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MATS EDMAN: "Luleå frigör behövligt kapital 
och får en tillväxt av nya bostäder på ett sätt 
som bostadsbolaget Lulebo aldrig fixade." 

DE TROR PA ETT 
ANNATMALMO 
f'OKUS Malmö präglas av kriminalitet och konflikter. 
Men bakom kulisserna av elände blomstrar näringsli
vet och jobben blir fler. Dagens Samhälle har besökt en 
tudelad stad på jakt efter framtidstro. SID 2D-22 

Kampen om 
stl-lärarna 
allt tuffare 
UTalLOMINe Bristen 
på sfi-lärare är akut 
samtidigt som utbild
ningsbehoven ökar. Lä
rarbristen tår nu köerna 
att växa. SID 4 

STOCKHOLM 
SATSAR PA NYA 
ELEVDATORER 
E·SAMHÄLLE SID 16 

FLERA ANMALS 
FOR EKOBROTT 
I BODENBOLAG 
SID 9 

"Gör upp 
medMom 
flyktingar" 
POl.ITlll Kommunala 
S-toppar kräver en bred 
uppgörelse över block
gränsen i flyktingfrågan, 
visar Dagens Samhälles 
rundringning. SID 6-7 
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Kommuner, landsting och regioner satsar 
varje år miljoner på att vässa sina varumärken 
för att locka nya invånare och företag. Men 
tillväxtmålen är orealistiska och få får valuta 
för pengarna, menar experterna. 

os GRANSKAR Allt kan bero 
på spanjorerna. 1987 tilldela
des Barcelona sommar-OS 
1992. Då var arbetet igång 
med att omvandla den ned· 
gångna hamn· och industri· 
staden. En till stora delar ny 
stad mötte OS-besökarna. 
Och de forrsarte art komma 
också efter OS. 

Barcelonas framgångar in· 
spirerade andra. Platsmark· 
nadsföring blev ett begrepp. 
Göteborg var först i Sverige 
att tänka i nya banor. Fler 
följde efter. Efter att Sverige 
gick med i EU fanns också nya 

pengar an söka för region
och landsbygdsurveckling. 

-Det tog fan i m itten på 
90-talet, men då mer amatör· 
mässigt. I dag är det en pro· 
fessionaliserad industri, med 
specialiserade konsulter, sä· 
ger Josefina Syssner, chef för 
Centrum för kommunsrrate· 
giskastudier i Linköpingoch 
författare till boken Världens 
bästa plats? om plarsmark· 
nadsföri ng. 

Nu ska snart sagt alla ha 
en varumärkesplattform. 
Underlag för DS granskning 
är ett 60-tal varumärkesplatt· 
formar från kommuner och 
regioner. Totalt satsade Kom· 
munsverige 38 miljoner kro· 

nor - lågt räknat - på varu
märken 2014. 
Men till vilken nytta? 

- Det beror på varför man 
gör det. Om det görs för att 
locka företag och besökare är 
det ofta tveksamt. Är det en 
del av en vision om vart kom
munen ska ta vägen !behöver 
det inte vara fel, säger Josefi· 
na Syssner. 

- Det riskerar att bl i enbart 
möjlJghetsorienterat utan ut· 
rymme för urrnanin.gar och 
problem. Effekterna är ock· 
så svåra att mäta. Val av kon
sumentprodukter kai1 mätas 
varje gång vi handlar. Väljer 
kommun gör vi inte så många 
gångeri livet. 

MAngahoppasattdeskasluta 
vara en "okänd profillös stad 
någonstans i Sverige•; som en 

kommun beskriver det. Vin
deln i Västerbotten bestäm· 
de sig ti.11 exempel 2012 för 
att skaffa en "värdeskapan· 
de varumärkesplattform". 
Fullmäktige beviljade 165000 
kronor i första vändan. Men 
hur gick det? 

-Nja ... att jag drar på sva
ret visar väl att det inte hänt 
så mycket eller att jag inte är 
uppdate rad.Jagbörjade i no· 
vember och hon som höll i 
det hade slutat då. Det stan· 
nade upp lite. Men vi såg över 
loggan od1 snart ska jag träf. 
fä konsultbyrån igen, säger 
Per-Eric Magnusson, kom
munchef. 

Grannkommunen Bjur
holm fick en plattform 2012. 
Bjurholm skulle bli "Ett ram
verk för det goda livet" och 
helst få ett Konstens hus, upp· 

"Det tog fart I mitten på 90-talat. men då 
mer amatörmässigt. I dag är det en 
professionaliserad Industri, med 
speciallseradi:: konsulter." 

