De kulturella och kreativa näringarna spelar en viktig roll i förmågan att öka platsers attraktion.Västanå teaters
musiker och skådespelare fanns med genom hela konferensen för att föra in energi och känsla i varje programpunkt.
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Genius Loci vågar utmana

Bibbi Nilsson berättar bland annat att hon genom Genius Loci fått igång ett samarbete med Västanå Teater.

Birgitta Friberg tillverkar choklad och Ingrid Ringholm gör förpackningar. Nu samarbetar de.

Ett Sunne som sjuder
Att skapa nya möten mellan människor som
vanligtvis inte träffas har varit kännetecknande för Genius Loci.
Några av alla dem som startat samarbeten
tack vare de nya mötesplatserna berättade från
scenen om sina erfarenheter. Stolthet och glädje förmedlades och att mycket kan åstadkommas när vi gör det tillsammans.
Mitt i och överraskande kom de musikaliska berättelserna och gav ny energi...

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

Kontaktinformation

Stefan Ranunger driver Ski Sunne. Han berättar
med entusiasm om när 3 000 Sunnebor upptäckte
skidbacken som en mötesplats genom Genius Loci.
Politikern Gunilla Ingemyr fick en ny, avslappnad
kontakt med väljarna runt elden i tentipitältet.

Projektledare Anna Blomquist
Tillväxtstrateg, Sunne kommun
tel 0565-164 13, 076-128 45 50
Redaktör Anneli Jansson
Informationsstrateg, Sunne kommun
tel 0565-164 14/164 04
Foto vid konferensen Agnes Kallin

www.sunne.se/geniusloci

Inger Hallström Stinnerbom från Västanå Teater
och Amo Engåsberg från Gunnerudsgårdens Bed &
Breakfast om sitt engagemang i Berättardagen i
Östra Ämtervik. Hela bygden hjälptes åt.

Tre år har gått sedan jag engagerades i regionalfondsprojektet, Genius Loci – platsens
talang, i Sunne.
Jag har aldrig ångrat att jag
tackade ja när jag tillfrågades
om att delta i den expertgrupp
som har varit kopplad till projektet. Lärdomarna har blivit
många och jag har fått möjligheten att närma
mig en ny plats och nya människor vilket jag
gjort både intellektuellt och med hjärtat.
Det tar längre tid för mig att åka till Sunne
än till Bryssel. Men de strapatsrika resorna,
med många olika färdmedel, har alltid varit
mödan värt.
Det finns en självklarhet och ett förhållningssätt som är speciellt i Sunne. Det visar
sig på många sätt. Entreprenöranda, kulturell
medvetenhet och nyfikenhet både på omvärlden och på den inre världen är några exempel.
Modet att våga utforska och utmana andra och sig själv har hela tiden visat sig i projektet. Med ett under av självklarhet tar projektledningen initiativ till aktiviteter som
vistas i gränslandet av vad som anses som
lämpligt eller ens möjligt att göra inom regionalfonden och som dessutom, visar det sig,
bidrar till tillväxt.
Med samma självklarhet lyckas man även i
projektets slutkonferens visa upp såväl konkreta resultat, en modell för tillväxt, och förmedla den entusiasm och det engagemang
som varit utmärkande för projektet.
Resultaten kanske inte främst visas med
siffror och kvantitet. Resultatet ligger mer i
att man lyckats återvinna tron på att det
faktiskt är människorna på orten och orten i sig som avgör om man lyckas eller inte. Nyckeln till framgång är att skapa en tilltro till idén, talangen, mötet och platsen i
kombination. Vetskapen att tillit inte kan avkrävas människor utan att den måste vinnas
och förtjänas hela tiden om och om igen är en
lärdom.
Genius Loci är lika genialt som namnet
skvallrar om. Projektet är helt rätt i tiden. Det
är roligt att se att med stöd av regionalfondsmedel som traditionellt stödjer hårda värden
fortsättning nästa sida...

fortsättning “Genius Loci vågar utmana”

