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Inledning
Det här dokumentet är slutresultatet av en bred utvecklingsprocess under 2010 gällande varumärket Sunne. Processen är
en del av det pågående projektet Genius Loci som syftar till att hitta nya metoder för att skapa delaktighet och samarbete
mellan olika grupper och människor.
Varumärkesprocessen har engagerat en lång rad personer från olika delar av Sunne kommun. Såväl näringsliv, offentlig sektor, kulturliv och Sunnebor har på ett mycket konstruktivt sätt bidragit till slutresultatet.
Vår ambition är förstås att varumärket Sunne ska vara vägledande för utveckling och kommunikation av Sunne som en attraktiv kommun för boende, företagande och besökare.
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Varför ett varumärke?
Allmänt om platsers varumärkesbyggande
Länder, regioner och städer konkurrerar i allt högre grad med varandra om investeringar, invånare och besökare. Därmed blir
platsens attraktionskraft och anseende viktiga framgångsfaktorer. Varumärket förväntas sätta fingret på vad som gör platsen
attraktiv och vad som särskiljer den ifrån andra. Ett stark platsvarumärke är ett koncentrat av landets, regionens eller stadens
“kundupplevda” konkurrensfördelar och kulturella identitet.
Varumärket Sunne spelar två viktiga roller; för det första att mobilisera energi och kreativitet hos Sunnebor, bland företagare
och bland övriga aktörer som verkar för att utveckla Sunne inför framtiden. Den andra viktiga rollen är att klargöra Sunne
inför omvärlden; att öka kännedomen och stärka attraktionskraften hos Sunne som en attraktiv kommun för företagsamhet,
besökare och inflyttare.

Målet med utvecklingsprocessen för varumärket Sunne
Inför vår utvecklingsprocess som bedrivits under 2010, formulerades målet på följande sätt:
- Stärka kunskapen om hur Sunne uppfattas idag.
- Klargöra platsvarumärket Sunne. Vad skiljer Sunne från andra platser? Hur kommunicerar vi varumärket till omvärlden?
- Peka ut förändringar eller åtgärder som förändrar bilden av Sunne i den valda riktningen.
Stärka samverkan kring varumärket Sunne.

Framgångsfaktorer för platsers varumärkesbyggande
På Tendensor har vi genom våra tidigare processer dragit viktiga lärdomar som tillvaratagits i Sunnes varumärkesprocess;
- Varumärkesarbetet bör ta sin utgångspunkt i analysresultat gällande platsens identitet och image (omvärldsuppfattning).
- Genom att arbeta i seminarier med ett stort antal deltagare (ca 40 i den här processen), skapas förutsättningar för delaktighet och engagemang. Dessutom tillvaratas den samlade kompetensen i en stor grupp.
- Processresultatet bör tolkas och fördjupas i en mindre projektgrupp. Återkoppling till processdeltagarna är nödvändig.
- Allmänhet och media bör under processens gång ha möjlighet till insyn och dialog.
- Processen bör inte avgränsas till enbart kommunikation/marknadsföring, utan bör inbegripa en diskussion om platsens
attraktivitet och särart.
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Utvecklingsprocessen

Undersökningar om bilden av Sunne
Vi inledde med att klargöra hur Sunne uppfattas som plats att leva, verka och besöka idag. Till vår hjälp fanns en lång rad
undersökningar som gjorts sedan tidigare;
Workshop i Sunne, 25 september 2008, 72 personer
Workshop med drygt 100 personer, 13 november 2008 (tillsammans med Fryksdalens Sparbank)
Åsiktstorg på Ski Sunne, februari 2009 (3 000 personer på plats som kunde lämna åsikter om Sunne och platsens talang)
Enkät Sunne kommuns medarbetare (ca 800 svar), januari 2010
Enkät Villamässan, februari 2010 (280 svar)
Intervjuer med företagare, februari 2010
Intervjuer gjorda av forskare på Karlstads universitet med invånare i Sunne (cirka 10 personer i varje grupp): 9:e-klassare,
20-30-åringar, 30-40-åringar, 40-50-åringar, 50-60-åringar samt pensionärer.
• Varumärkesbarometer i Dagens Industri, april 2010
• Medborgarenkät, april 2010
•
•
•
•
•
•
•

Vi kompletterade underlaget med två varumärkesundersökningar;
Attraktionsindex Sunne. En mätning av bilden av Sunne hos den svenska befolkningen. 800 personer tillfrågades om kännedom och attityder gentemot Sunne. En serie index utvecklades som kan tjäna som uppföljningsinstrument när det gäller
varumärket Sunne i framtiden. Resultatet av den här undersökningen finns att tillgå i en särskild rapport.
Platsdialog 2.0. En webbaserad enkät som tillgängliggjordes under varumärkesprojektet, på Sunne kommuns webbplats.
Cirka 180 personer kunde på så sätt ge sin egen bild av Sunne utifrån en lång rad aspekter.
Undersökningsresultaten visade inte minst att Sunne värdesätts för sitt natursköna läge, företagsamheten och sunnebornas
trevliga bemötande. Mindre glädjande var omvärldens föreställningar Sunne som arbetsmarknad och lokalt i Sunne påtalades behovet av att utveckla centrum och att förbättra allmänna kommunikationer.

