar inte om att ersätta lokalt dri-
ven utveckling, utan om att förstärka den genom att bättre koppla upp den på re-
gionala och nationella system. Vi menar att en omställningsplattform Dalsland inte 
kan fungera om den inte är väl uppkopplad på, och kan bygga tillit och engagemang 
hos lokala aktörer, inte minst landskapets kommuner liksom invånare. 

Vi menar vidare att Dalsland är ett mycket bra case för utveckling av en omställ-
ningsplattform av tre huvudsakliga skäl: 

1. Det pågår det mycket redan mycket utveckling i Dalsland att bygga på och 
”knyta ihop” bättre. Det tror vi också är typiskt för många landsbygder. 

2. Dalsland har de facto stora utmaningar som är typiska för många landsby-
gder, liksom typiska resurser. Det gör Dalsland till ett mycket lämpligt case 
för utveckling som också kan komma andra kommuner och landsändar till 
nytta, till exempel genom att etablera följeforskning på utvecklingen av en 
Omställningsplattform Dalsland. 

3. Dalsland består till största delen av glesa eller glesa blandade kommuner.52 
Men precis som för många andra landsbygder finns också närhet till mer täta 
områden och regioner.

52 Utifrån Jordbruksverkets indelning av Sveriges kommuner i sex kategorier kan de fem kommuner som i sin helhet 
finns inom Dalslands gränser betraktas Bengtsfors och Dals-Ed som glesa landsbygdskommuner och Färgelanda 
och Mellerud som glesa blandade kommuner. Åmål betraktas som tät blandad kommun.
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VAD KAN EN OMSTÄLLNINGSPLATTFORM  
DALSLAND VARA?
Omställningsplattform Dalsland motsvarar modellen med innovationsplattformar 
i städer, med sina specifika fokus på städernas egna utvecklingsbehov ur ett håll-
barhetsperspektiv, inte minst för att uppfylla målen i Agenda 2030. För att låna en 
definition utvecklad inom ramen för Innovationsplattformar för hållbara attraktiva 
städer så är en Innovationsplattform en:

”… kapacitetshöjande samverkansmiljö som hanterar innovations-  
och omställningsutmaningar som inte omhändertas tillräckligt bra  
inom ramen för dagens struktur.”

Man kan se det som att miljön fångar upp det som annars lätt ”hamnar mellan sto-
larna” mellan olika aktörer, och ser till att dessa utmaningar adresseras med resurser, 
processer, metoder och kompetens som förmår höja innovationshöjden och om-
ställningspotentialen på resultatet – en form av ”förstärkande miljö”. Men man kan 
också se det som att plattformen förstärker redan befintliga resurser, kunskaper och 
engagemang genom att dels utveckla förbättrad samverkan, dels koppla upp denna 
samverkan på olika former av resurser, till exempel kunskapstillgångar från universi-
tet och högskolor, samt finansieringsmöjligheter i de regionala, nationella och inter-
nationella finansieringssystemen. 

Ett annat och kompletterande sätt att se på en sådan plattform, speciellt för lands-
bygder, är att tänka på plattformen som en mer resilient, mer hållbar struktur som 
kan säkra långsiktig utvecklig genom att inte vara baserad på en eldsjäls drivkraft, 
som annars är vanligt i landsbygder. Den kan också bygga kontinuitet som inte är lika 
beroende eller påverkade av enskilda kommuners situation. 

Ytterligare ett sätt att tänka på plattformen är att se den som ett sätt att skapa den 
form för tvärsektoriell organisering som utvecklats på senare år i städer, men som 
fortfarande saknas för landsbygder. Och för landsbygder att skapa en ’täthet’ som 

tas för givet i staden men som inte lika lätt ’händer av sig själv’ i landsbygder.

En stor skillnad mellan en typisk innovationsplattform-stad och en innovations-/
omställningsplattform-landsbygd är att stadens innovationsplattform förutom att 
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skapa samverkan på tvären i den kommunala organisationens ”silos” handlar om att 
koppla ihop den kommunala organisationen med övriga innovationssystem i staden, 
liksom med civilsamhälle och invånare. För landsbygdens innovationsplattform är 
utmaningen kanske inte så mycket att förstärka samverkan inom en enskild kom-
muns organisation, även om det också är viktigt, som att förstärka samverkan mellan 
kommuner liksom med andra lokala aktörer och invånare, samt bättre koppla upp 
plattformen på det etablerade innovationssystemet i städer - företag, universitet, 
regionorganisationer, institut, finansiärer etc.