Ny tillväxtmodell arbetas fram
– För att utveckla platsens
talang är det nödvändigt
att identifiera ett antal
grundläggande faktorer.
Det handlar om begrepp
som tillgångar, det vill säga
bland annat den natur, det
kapital och de företag som
finns på platsen, säger forskaren Sune Berger.
Det handlar också om de
traditioner i form av historia, kultur, politik och 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
såväl den egna kommunen som omvärlden för
att tillsammans skapa strategier för ökad kunskap, kreativitet, innovationsförmåga och att
därmed öka platsens attraktionsförmåga.
– De teoretiska begreppen har definierats i
en särskild modell och satts in i sitt sammanhang och kopplats till projektets praktiska ar-

betsmetoder, säger Sune Berger.
Modellen ska färdigställas för att sedan
kunna spridas vidare till andra kommuner.
– Jag tycker personligen att konferensen
var annorlunda på ett positivt sätt, lättsam
men med viktiga budskap. Musik- och kulturinslagen förhöjde värdet ytterligare.
Dessutom en personlig och underhållande
moderator i Björn Starrin som fick både
föreläsare och publik att känna sig välkomna, säger Sune Berger.

som it-utveckling, infrastruktur eller
liknande, satsar Sunne på de betydligt
mjukare värden som vilar i möten mellan
människor. Heder åt Sunne och de männniskor som orkar sticka ut hakan och utmana det gängse.
Snön vräkte ner över mig och Sunne då
jag påbörjade min resa norrut längs väg
E 45 efter att det sista skådespeleriet hade
avslutat konferensen och projektet. Vid
det här laget har säkert snön försvunnit,
men det har inte minnet av Sunne och alla
möten där. Det ska bli spännande att följa
utvecklingen av det ”Nya Sunne”. Ett
Sunne som jag är övertygad om kommer
att fortsätta att vara en föregångare i att ta
vara på historien, platsen, människan och
kombinera det med nytänkande, nya möten och fortsatt djärva grepp.
Gunnar Anderzon
Sveriges Kommuner och Landsting

Ortens attraktionskraft har stor betydelse
Hur stor roll spelar en orts attraktionskraft för
näringslivets möjligheter att utvecklas?
Om det pratade Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, affärsrådgivare och ledamot i publika, privata och statliga företag. Hon har tidigare haft ledande befattningar i Volvo Cars och
Svensk Näringsliv. Hon är också styrelseordförande i Kongsberg Automotive och Stiftelsen för strategisk forskning.
Hon tecknar bilden av att det är globala
spelregler som gäller även för lokala affärer.
Naturresurser och teknologiutveckling ser hon
som en förutsättning för all ekonomisk utveckling.
Utmaningarna i världen kräver ett ledarskap
som kan och orkar hantera komplexitet. Det
visar sig också, enligt World Value Survey, att
Medverkande i projektet
Kommunerna Hagfors, Hammarö, Karlstad,
Kil, Ovanåker, Sunne, Säffle. Privat: Besterman
AB, Fryksdalens Sparbank, SelmaSpa+.
Organisationer/nätverk:
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Karlstads universitet, Nätverket Majorskorna, Reggio Emiliainstitutet, Region Värmland, Sveriges
Kommuner och Landsting.

På gång
i Genius Loci

vi i Sverige är extrema i våra värderingar.
Vi är alltså allt annat än lagom.
En kommun behöver jobba med båda
långsiktiga och kortsiktiga mål och ha nära dialog med företagen. Infrastrukturen
handlar inte bara om vägar. Bredband är
idag en överlevnadsfråga.
Kommunal service och politikernas uttalade ambitioner är viktiga för tillväxt.
Men det gäller också att vara unik.
Sunneföretagen som fanns med på scenen Anders Pertun, Selma Spa+, Matts Nyström, Goodtech AB och Ola Evensson, vd
Fryksdalens Sparbank, vittnade om hur
viktigt det är för dem att finnas på en atttraktiv ort. Som exempel nysatsar Selma
Spa+ 45 miljoner kronor i Sunne, vilket
inte skulle ha hänt om orten inte visar
framfötterna.
Farida Razulsada är kreativitetsforskare på Lunds universitet. Hennes
forskning visar att kreativitet och innova-

