De kreativa näringarna spelar en viktig roll i förmågan att öka platsers attraktion. En kreativ trädgårdsmästare i
kommunen ser till att Sunne blomstrar på sommaren. En eldsjäl som gör skillnad. Människan är den viktigaste pusselbiten. Det är hos människan en idé föds och i samspel med andra människor kan idén växa och utvecklas.

Nyhetsbrev från Genius Loci - platsens talang
Foto: Agnes Kallin

Västanå teater är en del av platsens talang i Sunne. Kreativa människor skapar utveckling.

Människan är den viktigaste pusselbiten
Sunne kommun har i projektet Genius Loci arbetat med att ta vara på och utveckla platsens
talang genom att testa en mängd olika metoder. Det vi har sett tydligt under projektets
gång är att människan är den viktigaste
pusselbiten. Det är hos människan en idé föds
och i samspel med andra människor kan idén
växa och utvecklas.
På olika sätt har vi gett människor tillfälle
att mötas under annorlunda former och skapat
Detta är Genius Loci
• Utvecklar platsens talang
• Stärker samhörigheten mellan företagare, invånare och kommunen
• Hittar nya mötesplatser
• Skapar annorlunda möten som går
utanför ramarna
• Ger förutsättningar för tillväxt
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en miljö och ett klimat där det är möjligt
och tillåtet att tänka nya tankar. Värdskap
är en röd tråd genom hela vårt arbete.
Vi har sett att det är i mötet med människor du vanligtvis inte möter som det
sker spännande saker.
Idéer tar en ny och oväntad vändning
när människor från olika branscher och
verksamheter möts. En ny produkt eller
tjänst utvecklas eller ett nytt samarbete
kommer till stånd.
Denna grundtanke har genomsyrat allt
arbete i Genius Loci. Vi har mixat männniskor från olika branscher, åldrar och kön
i alla aktiviteter som genomförts oavsett
om det varit vid våra studieresor, workshops eller då vi har tillsatt olika planeringsgrupper.
Under arbetets gång har det utkristalliserats några viktiga pusselbitar som vi ser
behöver finnas med i det tillväxtskapande
arbetet. Dessa pusselbitar är, förutom
människan, bemötande, öppenhet, tillit
och medskapande.
Det här är sista nyhetsbrevet från Genius Loci. Nio nummer blev det.
Här får du ta del av vår metod – både
den praktiska och teoretiska.
fortsättning nästa sida...
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Nu börjar det!
Sunne kommun har genom
EU-projektet Genius Loci,
under tre år, haft en unik
möjlighet att på annorlunda
sätt testa olika metoder med
syfte att skapa förutsättningar för tillväxt.
I workshops, seminarier och studieresor har
över 4 500 människor mötts och utbytt tankar
och idéer – blivit inspirerade och berörts. 240
företag, 77 organisationer och 29 kommuner
har varit involverade i projektet och Sunnebloggen har haft över 31 700 besökare.
Kort sagt – det är många som blivit berörda
av Genius Loci. Berörda både på insidan och på
utsidan och känslan av att allt är möjligt har
växt sig starkare.
Upplevelsen av att de enda gränserna som
finns är de som vi själva ritar omkring oss, har
blivit till en sanning – tillsammans kan vi uträtta saker som vi inte ens vågat drömma om.
Det känns som ett fantastiskt privilegium att
ha fått vara en del av denna utvecklingsresa. En
utvecklingsresa som har infriat våra förväntningar med råge. Nya affärsidéer har utvecklats, nya samarbeten över branschgränser har
skapats och vi har fått ta del av erfarenheter
från utvecklingsregioner i Europa. De har inspirerat till nya samarbetsformer och arbetssätt. Det som har berikat oss mest är alla härliga möten med människor. Människor som har
delat med sig och som gjort att vi har fått nya
insikter och inspiration till att tänka nytt.
Och det är nu det gäller – det är nu arbetet
börjar. Att som både kommunalrådet Ola Persson och kommunchefen Olle Edgren tydligt har
deklarerat: Att omvandla de erfarenheter och
kunskaper som Genius Loci har genererat till
praktik och låta strategiutveckling, platsvarumärkesbyggande, möten med enskilda människor och företagare genomsyras av öppenhet,
medskapande, tillit och ett bemötande som
bygger på allas lika värde och tanken att alla
har något viktigt att bidra med.
Tack till alla er som deltagit i planeringsgrupper, expertgrupp, workshops, studieresor och seminarier – tack för att ni har delat
med er av era tankar och idéer. Utan er hade
projektet inte varit möjligt att genomföra.
Så nu är det bara att kavla upp ärmarna och
sätta igång...
Anna Blomquist, projektledare