Plattformen är alltså en organiserad samverkan mellan en mångfald av aktörer för 
att hantera platsens/det geografiska territoriets utmaningar

VIKTIGA UTGÅNGSPUNKTER FÖR  
EN OMSTÄLLNINGSPLATTFORM DALSLAND
Nedan presenterar vi några utgångspunkter för etablering av en 
Omställningsplattform Dalsland. Dessa är inte uttömmande, men vägledande och 
tänkta som underlag för en diskussion om fortsatt diskussion och utveckling. 

Tydligt syfte 
Grunden för etableringen av en omställningsfunktion bör vara en stark och kommu-
nicerbar vision som tar sin utgångspunkt i platsens identitet, situation och möjlighe-
ter. En vision som mycket väl matchar den tänkta Omställningsplattformens fokus 
på samhällsutmaningar är den som utvecklats för hela territoriet Västra Götaland, av 
Västra Götalandsregionen – ”Det goda livet”. En sådan vision behöver dock konkreti-
seras för det område som en omställningsplattform ska bidra till att utveckla. 

Illustration 8. (B. S. Jelusic) –  
Plattformens funktion  

att knyta ihop stad och land
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Rapporten Det Goda Livet i Dalsland – Diskussionsunderlag för en strategi för lång-
siktig utveckling i Dalsland53 publicerad av Västra Götalandsregionen föreslår den 
mer specifika visionen ”Det goda livet i Dalsland”, samt att det behövs specifika stra-
tegier för Dalsland, inklusive att ”Dalsland blir testarena för genomförande av åtgär-
der inom områden som har förutsättningar att utveckla landskapets synlighet och 
attraktivitet samtidigt som de är centrala för omställning och samhällsutveckling i 
Dalsland” (sid 7.). 

Visionen om ”Det goda livet i Dalsland” fungerar mycket väl som syfte för en Om-
ställningsplattform Dalsland. Vårt förslag är att omställningsplattformen ses som 
den funktion som realiserar förslaget om Dalsland som en testarena. Beskrivningen 
av en sådan funktion saknas i rapporten och vi hoppas att vårt diskussionsunderlag 
kan utgöra ett komplement på den punkten. Dock ser vi att omställningsfunktionen 
inte endast arbetar med de övergripande områden för utveckling som föreslås i 
rapporten, område C – ”särskilda experimentella och systemförändrande satsning-
ar”, utan också involveras för att förstärka innovations- och omställningshöjden 
även i A – Fördjupade satsningar med grund i ordinarie utvecklingsarbete, och B – 
Dalslandssäkrad implementering av ordinarie samhällsutvecklingsarbete.

Vidare föreslår vi en högre ambition att bygga strategin för det Goda livet i Dalsland 
på medskapande med invånare och civilsamhälle än vad som beskrivs i rapporten, 
även om vi förstår att författarna säkert inkluderar invånares delaktighet och möjlig-
het att påverka sin egen situation i visionen om att stärka invånarnas upplevelse av 
lycka och välbefinnande. Utifrån principen om medskapande föreslår vi att omställ-
ningsplattformen också arbetar med och stödjer lokala initiativ som uppstår i direkt 
samverkan med civilsamhälle och andra lokala aktörer runt om i Dalsland.

53 Rapport VGR Analys 2020:51: https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/work-
space/SpacesStore/c099aeb7-970a-46e7-840d-4ef21cbdb8b4/Dalsland%20diskussionsunderlag%20strategi%20
VGR%20Analys%202020_51.pdf?a=false&guest=true

Illustration 9 (VGR, med tillägg) 
- Hur Omställningsplattform 

Dalsland kan bidra till att realisera 
visionen Det Goda Livet i Dalsland.
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Bred aktörssamverkan
Omställningsplattformens verksamhet bygger på bred tvärsektoriell samverkan  
för en mer sammanhållen och gemensam utveckling. Vi bedömer förutsättningarna 
att skapa denna samverkan som mycket goda. Redan idag pågår flera olika sam-
verkansinitiativ att bygga vidare på, och om vi ser till kartan av redan intresserade 
aktörer för skapandet av en Omställningsplattform Dalsland så omfattar dessa 
både lokala aktörer som Mötesplats Steneby och Not Quite, regionala aktörer som 
Göteborgs universitet, Chalmers och Centrum för hållbar stadsutveckling, liksom 
nationella aktörer som RISE. Diskussioner under arbetet har också indikerat intresse 
hos kommunerna i Dalsland, SKR, Vinnova och Tillväxtverket med flera aktörer. Vi har 
också sett och talat om synergier med projekt som Campus Dalsland och förslaget 
om en vision Det goda livet i Dalsland. Dessa initiativ samlar ytterligare aktörer i ett 
gemensamt intresse för att bidra till Dalslands utveckling.