Josefina Syssner, författar• och chef tar Cent rum 
för kommunstrategiska studier i Linköping 

levelseho1ell, minigalleria och "Vl ät lite sluga. VI 
bli ett "Norrlands Toscana". 
Fast kommunstyrelsens ord· tittade på hur andra 
förande Ingemar Nyman (M) hade gjort OCh lärde 
blir ställd ~är ha!1_ får fr.igan av dem. Heta Jobbet 
om varumarkesvtsmnen. 

-Det där känner jag inte gl~ på 30 000-
igen riktigt.Jag får ingen träff 40 000 kronor." 
på det, säger han. 

Maria Bah len berg (C), som 
både är ordförande i kom
munfullmäktige och kom· 
munens näringslivsstrateg, 
är mer uppdaterad: 

- Det drevs av Destination 
Bjurholm och togs upp i full· 
mäktige. Detvi jobbatvidare 
med är en hotelletablering. 
Vi har en arkitektskiss på ett 
annorlunda och unikt hotell. 
Nu söker vi investerare, säger 
Maria Bahlenberg. 

Viveka Leksell bytte för två år 
sedan jobbet som kommu· 
nikationschef i Sundbyberg 
mot samma jobb i Mora. Nu 
samordnar hon arbetet med 
Moras varumärke. 

-Vi bar satt igång proces
sen, sedan ska vi lämna över 
till lämpligt forum. Det är 
Mora som plats som behöver 
förstärkas, inte kommunen. 
Fast visst finns förhoppningen 
om fler in flyttare. Det betyder 

Ove Johans.son, kommunchef I 
Grästorp, som fixade kommu· 
nens kampanj utan reklam
konsult. 

bland annat stärkt skatteun· 
derlag, säger Viveka Leksell. 

2014 spenderade turister· 
na 1,1 miljard kronor i Mora. 
Vasaloppet, Zommuseet, Mo· 
rakniven, dalahästen - de 
borde inte ha ett varumär· 
kesbekymmer. 

- Frågar du utomlands vad 
Mora är blir svaret ~lt's the 
Vasaloppet." Men vi behöver 
hitta också andra profilbära· 
re och ännu tydligare sätta 
platsen Mora på kartan. 

Nitton konsultbyråer läm· 
nade anbud cill Mora, som 
fastnade för ldentx kommu· 
nikation, med kontor i Lin kö· 
ping och Stockholm. 

Men smakar det så kostar 
det. 

- Oftast från en halv mil· 
jon och uppåt. Det är en vik· 
tig investering för att långsik· 
tigt stärka vår attraktions· 

Perfekt M 
. en levand e. 
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•• mar arae 
drar in miljoner • "Slutar inte krympa med kampanjer" 

kraft. Turister, nya invånare 
och nya företagare kan bidra 
cill Moras cillväxt, säger Vive
ka Leksell. 

ldentx har I dag uppdrag åt 
en rad kommuner, förutom 
Mora har de aktuella upp
drajf åt bland annat Karlskro
na, Ålmhult och Eskilstuna. 

- Kommunen upphandlar, 
men uppdragen handlar om 
platsen, inte att göra kom mu· 
nen känd. När vi gjort vårt ar· 
bete med strategin måste det 
finnas en o rganisation som 
kan förvalta varumärket, an· 
nars fungerar det inte. Det 
kan vara ett destinationsbo· 
lag, ibland samägt av kom
munen och näringslivet, el· 
ler näringslivsenheten, sä· 
ger Karin Ljungmark Malm· 
scröm, vd ldentx. 

-Ska man lyckas är det ett 
långsiktigt arbete i samver· 
kan mellan olika aktörer. För 
små kommuner kanske det 
är smart att hitta ett större 
sammanhang, i regionen el· 
ler samverka med andra plat· 
ser, säger hon. 

Vlstgötska Grlstorps varu· 
märke - från 2013 - är däre
mot ett kommunalt hemma· 
bygge. 

- Vi är lite sluga. Så vi cit· 
tade på hur andra hade gjort 

Kostnad: 38 miljoner - lågt räknat 
• Marknadsanalysföretaget Doublecheck har på uppdrag av 
Dagens Samhälle tagit fram data på hur mycket kommunika
tionsföretag Inriktade på platsmarknadsföring har fakturerat 
kommuner och landsting under 2014. ·vanliga· reklam- och 
PR-kostnader ar inte inräknade. Det 38 miljonerna handlar om 
utgifter för konsulter som jobbar med varumärket, lansering, 
omvllrldsanalyser eller utgifter för annonsbilagor. Statliga myn
digheter spenderade 18 miljoner och universitet och högsko I or 
4,5 miljoner på motsvarande varumarkesarbete förra året. 

Men 38 miljoner täcker inte allt. Kostnaden kan också ligga 
på destinations- eller marknads bolag. En låg uppskattning 
är att kommuner. landsting och regioner satsar sammanlagt 
minst 50 miljoner på varumarkesarbetet årligen. 

och lärde av dem. Hela job· 
bet gick på 30 000-40 ooo 
kronor, säger kommunche· 
fen Ove Johansson. 