Ny tillväxtmodell fokuserar på tillit mellan människor
Tillit mellan människor
är basen i den teoretiska
tillväxtmodell som arbetats
fram i Genius Loci.
De grundläggande förutsättningarna för att utveckla platsens talang är att
först och främst identifiera
platsens tillgångar, tradition och talang.
- Tillgångar är exempelvis naturen, det kapital och de företag som
finns på platsen, säger forskaren Sune Berger.
Det handlar också om traditioner, alltså
platsens historia, kultur, politik och det föreningsliv som utvecklats.
I projektet Genius Loci har särskild vikt
lagts vid samverkan mellan olika grupper i

kommunen för att skapa tillit och välbefinnande. Inspiration har hämtats från den
egna kommunen och omvärlden för att
därefter tillsammans skapa strategier för
ökad kunskap, kreativitet, innovationsförmåga och att därmed öka platsens attraktionsförmåga.
I Genius Loci har det skapats kreativa
processer som bidragit till lokal mobilisering. Penta Helix-samarbetet mellan forskning, företag, offentlig sektor, föreningar
och enskilda medborgare har varit energigivande och vitaliserat arbetet.
Arbetsättet i Genius Loci har varit att ta
tillvara de lokala förutsättningarna och att
låta människors specifika förmågor och
kraft visa vägen i utvecklingen.

Kreativitet ger välmående
och högre produktivitet

Genom enkäter och direkt arbete med tre
arbetsplatser kan Farida Rasulzada, forskare vid Lunds universitet, konstatera att
det finns goda förutsättningar för att vara kreativ i Sunne kommun.
Forskaren har kartlagt hur kreativt klimatet är i kommunen som organisation.
– Jämfört med andra innovativa organisationer har Sunne kommun ett väldigt bra
resultat. Personalen upplever många möjligheter att vara kreativ i det vardagliga.
Men för att kunna gå ”utanför boxen”, alltså verkligen jobba innovativt, behövs mer
stöd, struktur och frihet, säger Farida
Rasulzada.
Hon har också arbetat fram en modell
som ska frigöra den innovativa potentialen
hos medarbetarna. En modell som Sunne
kommun planerar att testa för att ge ytterligare stöd till personalen att verkligen få
använda sin kreativitet.
Arbetet med kreativitet är en effekt av
Genius Loci. Farida Rasulzada har funnits
med i den expertgrupp som varit knuten
till Genius Loci.
Farida Rasulzada disputerade 2007 med
en avhandling om kreativitet, innovation
och välbefinnande i organisationer.
Hennes nuvarande forskning och samViktiga pusselbitar i den tillväxtmodell som arbetats fram i Genius Loci. Hela beskrivningen av metoarbete med organisationer fokuserar på
den finns på www.sunne.se/geniusloci eller kontakta Anna Blomquist, anna.blomquist@sunne.se
hur man skapar kreativa organisationer
och hur man kan främja hälsa och innovationer på arbetsplatser.
MEDSKAPANDE
BEMÖTANDE
• Vara tydlig med varför vi gör det vi gör
Vår metod
Vår metod
• Arbeta kontinuerligt med bemötande och för- • involvera människor med olika kompe- • Var öppen – gå in förutsättningslöst i möten
• Tillåt människor att förändras
tenser redan i planeringen av aktiviteter
hållningssätt internt och externt
• Skapa inspirationsseminarier/workshops • platsen för mötet, mötets form och en mix • Tillåt människor och idéer att ha sin process
med fokus på bemötande över bransch- och av deltagare ger förutsättningar för med- • Hitta varje människas talang och skapa möjligheter att utveckla den i olika sammanhang
skapande
verksamhetsgränser
• Ta reda på mer/öka kompetensen om olikhe- • främja samverkan mellan olika grupper i • Förankra och involvera idéer tidigt
• Viktigt att mixa olika kompetenser och
syfte att nå ett gemensamt mål
ter och likheter över generationsgränser
• tydligt kommunicera syftet med de akti- egenskaper vid idémöten
• Skapa tid för reflektion
viteter som görs
ÖPPENHET
• Våga det annorlunda
Vår metod
• Koppla ihop kedjan personal/informa- TILLIT
tion/tillväxt(marknad) för att nå samstämmig- Vår metod
Medverkande i projektet
• Kontinuitet
het i budskapen inåt och utåt i kommunen
Kommunerna Hagfors, Hammarö, Karlstad,
•
Delaktighet
tidigt
• Skapa olika aktiviteter, bjuda in till regelbunKil, Ovanåker, Sunne, Säffle. Privat: Besterman
• Återkoppla
den dialog och vara öppen för det nya
AB, Fryksdalens Sparbank, SelmaSpa+.
• Visa resultat
och annorlunda
Organisationer/nätverk:
• Berätta ihärdigt om det som görs för så
Europeiska regionala utvecklingsfonden, KarlLärdomar
många som möjligt – för olika grupperingar,
stads universitet, Nätverket Majorskorna, Reggenom pressen, sociala medier, möten, nyhets- • Viktigt med visioner – bortom det vi tror är
gio Emiliainstitutet, Region Värmland, Sveriges
brev. Involvera expertis för att ge budskapen möjligt
Kommuner och Landsting.
• Gå bredvid
tyngd

Den praktiska metoden för tillväxt
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