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FÖRORD

Forskning om lokal och regional utveckling har ägnat relativt stort utrymme
åt att identifi era den dynamik som kan uppstå genom insatser från enskilda
individer eller i samverkan mellan olika aktörer. En viktig fråga i
sammanhanget har varit om det är möjligt att hitta generaliserbara drag i
utvecklingsarbetet. Teorierna och förklaringsmodellerna bygger inte alltid
på breda och systematiska studier. Ibland tycks förklaringarna till
framgångsrika projekt och företagssatsningar snarare ligga i just det
specifi kt tids- eller rumsberoende. Men just därför är det också viktigt
att lyfta fram det unika, det som utmärker en idé som blir verklighet i en
viss situation, på en viss plats.

Statsvetaren, universitetsadjunkt Jan Rudérus har författat föreliggande
rapport på uppdrag av Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling,
vid Karlstads universitet. Rapporten bidrar till vår förståelse av ett
antal lokala processer. Men författaren tar ett steg till genom att sätta
in sina fallstudier i en analysmodell och därmed närmare diskutera tänkbara
förklaringar till de olika projektens utveckling.

Cerut vill tacka de personer som genom intervjuer och det material som
ställts till förfogande gjort det möjligt för författaren att skapa sina
berättelser. Vi vill också tacka Länsstyrelsen Värmland för ekonomiskt stöd
till studien och rikta ett särskilt tack till planeringsdirektör Bengt
Dahlgren, som genom sin idé om studien också bidrog till att den blev
verklighet.

Karlstad i december 2003

Sune Berger
Professor, föreståndare Cerut



SAMMANFATTNING

Denna rapport syftar till att beskriva fem innovativa verksamheter i Sunne 
kommun, hur man från omgivningen sida har betraktat verksamheterna och 
slutligen sätta in beskrivningarna i en teoretisk modell.

Beskrivningar återberättar de olika verksamheternas historia med tyngdpunkt 
på ursprungsidé och väsentliga verksamhetsförändringar. De beskrivna 
verksamheterna är 

 Quality Hotel & Spa Selma Lagerlöf, med fokus på spa-delen
 Naturkraft AB
 Selma Lagerlöfs Litteraturpris/Kulturveckan i Sunne
 BerättarLadan i Rottneros
 BrobyGrafi ska Utbildning

alltså ett storföretag i besöksnäringen, ett mindre företag som arbetar med 
konferens och utbildningsverksamhet, en huvudsakligen ideell kulturverksamhet, 
en kommersiell kulturverksamhet och en kommunal skolenhet.

I berättelserna pekas på visioner, händelser och individer som haft betydelse för 
verksamhetens utveckling.

Relationen mellan verksamheterna och omgivningen diskuteras och deras 
betydelse för möjligheten att utveckla verksamheten. Begreppen ekonomiskt och 
moraliskt stöd utgör en väsentlig del dessa relationer.

I rapportens senare del diskuteras vad som kan vara av betydelse för lokala 
verksamheters utveckling och indikationer på framgångsfaktorer, som erhålls i 
berättelserna sammanställs i ett förslag till en analysmodell. Den konstruerade 
analysmodellen verifi eras sedan utifrån det material som samlats in för 
berättelserna.

Rapportens slutsatser i analysmodellen är att det fi nns fyra huvudperspektiv, som 
är avgörande för ett lokalt utvecklingsprojekts framgång. Dessa är verksamhetsidéns 
bärkraft (utsäde), projektets drivkrafter (gödning), implementeringstillfället (jordmån) 
och omgivningens stöd (klimat).

Rapporten bygger på samtal med personer, som har anknytning till de undersökta 
projekten och tolkningen av de intervjuades utsagor har accepterats som den 
sanning som återberättas.
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1 INLEDNING

Detta är en rapport föranledd av ett uppdrag som Länsstyrelsen i Värmland 
lämnat till Centrum för forskning om regional utveckling (Cerut) vid Karlstads 
universitet. Uppdraget är att studera och beskriva några utvalda verksamheter 
och ”försöka hitta dess ursprung och försöka återberätta initiativ och händelser 
som varit viktiga och nödvändiga under arbetets gång. Det handlar således om att 
både försöka återberätta historien ur ett jordnära perspektiv och att också försöka 
beskriva hur man från omgivningen eller systemet har sett på och på olika sätt 
stött projektet och processen”.1

I uppdraget sägs också att beskrivningarna bör kunna sättas in i någon form av 
teoribildning om regionala utvecklingsprocesser.

