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Almedalsspaningar 2019
Sammanfattning
Deltagare: Kristina Lundberg (näringslivsutveckling), reste tillsammans med
fem deltagare från Karlstad kommuns näringslivsenhet och en deltagare från
Filipstads kommuns näringslivsenhet
Tid: 30/6 – 3/7 2019
Kostnad
•
•
•

Färja: 1 216 kronor
Boende: 3 214 (1071 kr/natt i delat rum med delad toalett/dusch)
Kommunbil: 1 300 kr

Fokusområden i år har varit: kulturens betydelse för samhällsutveckling och byggande. Digitalisering och AI, Cirkulär ekonomi.
Drygt 20 seminarier besöktes under 2,5 dag, sista halva dagen var jag själv
med i en paneldiskussion arrangerad av Högskolan i Väst med anledning av
Sunnes satsning på Mer digital. Diskussionen livesändes också.
Som alltid har väldigt mycket viktig kunskap och inspiration följt med hem och
en reflektion är att vi verkligen är på rätt väg när vi satsat på att rusta upp
Kvarngatan och nu senast Mejeriängen. I år lades ett större fokus på kulturen
då det är kulturen som vår besöksnäring vilar på. Det finns inte en lika stor
mängd seminarier att välja mellan inom kulturområdet, men ändå många med
kopplingar till tillväxt och samhällsbyggnad. Många ”kultur”seminarier
fokuserade på det offentliga rummet och vikten av närvarande kultur för att
skapa attraktiva platser, så kopplingen finns även där. Däremot är det tydligt att
handeln måste hänga med i utvecklingen för att fortsätta vara attraktivt och vi
ser på utvecklingen av försäljningsindex att vi lider av ett för smalt utbud av
dagligvaror och tappar handel till andra kommuner.
Några citat från de olika seminarierna som är värda att lyfta upp:
”Den politiska ängsligheten är en fara för stadens utveckling, rädd för
opinion, grupper på Facebook…”
”Kommuner som lyckas bäst är de som satsar på utbildning”
”Stat o kommun jobbar inte med balansbudget, bara utgiftsbudget och man
måste lära sig att räkna med intäktsökningarna på sikt”
”Vi söker enkla svar på komplicerade frågor och troende blir sanningar, vi
söker det som är dramatiskt annorlunda”
”Varför konst på platser: tilltalar människan får oss att bli stolta, sinnligheten,
känslan, det mänskliga perspektivet, inte grädde på moset utan kärnan i det vi
ska bygga o förvalta i Sverige”
”The digital gap will be larger since schools forbid phones instead of learning
more digitalization”
Det krävs modiga beslut och långsiktighet för långsiktig framgång!
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Hur skapar vi en attraktiv och levande ort?

1

•

Vi försöker åtgärda problem separat, klimat, segregation,
hälsa/välbefinnande när vi egentligen borde hitta gemensamma
lösningar för dessa utmaningar. Det är vi som skapar framtiden och vi
borde skapa städer som är bra för vårt välmående och planetens.

•

Bygg gator och torg som mötesplatser för människor med gröna ytor, ej
för bilen! Ingen mår bra av att vistas i en bilintensiv miljö.

•

Ett gott exempel på et stad som lyckats är Austin, många företag vill
etablera sig där för det är en kreativ stad, de satsar exempelvis mycket
på livemusik

•

Det som driver framgång är unga talanger och deras kreativitet är ett
bränsle för framgång

•

Stat o kommun jobbar inte med balansbudget, bara utgiftsbudget och
man måste lära sig att räkna med intäktsökningarna på sikt

•

Se intäktssidan med kulturella näringar, inte bara kostnaden

•

Våga öppna upp, fråga, inkludera fler när samhället utformas1
Medskapande är viktigt, mjuka värden tar en annan plats

•

Främja förebilder i utsatta områden, kreativa näringar en möjlighet att
göra just det

•

Passionen är viktig att ta tillvara på, passion för kultur eller idrott

•

Vänd på stadsutvecklingsprocessen

•

Hygienfaktorer: Kommuner som lyckas bäst är de som satsar på
utbildning, bra infrastruktur och goda bostäder