Vi föreslår att funktionen Omställningsplattform Dalsland ses som en central kom-
ponent i en förstärkt tvärsektoriell modell för utveckling av Dalsland, förslagsvis 
driven av Västra Götalandsregionen. Organiseringen kan baseras på någon form av 
avtal som reglerar möjliga insatser både i form av konkret finansiering och bidrag i 
form av arbetstid.

Stark lokal förankring
En omställningsplattform behöver drivas med mycket god förståelse för platsen, för 
kreativa processer och för de hållbarhetsmålsättningar som verksamheten syftar 
till att hantera. Den behöver ha mycket god kapacitet att koppla samman aktörer, 
initiativ och resurser i en gemensam utveckling baserad på medskapande – att agera 

”gränsgångare” i systemet. Vidare behöver den ha mycket god förmåga att kom-
municera med en mångfald av aktörer, från invånare och civilsamhällesaktörer till 
näringsliv, myndigheter och andra regionala, nationella och internationella aktörer i 
styr-, finansierings-, och forskningssystemen.

Mötesplats Stenebys uppdrag har många karaktärsdrag som motsvarar sådana behov.

Mötesplatsen har det regionala uppdraget att bidra till Dalsland utveckling, främst 
med fokus på att bidra till bättre förutsättningar för kulturföretagare. Detta görs 
genom att utveckla infrastrukturen för kulturproduktion samt att stärka konkurrens-
kraft och förmågan till nyskapande genom samarbete mellan HDK-Valand/Göte-
borgs universitet och kulturföretagarna i området, och genom samarbete med Not 
Quite på bruket i Fengersfors och Studio Växt i Dals Långed. 

Vi föreslår att Mötesplats Stenebys uppdrag och funktionalitet utvecklas att omfat-
ta projektledningen av en Omställningsplattform Dalsland. Det skulle bland annat 
innebära ett vidgat fokus utöver kulturnäringarna, men då vi ser dessa näringar som 
centrala för utvecklingen så är det en logisk och fullt möjlig utveckling i samverkan 
med aktörer som Göteborgs universitet, Högskolan i Väst, Chalmers tekniska hög-
skola, Centrum för hållbar stadsutveckling och RISE med flera intresserade aktörer.

Vidare förslår vi etableringen av en styrgrupp som inkluderar representation från 
civilsamhället, kommuner, kommunalförbund, region, akademi och institutssektor 
samt näringslivet.
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Medskapande och lokalt driven utveckling
Omställningsplattform Dalsland kan arbeta både med regionalt definierade strate-
gier och med lokalt driven utveckling. Det finns många aktörer som verkar för lokal 
utveckling. Problemet är ofta att resurser och räckvidd är begränsade. Det kan också 
vara så att det som erbjuds i form av statligt och regionalt finansiellt stöd inte alltid 
förstås av de som har behoven och vice versa. 

Omställningsplattformen behöver ha en ’agil’ form - en form som inte är allt för rigid 
och förplanerad. Det gör det lättare för lokala aktörer att söka stöd för relativt enkla 
och snabba insatser som kan göra stor skillnad lokalt - ett mindre omständligt system, 
nära invånares vardag, som kan komplettera nationella och regionala stödsystem. 
Plattformen kan här ha en sammankopplande, lotsande och ’knutlösande’ funktion.

Mötesplats Steneby har under några år utlyst såddfinansieringen ´Idépeng´.54 
Idépeng har visat sig vara ett billigt och förvånansvärt kraftfullt sätt att få igång lo-
kalt ägda utvecklingsinitiativ. Förutom att bidra till att sänka trösklar för att realisera 
idéer bidrar Idépeng också med att skapa starka lokala nätverk av aktörer från olika 
sektorer. Plattformen kan genom en sådan såddfinansiering, och med en funktion 
att koppla samman olika aktörer, till exempel konstnärer och designers med lokalt 
näringsliv och byalag, bidra till att sätta med fart på redan pågående informell och 
självorganiserad innovation. Urvalet av projektansökningarna görs lämpligtvis av ett 
råd sammansatt av personer och organisationer från lokalsamhället. 