Genomförande av processen
Totalt har ett 100-tal personer deltagit i varumärkesprocessen, som inleddes med ett seminarium som arrangerades på
Selma Spa+ den 18 maj 2010. Deltagarna kom från både näringsliv, kultursektor, kommunen och från YH-utbildning. En stor
spridning bland deltagarna fanns, avseende ålder, kön och bakgrund. Under seminarierna diskuterades;
- Vad gör Sunne attraktivt; för företagare, invånare och besökare?
- På vilka punkter är Sunne unikt, eller varje fall skiljer sig från många andra platser i världen?
- Hur vill vi att Sunne ska uppfattas i framtiden?
- Finns det särskilda autentiska, kulturella värden vi särskilt vill förknippa med varumärket Sunne?
Resultatet från seminarierna har varit direkt vägledande för framtagandet av varumärket Sunne. Seminariedokumentationen
finns att tillgå i en särskild sammanställning. Processresultatet tolkades och fördjupades vid två seminarietillfällen under juni
månad med totalt ett 50-tal personer, från olika organisationer. Resultatet av varumärkesprocessen presenterades vid ett
seminarium den 16 september, inför ett stort antal deltagare.
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Varumärkesplattformen
Varumärkesplattformens roll
En varumärkesplattform är ett styrdokument i det varumärkesuppbyggande arbetet och syftar till att på ett grundligt sätt
förklara ett varumärkes kärnvärden och påvisa vad som skiljer platsvarumärket, i det här fallet Sunne, från andra.
Plattformen kan komma att förändras över tiden, men av flera skäl ska kontinuitet eftersträvas och därför kommer de löpande förändringarna att vara försiktiga. Plattformen återger inte i det här läget varumärkets visuella uttryck, såsom logotyper,
bilder, former och ordalydelser. Snarare de styrande idéerna bakom varumärket.

Begreppet Sunne
Vad avses?
När vi använder begreppet Sunne avses den geografiska ytan Sunne kommun, och inte någon enskild organisation. Det är
en viktig distinktion, och det förklarar varför så många aktörer varit medverkande i utvecklingsprocessen. All den kultur, historia och särprägel som är förknippad med Sunne är förstås viktiga ingredienser i varumärket.
Varumärket Sunne ska fungera på tre marknader; besöksmarknaden (Sunne ur besökarens synvinkel), boendemarknaden
(Sunne ur Sunnebons/inflyttarens perspektiv) samt företagsmarknaden (Sunne ur företagarens/investerarens perspektiv).
Målgrupper kan finnas såväl lokalt, regionalt, nationellt som internationellt.
Varumärkesskydd
Sunne är ett begrepp som är fritt att använda av alla, till skillnad från till exempel ett privatägt varumärke. Geografiska begrepp är heller inte möjliga att registrera i Svenskt Varumärkesregister eller i internationella register. Dock kan särskilda symboler/logotyper eller ordalydelser som vi vill förknippa med Sunne sökas skydd för genom registrering. De värden och konceptuella idéer som pekas ut i den här plattformen är förstås helt fria att nyttja.
Även om inte registrering sker bör exponeringen av varumärkets symboler/logotyper inte släppas helt utan kontroll. Tillstånd
att använda av dessa symboler kan med fördel skötas med ett enkelt licensförfarande. Utvecklingen går mot att platssymboler/logotyper mycket lätt kan accessas och användas av olika aktörer. Detta rekommenderas även för varumärket Sunne.
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Vår idé om varumärket Sunne i korthet
Sunne - Värmland
Vi kan tack vare undersökningsresultatet och vår utvecklingsprocess konstatera att Sunne attraherar med sitt värmländska
landskap och Sunnebornas värmländska kynne (se undersökningsresultat om Värmland nedan). I omvärldens ögon är Sunne
starkt förknippat med de värden som också gör Värmland till en omtyckt del av Sverige.
Vår idé går ut på att positionera Sunne som Värmland i koncentrat; vill du uppleva det äkta Värmland så besök Sunne. Tror
du på värmländskt företagande, så välj gärna ett företag i Sunne. Missta dock inte lydelsen för en ny slogan, det är snarare
den bakomliggande idén med varumärket Sunne.
Vi gör bedömningen att de framtida vinsterna med att vara ”top-of-mind” bland värmländska kommuner är stor, och Sunne
är nästan där, redan idag. Vi tror också att Sunne har resurser, kulturpersonligheter och andra attraktioner som stärker Värmlandsbilden. En win-win-situation alltså.
Genom att ständigt förknippa begreppen Sunne - Värmland tror vi att de mentala bilder som är förknippat med Värmland,
kommer Sunne i allt högre grad tillgodo. Omvänt bidrar Sunne-aktörerna då att kommunicera Värmland som en attraktiv
region för boende, företagsamhet och turism. Den företagsamhet och den initiativrikedom som präglar Sunne är dessutom
viktiga tillskott till Värmlandsbilden i en spännande riktning.
Bilden av Värmland
Det Värmland lovar omvärlden är en trevligare upplevelse. Så låter det varumärkeslöfte som Värmland fäst i Budskapsplattform för Varumärket Värmland, hösten 2008. Få svenska kulturregioner har en så ”varm” omvärldsbild förknippad med sig
som Värmland. Nyligen gjordes en undersökning om hur Värmland uppfattas i omvärlden, och den bekräftar bilden av en
region som attraherar med starka naturvärden men samtidigt också med människornas kynne - i varje fall en positiv ställd
förväntan om ett sådant.
Värmlandsbilden är gynnsam på vissa områden men mindre fördelaktig på andra. Begreppet Värmland ger därför draghjälp
åt Sunne framför allt när det gäller;
- Igenkänning och mental ”geografisk placering”.
- Sinnebilder och känslomässig inramning.
- Kultur och identitet.
- Sunne i ett sammanhang; regionen är viktig för inflyttares, företagares och besökares beslutssituation.
Värmlandsbegreppet ger troligen svagare stöd till Sunne när det gäller kreativitet, företagsamhet och tillväxt. Här måste
Sunne ses som katalysator och ständigt kommunicera de initiativ och den kreativitet som finns i Sunne.