•

Tänk till innan så att man får områden de folk rör sig, då får man
säkerheten på köpet. Platser där många möts blir tryggare än tomma,
ödsliga platser

•

Kommunen o parkförvaltningen måste vara med och vilja förvalta o
utveckla konst

•

Ha med ”cultural planning” i översiktsplanen

•

Varför konst på platser: tilltalar människan får oss att bli stolta,
sinnligheten, känslan, det mänskliga perspektivet, inte grädde på moset
utan kärnan i det vi ska bygga o förvalta i Sverige. Konsten har en
förmåga att lyfta fram, bearbeta i diskutera frågor som är svåra att prata
om, kan prata om svårigheter utan språket

•

Skapa förutsättningar för att de konstnärliga processerna ska få hända.
Konsten har en förmåga att ta med sig samhället in i processen

•

Att sluta investera har aldrig tagit nån ur en kris

•

De gånger det inte kostar nåt är det inte värt nånting, det är när det
kostar som lan vet att det är värt nåt

Bra exempel är Mejeriängen där idéerna från allmänheten forsar in!
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•

Det är inte pengar som skapar succé utan människorna

Hur vill vi bo och leva?
•

30 procent ville bo i villa i landsbygd

•

12 procent lägenhet i storstad

•

En bevarad ickeriven byggnad har minst miljöpåverkan

•

Härlig bebyggelse med inslag av gammal kulturmiljö skapar kreativa
samhällen. Gammalt och nytt får mötas.

•

Kultur, fika o mat är viktigt för mötesplatsen

•

Digifysisk, digitala platser kopplade till den fysiska2

•

Centrumkärnan behöver byggas emotionellt

Handeln idag och i framtiden
•

Externhandeln är rationell o kommer tas över av internethandeln. Den
tillför inget extra värde vid köp

•

Butikerna har lätt för att tappa fokus på kunden och fokuserar på hoten i
stället för att ta tillvara på sin kund och butikerna förändras för
långsamt

•

Stort demografiskt glapp i köpbeteende, gräns vid 40-50 årsåldern

•

De yngre har ett spektrum av olika beteenden, den fysiska butiken är
inte utformad för denna målgrupp utan för de äldre

•

35 % har ett ”digitalt mindset”

•

Tror att man kommer få beteenden som flyter ihop digitalt och fysiskt i
framtiden

•

Straffas om man tänker från säljare till köpare istf tvärtom, man måste
alltid utgå från köparens perspektiv när det gäller upplevelse,
öppettider, service

•

E-handlarna blir fysiska för att erbjuda service o bygga varumärke. Det
är ett viktigt tecken på att det inte går att bara vara digital

•

Fokuserar på kund och på data, hur kan man vara relevant o friktionsfri
upplevelse och friktionsfri handel med leverans till dörren. Ju bättre ehandeln blir, desto större kan den bli3

•

Kunder är illojala och det går inte att tvinga dem att inte vara det

•

Retail går in i event, pop-up stores

•

Nästan 100% av handelns tillväxt sker på nätet, men det är en liten
ökning av den fysiska handeln fortfarande, även om den mest beror på

Återigen är Mejeriängen och satsningen på Sagan om Sunne ”rätt” där den digitala tekniken
samsas med fysisk gestaltning.
3
Senaste siffrorna för e-handeln visar på nolltillväxt för e-handel med böcker och media, det
som var först ut. Kanske har den mognat nu?
2
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prisökningar. Men den går inte bakåt. De som tappar mest är
köpcentrum
•

Svenskt e-handel 0,3% av total e-handel, svensk e-handel använder för
lite plattformar (plattform är exempelvis Amazon) i jämförelse, alla
skapar ”egna” e-handlar och då är det svårare att höras i bruset

•

Får ihop engagemangsekonomi, får upp nya varumärken och produkter,
gameification

•

Sydkorea är världens mest e-handelsmogna land

Digitalisering
•

The digital gap will be larger since schools forbid phones instead of
learning more digitalization

•

Create a positive image of internet and how to use it

•

Internet is a commercial space now instead of a creative space. The way
the business models define the use is highly problematic

Sunne den 19 september 2019
Kristina Lundberg
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Bilaga 1, seminarierna
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