Kreativ utveckling 
Kärnan i omställningsplattformens verksamhet är experimentella processer för ut-
veckling av nytänkande lösningar. För detta krävs kunskap om bland annat designdri-
ven innovation för omställning, även kallat missionsdriven utveckling. Det handlar dels 
om konkreta metoder för att undersöka utmaningar, utveckla förslag på koncept att 
testa och vidareutveckla, och metoder för involvering och medskapande. Det handlar 
också om förmåga att processleda sådana utforskande och experimenterande pro-
cesser. Här har det visat sig att erfarenhet av konstnärlig praktik och/eller designmeto-
dik ofta fungerar bra som kunskaps- och erfarenhetsbakgrund för processledare.55

Vi föreslår att en sådan kapacitet utvecklas med grund i Not Quites konstnärliga och 
designbaserade processer, och med Fengersfors bruk som bas. Not Quite bedriver 
redan flera projekt med fokus på omställning, samhällsnytta och goda livsvillkor.56 
Vidare erbjuder bruksmiljön oömma och inspirerande lokaler och miljöer för möten, 
workshops, utställningar, processarbete och konkret experimenterande. Samtidigt 
är tanken också att experiment ska kunna ske i de miljöer och på de platser i Dalsland 
där de är förankrade och relevanta.

Utvecklingen av kompetens och kapacitet kan göras med stöd av bland annat RISE, 
HDK-Valand vid Göteborgs universitet, samt institutionen Arkitektur och samhälls-

54 Rapport och video om Idépeng: https://motesplatssteneby.se/presentation-om-idepeng-2015-2020/
55 Jahnke, M. (2013). Meaning in the Making: Introducing a hermeneutic perspective on the contribution of design 

practice to innovation (PhD-thesis), Gothenburg University.
56 Se: https://dennyabruksorten.se/onewebmedia/Uppdaterad_DenNyaBruksorten.pdf
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byggnadsteknik vid Chalmers tekniska högskola. Förslagsvis koordinerar Centrum 
för hållbar stadsutveckling denna kapacitetsutveckling.

Utvecklingen av denna kapacitet kan också användas för att stödja och utveckla inn-
ovation för andra sammanhang, utanför Dalsland. En idé är att erbjuda städer möj-
ligheten att laborera med omställning och cirkulär ekonomi genom ett Urban Lab 
på landsbygden – för att ta tillvara hur landsbygder kan bidra till idéutveckling och 
inspiration för städers hållbara utveckling. 

Bryggor mellan land och stad 
Som diskuterat i stycket Landsbygder och innovation befinner sig ofta landsbygder 
i utkanterna av de innovationsstrukturer som typiskt är koncentrerade till urbana 
regioner. Vi menar att det finns två viktiga skäl att skapa tydliga bryggor mellan stad 
och land i etableringen av en Omställningsplattform Dalsland. Dels behöver lands-
bygden bättre tillgång till de olika resurser som finns i ´stadens system´, inklusive, 
kunskaps-, nätverks- och ekonomiska resurser. Dels behöver stadens aktörer lands-
bygdens kunskap och perspektiv för att kunna hantera urbant relaterade utmaning-
ar, om till exempel cirkularitet, förändrade konsumtionsmönster och nya livsstilar. 

Sammankopplingen kan ske på flera olika sätt parallellt. Själva organiseringen och 
utvecklingen av plattformen bör ske i samverkan med stadens institutioner, till ex-
empel institut och universitet. Innovations- och omställningsprojekt kommer ofta 
att handla om frågor där relationen mellan stad och land är central, till exempel när 
det gäller mobilitet, turism och matproduktion.

Ett konkret sätt att skapa en bygga mellan stad och land kan vara att skapa en 
co-working-plattform där det erbjuds arbetsplatser på landsbygden för personer 
som främst är knutna till/anställda vid verksamheter i städer, och vice versa, arbets-
platser för personer främst verksamma i landsbygder i verksamheter i städer. En 
poäng är att genom en sådan samverkan synliggöra institutioner typiskt lokaliserade 
till städer, i landsbygder – att tydligt skylta med närvaron som en både symbolisk och 
reell ’återkomst’ efter årtionden av nedmontering av samhällsfunktioner, som fortfa-
rande syns som skuggor efter skyltar på före detta banker, postkontor och fabriker.

Aktiv forskningssamverkan
För utvecklingen av innovationsplattformar i städer har samverkan med forskare 
varit viktigt för att lyfta perspektiv, bidra med konkreta metoder och etablera ut-
vecklingsprojekt och finansiering. I flera fall har forskare agerat som aktionsforskare 

– de har både medverkat aktivt i utvecklingsarbetet och samtidigt också skapat olika 
former av forskningsbidrag. 