Varumärket Sunne i detalj
För att understödja de aktörer som vill utveckla och kommunicera varumärket Sunne, ges här en djupare inblick i varumärkets olika komponenter (se förklaringar på nästa sida);
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Modell - inför rapport

VISION
"Vi utvecklar vår lokala särprägel till global konkurrenskraft”

Så vill vi uppfattas i framtiden

Sunne ska uppfattas som den mest äkta värmländska platsen

UNDESTÖDJANDE VARUMÄRKEN

SAGOLIKA SUNNE
MÅRBACKA
BROBY GRAFISKA
ETC

VARUMÄRKET

VARUMÄRKET

SUNNE

VÄRMLAND

Sunne ska kännas:
UNDERHÅLLANDE SPÄNNANDE ÄKTA

PÅHITTIG

Varumärkeslöfte:
VÄRMLAND I KONCENTRAT

DRIVA FÖRETAG
UNDERHÅLLANDE SPÄNNANDE ÄKTA

LEVA & BO
PÅHITTIG

Attraherar idag...

UNDERHÅLLANDE SPÄNNANDE ÄKTA

BESÖKA & UPPLEVA
PÅHITTIG

Attraherar idag...

FÖRETAGSAMHETEN

RIKT KULTUR- OCH FRITIDSUTBUD

EN POSITIV IMAGE

ÖPPENHET FÖR INITIATIV OCH OLIKHETER

UNDERHÅLLANDE SPÄNNANDE ÄKTA

Attraherar idag...
BÅDE SOMMAR- OCH VINTERTURISM
UNIKA BESÖKSMÅL - MÅRBACKA, VÄSTANÅ MFL

FRAMÅTANDAN

REKREATION GENOM NATUREN

BERÄTTARTRADITIONEN

RELATIONEN SKOLA - NÄRINGSLIV

MÄNNISKORNA

MÖTET MED VÄRMLÄNNINGEN

TOKIGA IDÉER VÄLKOMNAS

FRYKSDALSBANAN

VACKERHETEN

OK ATT LYCKAS OCH MISSLYCKAS
INTERNATIONELLA FÖRETAG

PÅHITTIG

UTBILDNINGSMÖJLIGHETERNA
NÄRHETEN

Kan utvecklas
DE BEFINTLIGA ATTRAKTIONERNA

Kan utvecklas

STORA MÖTEN

Kan utvecklas
KULTUR/FRITID FÖR UNGA VUXNA
TILLGÄNGLIGHETEN
CENTRUM (MILJÖ, UPPLEVELSER)