tion kan bidra till ekonomisk tillväxt.
Dessa kan också leda till ett bättre psykologiskt välbefinnande för individen.
Organisationsklimat, teamklimat, relations/förändrings-orienterat ledarskap, arbetsresurser och arbetsbelastningar är signifikant relaterade till ett kreativt klimat.
Ju kreativare organisationsklimat, ju mer
relations-orienterat uppfattas ledarskapet.
Hur man upplever kreativitet och innovation är alltså relaterat till kontextuella
faktorer. Organisationskreativitet och innnovation kan ha andra fördelar än de rent
ekonomiska då relationen till det psykoloStyrgrupp och expertgrupp för Genius Loci- giska välbefinnandet är signifikant.
projektet i en panel (alla inte med i bild).
Ett kreativt ledarskap enligt Farida Razulsada är relationsorienterat, förän• April-maj Projektet slutförs med sista rap- dringsorienterat, närvarande, skapar möjporten till Tillväxtverket. Den nya tillväxtmo- ligheter, utmanar rådande principer och
dellen blir helt klar
fortsättning sista sidan...

Vill du läsa mer om projektet, gå in på www.sunne.se/geniusloci. Där hittar du bakgrundsinformation till projektet, artiklar från genomförda evenemang och mer information om kommande
aktiviteter.
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Landshövding Eva Eriksson
hälsade välkommen till Sunne
Landshövdingen i Värmland, Eva Eriksson, hälsade välkommen till Sunne och
Genius Locis upplevelsekonferens. Hon
poängterade att det blir allt viktigare att
gräva där man står - när det gäller Sunne i
den värmländska myllan.

Platsvarumärket förstärker platsens talang
Platsvarumärket är en viktig del i den tillväxtskapande modell som tagits fram
under Genius Loci-projektet.
Under januari-september 2010 arrangerades workshops och seminarier för att öka
omvärldskunskapen hos många människor
om drivkrafter och metoder för lokal och
regional tillväxt.
Så många som möjligt kunde om de ville
vara delaktiga – näringsliv, föreningar, politiker och medborgare. Viktigt med bredden för att alla sedan verkligen ska känna
igen sig i ortens platsvarumärke.Via annonser och direktinbjudningar bjöd kommunen
och Sunne Turism in till öppna workshops.
Gemensamt arbetade vi fram bilden av
Sunne och vad vi vill förmedla i framtiden.
Mindre grupper med representanter från
de olika grupperna av deltagare bearbetade
sedan åsikterna emellan våra större workshops för att slutligen komma fram till en
varumärkesplattform.
Resultatet blev att Sunne ska koppla sig
närmare Värmland.

Stefan Westling, kommunikatör för projektet Attraktiva Värmland, på en av de
sex olika workshops som hölls under
konferensen. Den här handlade om kreativt skapande på Broby Grafiska.
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En noggrannt uppbyggd struktur för hur det går till när medborgarna får bestämma över stora
delar av kommunens budget finns i spanska St Cristina d´Aro.

Involverar medborgare
i samhällsbyggandet
Den spanska kommunen St Cristina
d´Aros kommunalråd Joan Bou Geli berättade genom tolken Jonas Ljunggren
om hur de involverar medborgarna i samhällsbyggandet.
Kommunen har en noggrannt uppbyggd struktur för hur det går till när medborgarna får bestämma över stora delar av
kommunens budget.

Inflytandet börjar direkt i processen.
Människor är med och ger förslag och
röstar sedan fram i vilken prioriteringsordning de vill lägga sina förslag. Sedan
avgör ekonomin hur mycket på listan som
är möjligt att realisera. Demokratin i Spanien är relativt ny och kommunen jobbar
hårt för att människor verkligen ska vara
medskapande i bygget av samhället.

Plats för unga
På Genius Locis
konferens pratade Bauke de
Jong om när ungdomar och politiker möttes på
kuddar i sporthallen.
Studerande på Brobyskolan hjälpte
till med värdskapet och elever på
Broby Grafiska
dokumenterade
och twittrade om
dagarna.

forts ”Ortens attraktionskraft...”

synkroniserar kompetenser och resurser.
Fungerar också som helhetsbild, förebild,
har en provokativ kompetens och omvärldsbevakar.
En kreativ organisation har idésystem,
ger idéstöd och frihet, idétid, improvisation, det finns lekfullhet, tillit, sociala
interaktioner, samarbete/dialog, synlighet/transparens, belöning, trial & error,
dynamik, utmaning, resurser, risktagande.

Foto: Anneli Jansson

Underhållning gav massor av energi
Underhållningen på kvällen stod
Outhouse Allstars för med musiker från Västanå Teater. Som glad
överraskning dök Sofia Karlsson
upp på scenen. Läs om Sofia, vad
hon gjort och gör just nu på

www.sofiakarlsson.com
Massor av energi förmedlades
från scenen - finstämt blandades
med fartfyllt till en publik som inte kunde stå still...