Förutom samverkan mellan forskare och tjänstepersoner liksom kommunledningar i 
respektive plattform har samverkan och lärande mellan flera olika innovationsplatt-
formar och städer gynnats av forskningssamverkan. Här har forskare bland annat 
bidragit till gemensamma diskussioner och reflektioner mellan plattformarna om 
erfarenheter och svårigheter, vilket hjälpt till att lyfta perspektivet och skapa för-
ståelse för vad plattformarna handlar om. Här har det handlat om forskare från till 
exempel innovationsledning, organisationsstudier och offentlig förvaltning.
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Vidare har forskare från olika discipliner medverkat i olika projekt som bedrivits inom 
ramen för innovationsplattformarna. Beroende på projektens fokus kan det handla 
om allt ifrån jämställdhetsforskning, avfallsforskning, konstnärlig forskning eller de-
signforskning.

Redan idag genomförs flera projekt i Dalsland som har bäring på en omställnings-
plattforms syfte – att bidra till innovation och omställning med fokus på Dalslands 
utmaningar, till exempel TiMS57 med fokus på turismens roll i multikulturella samhäll-
en, och Healing Heritage58 som utvecklar innovativa metoder i mötet mellan konst 
och naturvetenskap för rening av markföroreningar med hjälp av växter.

Vi förslår att etableringen av en Omställningsfunktion Dalsland bygger vidare på 
denna pågående forskning. Denna samverkan kan förslagsvis organiseras med stöd 
av Centrum för hållbar stadsutveckling som har ett explicit uppdrag att vara en 
mötesplats mellan forskning och praktik. Centrum för hållbar stadsutveckling drivs 
i samverkan mellan flera aktörer som är viktiga för en Omställningsplattform Dals-
land: Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Göteborgs-
regionen, Göteborgs Stad, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, IVL 
Svenska Miljöinstitutet och RISE Research Institutes of Sweden.

Kapacitetshöjande bidrag
En förutsättning för ett strategiskt innovations- och omställningsarbete är kunskap 
om den typ av tvärsektoriella och tvärdisciplinära processer detta bygger på. Vi tror 
att det finns behov av att förstärka kunskapen om sådana processer hos flera aktörer 
i Dalsland, bland annat i Dalslands kommuner, på samma sätt som skett och sker i till 
exempel Borås kommun och Göteborgs stad vid utvecklingen av innovationskapacitet. 

Vi föreslår att Omställningsplattform Dalsland, förutom att bidra till utvecklingen 
av konkreta lösningar också ges i uppdrag att genomföra kunskaps- och kapacitets-
höjande insatser, till exempel kurser och utbildningar, med full förståelse för kom-
munernas knappa resurser både ekonomiskt och tidsmässigt. Genom omställnings-
plattformen kan sådana insatser anpassas och också konstrueras så att de ger direkt 
nytta i form av till exempel förstärkt samverkan mellan tjänstepersoner i kommuner, 
breddat kontaktnät och arbete med konkreta problem i behov av lösning. En möjlig-
het är att arbeta genom redan etablerade nätverk mellan kommunerna, till exempel 
nätverket Dalslands näringslivsansvariga (DNA). 

En möjlighet är att koppla en sådan kapacitetsbyggande funktion till etableringen 
av Campus Dalsland, till exempel som kurs eller uppdragsutbildning vid campuset. 
Ett sådant program skulle också kunna locka tjänstepersoner och andra aktörer med 
intresse av att öka omställnings- och innovationskapacitet i landsbygdskommuner 
från andra håll i landet – Dalsland skulle kunna gå i bräschen för en sådan utveckling 
genom kombinationen av den föreslagna visionen om det Goda Livet i Dalsland, 
Campus Dalsland och omställningsplattform Dalsland.

57 https://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/turismens-roll-i-multikulturella-samhallen-tims
58 https://gmv.gu.se/urbanfutures/sv/projekt/healing-heritage
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Vi har i det här diskussionsunderlaget tecknat en skiss på en möjlig Omställnings-
plattform Dalsland. Skissen är utvecklad baserad på en lång rad samtal med kunniga 
personer i olika nyckelorganisationer, och på våra gemensamma erfarenheter från 
olika fält och verksamheter liksom litteratur, forskning och media. Ju mer vi gräver 
desto mer tydligt blir det att andra har gjort ungefär samma insikter som vi, och ser 
samma behov och möjligheter. Vi tror och hoppas att nästa steg är att sätta sig ned 
tillsammans och detaljera skissen - berörda kommuner, regioner, kommunalförbund, 
lokala aktörer och forskning. Det är en utveckling vi verkligen ser fram emot – då kan 
vi gemensamt realisera helt nya visioner för Sveriges landsbygder.   
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