Strategin har de samman
fattat i "Lev din lantliga dröm 
i händelsernas centrum". 

- Vi, som andra, har en ut· 
maning i krympande befolk· 
ning. Vi ville få cill ett gemen· 
samt kitt som gör att vi alla 
drar åt samma håll. I början 
hade vi workshops där vi tog 
fram våra kärnvärden. "Lant· 
ligt" tyckte vi var en positivt 
ord. Här är lantligt och my· 
sigt. vi är en crevlig liten orr på 
landet, säger Ove Johansson. 

Och målet är inte satt uppe 
i skyn: 

-1 stället för an minska med 
20- 30 personer netto per år 
hoppas vi öka med motsva· 

rande. Vi framhåller inte nå· 
got vi inte är. Vi är mer jord
nära. 

Josefina Syssner, på Centrum 
för kommunstrategiska stu· 
dier, tycker det vore spän· 
nande om någon markiaads· 
förde sig med ambitionen att 
inte växa. 

- Men ingen räcker upp 
handen på den. Tillväxt är 
en så stark politisk norm. 
Kommunen slutar nog Inte 
an krympa bara för att man 
ilar en bra kan1panj. Det vore 
spännande med lokala visio· 
ner som bygger på att man 
kommer att vara färre i fram
tiden. Där andra värden be
tonas, säger Josefin Syssner. 

JANNE SUNDLINO 
fs(idagenssamhalle.se 

Boden är bäst - men bara 56 har sett det 
• Youtube och Vimeo båg· 
nar av filmer som mark· 
nadsförplatseroch kommu· 
ner. Under 2015 har Uppsa
la, Skövde, Karlstad, Norr· 
köpi11l(! Sollefced, Halmstad, 
Flen, Alvdnlen, Övertorned, 
Munkedal, Bdstad och Tran· 
ds haft premiär på fi lmer. 
Och i våras kom budskapet 
"Boden är bäst", även om 
bara 56 personer än så länge 
sett filmen på Youtube. 

Suggestiv musik, Hygpano· 
reringar och glada ortsbor. 
Plus lite idrott, en badstrand 
och något från näringslivet. 
Och gärna en kändis: Magnus 

Samuelsson om Kindas kva
liteter, Peter Wahlbeck om 
Halmsrads, Henning Mankell 
om att världens vackraste 
skärgård är Gryts och Robert 
Gustafsson berättar an det är 
i Skövde det händer. 
Man v• rfllr lr kommuner
na sil förtjusta I film? 

-Förattdeandra har det. 

De som företräder kom· 
munen, politiker och 
tjänstemän, vill berätta 
något när de får gäster, 
och då visar man film, 
svarar Josefina Syssner, 
som har forskat kring 
platsmarknadsföring. 

Om grannkommunen har 
en film mllste vi ockd ha 
det, ungaflr? 

- Ja, det är ren och skär 
imitation. Ma n frågar sig 
inte varför man gör det el· 
ler vad man vill uppnå. Man 
vill visa handlingskraft och 
då är detta lätt att ta till. 

JANNE SUNOLING 

Kairos tuture klart störst bland konsulterna 
• De tio största konsultbyråerna I omsättning (siffrorna avrundade) samt jämförelse 
antal offentliga uppdrag 2014. KALLA: Doublocheck 

OMSÄTTNING I OFFENTLIGA UPPDRAG 
Plats Bolag Kronor .. 0 - 14 OOD ODO '" Antal .. 0 -110 • 

KAIROS FUTURE 13649000 103 
BRANDREALITY 10181000 8 
SV. DESTINATIONSUTV. 5489000 10 
IDENTX KOMMUNIK. 2 093 ODD 21 
VOLANTE RESEARCH 1612000 6 
HELIKOPTER 1395000 47 
RESURS 1347000 30 
TENDENSOR l 054DDD 4 
ZANSHIN KOMMUNIK. 999000 2 
BRANDWORK 990000 5 

REGION SKÅNE 2 447000 
HÖGANÄS 2405000 

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN 1555000 
VARBERG 1273000 

STOCKHOLMS LANS LANDSTING l 070000 
STOCKHOLMS STAO 927000 

NORRKÖPING 746000 
GÖTEBORG 686000 

KRISTINEHAMN 664000 
KATRINEHOLM 614000 

VINDELN 591000 
PITEÅ 577000 

JÖNKÖPING 564000 
UPPSALA 556000 

ESKILSTUNA 545DOO 
GÄVLE 535000 

UPPSALA LÄNS LANDSTING 512000 
REGION ÖSTERGOTLAND 482000 