Reflektioner från Tjörn och Munkedal
Magdalena Malmström, utvecklingschef i Tjörns kommun och Lars-Erik
Knutsson, kommunchef i Munkedals
kommun, var två av de cirka 150 deltagarna under Genius Locis upplevelsekonferens i Sunne.
Vi ringde upp dem några veckor efter
konferensen för att få deras reflektioner.
– En proffsigt arrangerad konferens och
jag fick massor av bra input. Bland annat
hur viktigt det är att få ihop helheten. Och
betydelsen av att ha med ledningen på tåget, säger Magdalena Malmström.
Hon tog med sig
både nya tankar och
idéer och fick också
bekräftat att Tjörns
kommuns jobb är på
rätt väg.
– Vi gör rätt saker,
men ”duttar” och har inte lyckats knyta
ihop delarna som Sunne gjort. Jag fick
massor av inspiration till hur vi kan jobba
vidare.
Lars-Erik Knutsson tyckte om konferensens upplägg, men blev till en början
konfunderad.
– Först kände jag viss irritation – jag
började fundera över om jag kommit till ett
väckelsemöte. Men snart förstod jag att det
fanns en djupare botten, att det handlade
om stolthet. När bitarna föll på plats så förstod jag vilket fantastiskt jobb som görs i

Sunne. Det krävs mod att jobba så här. Den
vetenskapliga approachen gav dessutom
tyngd och trovärdighet.
Lars-Erik är förvånad över att inte ännu
fler av Sveriges kommuner
fanns på plats på konferensen
i Sunne.
– Jag funderar över om det
kan bero på att många kommmuner inte har kommit så
långt att de jobbar med platsens attraktion och identifikation? Munkedal är en fattig kommun, men vi ansåg att
vi inte hade råd att missa det här.
Både Magdalena och Lars-Erik gillade
blandningen av seminarier, musik, skådespeleri och workshops.
– De täta kulturinslagen gjorde att man
aldrig tappade energi. Mer sånt, det kändes
precis rätt! Vi orkade lyssna, fast att det var
intensivt.
Lars-Erik är också nöjd med att Munkedal fått en ny kontakt i kreativitetsforskaren Farida Razulsada.
– Vi ska jobba vidare med henne som en
uppföljning av konferensen. Vi har också
bestämt oss för att arbeta med mötesplatsernas betydelse 2012.
Munkedals fem deltagare kände samtliga att de fick ut det de kom till Sunne för.
– Upplevelsen hos oss alla var en riktigt
bra konferens.

Tobias Nielsén, kulturekonom, hade
fokus på de kulturella och kreativa näringarna. I Sunne betonade han att de som genererar turistekonomiska effekter, som till
exempel Västanå teater, sällan själva får
tillbaka på motsvarande ekonomiska nivåer. Västanå teaters publik på sommaren
spenderar 24 miljoner kronor i Sunne.
Det är också viktigt att inte klamra sig
fast för hårt och mycket i kulturarvet, hur
starkt och fantastiskt det än må vara. För
Sunnes del Selma Lagerlöf. Han pratade
också om att man inte bara kan bygga för
det färdiga, det vill säga inte bara stora arenor, shoppinggallerior och gågator.
– Ett budskap som jag predikat under
hela nollnolltalet, säger Tobias Nielsén.
Jan Gunnarsson, från Värdskapet,
föreläste vid tre tillfällen i Sunne under
Genius Loci-projektet. Under konferensen
pratade han om att skapa det välkomnande
samhället och hur viktigt värdskapet är för
att en plats ska bli framgångsrik. Ytterst
handlar värdskap om att leva på ett öppet
och inkluderande sätt. Vi lever i ett relationssamhälle, där vår förmåga att samverka med kunder och kollegor är en nyckel
till framgång. Ett välkomnande förhållningssätt innebär att man kan realisera den
fulla potentialen i människor och verksamheter. En plats där så många som möjligt förstår och förmedlar värdskap är en
plats dit man vill återvända.
Jan Gunnarsson
berättar om sin
vän busschaufffören som väljer
ett välkomnande
förhållningssätt
varje dag.
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