VINTERTURISMEN
VANDRING

TA VARA PÅ IDÉER
TILLGÄNGLIGHET

KOMMUNIKATIONER

LYFTA FÖREBILDER
UTBILDNINGSMÖJLIGHETER
GLOBAL KONKURRENSKRAFT
BOENDEALTERNATIV
SAMHANDLING
SAMHANDLING
MÖTESPLATSER (KVALITATIVA TREDJEPLATSER)
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Vision
Varumärkesbyggande är medel för att nå platsens vision om framtiden. I Sunne finns framtidsidén; Vi utvecklar vår lokala
särprägel till global konkurrenskraft. Den pekar ut särprägel - Sunnes identitet och samlade kompetens - som en framgångsfaktor. Den säger också något om en framtid där Sunne och omvärlden är tätt förknippade och att Sunne kan spela en roll.
Så vill vi uppfattas i framtiden (varumärkesvision)
Sunne ska uppfattas som den mest äkta värmländska platsen. Vi vill starkt förknippa det genuint värmländska med Sunne
och vi vill tillföra nya värden till värmlandsbilden. Notera ordet äkta; i dagens konsumtions- och mediasamhälle efterfrågas
platser och produkter med själ, något som ger oss anledning att vårda Sunnes särart och kulturella identitet.
Varumärkets värden
De värden som vi vill förknippa med Sunne är förstås de värden som är förknippade med Sunnes kulturregion Värmland;
underhållande, spännande, äkta och påhittig. Dessa värden tar sitt ursprung i en gedigen analys av det som är typiskt värmländskt och de kan tjäna som stöd för all den kreativitet som behövs när det gäller att utveckla och kommunicera Sunne
som en intressant plats för boende, företagsamhet och turism. Låt dessa värdeord bli inspiration och vägledning.
Varumärkeslöfte
Värmland i koncentrat. Redan idag kan vi lova besökaren, det etablerande företaget eller inflyttaren att Sunne är som att
avnjuta Värmland i koncentrerad form; landskapet, människorna, kulturen - på ett underhållande, spännande, äkta och påhittigt sätt. Ta dock inte ordalydelsen som en färdig slogan. Den kan i första hand ses som ett internt styrmedel.
Varumärkesrelationer
Typiskt för just platsvarumärken är att (mentalt) närliggande varumärken blir viktiga; de ger associationer och förväntningar.
Den viktigaste varumärkesrelationen för Sunne är förstås Värmland. De är ömsesidigt beroende av varandra, och vår strategi
går ju ut på att hämta draghjälp åt Sunne från värmlandsbilden. Det dessutom andra värdefulla varumärkesrelationer; Sagolika Sunne, Selma Lagerlöf, Mårbacka, Broby Grafiska med flera; fenomen som stärker bilden av Sunne som den mest äkta
värmländska platsen. Familjen av sådana begrepp kan förändras över tiden, men typiskt är att de ger ett tillskott till Sunnes
kännedom och attraktivitet. Den som vill kommunicera Sunne på ett framgångsrikt sätt, bör förstås i hög utsträckning använda dessa begrepp i sina berättelser om Sunne.
Attraktionsfaktorer
Inom de tre områdena leva & bo, driva företag samt besöka & uppleva, pekar varumärkesplattformen ut aspekter av Sunne
som bidrar till attraktionskraften. Bland det som tas upp finns både fysiska resurser, upplevelser och kanske också mer rationella argument för att välja just Sunne. Dessa attraktionsfaktorer bildar basen för berättelser om Sunne, och de utgör därmed ett stöd för den som vill kommunicera Sunne på ett konkret och levande sätt.
Plattformen tar också upp utvecklingsbehov inom de tre områdena som leder Sunnes attraktivitet i rätt riktning. Dessa kan
tjäna som stöd för fortsatta samverkansprocesser i Sunne, med kreativa tillskott från såväl medborgare, företag som Sunne
kommun.

9

Sagolika Sunne
Kultur och berättartradition
Vi har under arbetsprocessen värderat tilltron och entusiasmen för varumärket Sagolika Sunne. Slutsatsen är att lydelsen är
mycket slagkraftig när det gäller att lyfta fram berättartraditionen i Sunne och arvet från starka personligheter som Selma
Lagerlöf och Göran Tunström. Sagolika Sunne är dock mindre energigivande när det gäller att kommunicera Sunnes samlade attraktivitet och utveckling. Slutsatsen från de inblandade i processen är därför att Sagolika Sunne kan användas som ett
kompletterande varumärke som kan kommunicera Sunnes kulturella aktiviteter och starka berättartradition.
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