Cerut lämnade uppdraget vidare till Jan Rudérus, universitetsadjunkt i 
statsvetenskap vid Karlstads universitet. Materialinsamlingen har huvudsakligen 
skett under våren och sommaren 2003. Analys och sammanställning har ägt rum 
under hösten 2003.

1.1  Uppdraget

Uppgiften består alltså i att återberätta några olika verksamheters historia, med 
avseende på ursprung och viktiga händelser som lett fram till dagens verksamhet 
och också beskriva omgivningens förhållningssätt till verksamheten. 

Från uppdragsgivaren angavs vilka verksamheter som skulle studeras. Det var

 Quality Hotel & Spa Selma Lagerlöf, med fokus på spa-delen
 Naturkraft AB
 Sunne Kulturvecka / Selma Lagerlöfs litteraturpris
 BerättarLadan i Rottneros
 BrobyGrafiska Utbildning

Samtliga dessa verksamheter är belägna i Sunne kommun och kan betraktas som 
framgångsrika verksamheter med gott rykte i omvärlden. 

1.2 Tillvägagångssättet

Den här rapporten bygger i huvudsak på intervjuer med ett antal personer, 
som har direkt eller indirekt koppling till de olika verksamheterna. Det kanske 
är mera korrekt att kalla intervjuerna för samtal eftersom de genomförts 
under förhållandevis ostrukturerade former. Rapporten bygger också på 
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underlagsmaterial som har tillhandahållits av de intervjuade och som samlats in 
från Sunne kommun och Länsstyrelsen i Värmland.

Arbetet började egentligen med ett möte i Sunne dit nyckelpersoner från de olika 
verksamheterna, som skulle beskrivas, hade inbjudits. Vid mötet presenterades 
projektidén, som diskuterades och de närvarande ”förvarnades” om att de skulle 
kontaktas för intervjuer. Ett sorts faktainsamlingsunderlag distribuerades till 
deltagarna där vi bad om skriftligt material om verksamheterna för att kunna 
förbereda de kommande intervjuerna (bilaga). Resultatet av denna begäran om 
skriftligt underlag var inte precis överväldigande. Två skriftligt material kom in. 
Å andra sidan ställde alla tillfrågade beredvilligt upp på samtal under våren och 
sommaren 2003. Intervjuerna har inte varit strukturerade. De intervjuade har 
fått berätta ganska fritt om den aktuella verksamhetens bakgrund och framväxt. 
Under samtalen har intervjuaren gjort anteckningar som sedan sammanställts 
med annat material till beskrivningar av de undersökta verksamheterna. I de 
flesta fall har en andra samtalsomgång genomförts under hösten 2003, för att 
komplettera och kontrollera det insamlade materialet.

Under projektets gång har några nya intervjupersoner kontaktats, som inte 
var med vid den första samlingen. De har ansetts kunna tillföra utredningen 
information av betydelse. Några kompletterande intervjuer har gjorts per telefon 
men i övrigt har samtalen förts vid personliga möten.

En vidare diskussion om datainsamlingsmetoden förs i ett senare avsnitt, 
”Sanningen ligger i betraktarens öga”. Dock bör redan här framhållas att den 
följande redogörelsen inte gör anspråk på att vara den absoluta sanningen om de 
beskrivna projekten. Berättelserna har präglats dels av de intervjuade personernas 
kunskaper om och förhållningssätt till projekten, dels av intervjuarens tolkning 
av de intervjuades berättelser. Ingen bandspelare har använts vid samtalen, 
dokumentationen av samtalen har bestått av noteringar från samtalen och 
material som den intervjuade lämnat. De direkta citaten från samtalen är därmed 
få i den fortsatta framställningen. Den återberättade historien är en blandning av 
intryck från samtalen och tillgängligt material, en tolkning som intervjuaren ytterst 
är ansvarig för. Metoden kan naturligtvis diskuteras men förhoppningsvis ger den 
en relativt trovärdig bild av hur projektens uppkomst och utveckling har uppfattats 
av inblandade personer. 

1.3 Undersökningens objekt

Som tidigare nämnts har uppdragsgivaren Länsstyrelsen angivit vilka 
verksamheter och processer som skulle beskrivas. Urvalsvolymen kan 
naturligtvis diskuteras ur ett generaliserbarhetsperspektiv. De fem undersökta 
verksamheterna är lokaliserade till en och samma kommun. Detta ger inte 
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möjlighet att dra generella slutsatser om vad som är förutsättningarna för en 
lyckad idés utvecklingsmöjlighet i en kommun eller ett område, vilket heller inte 
varit meningen. Däremot är urvalet särpräglat med avseende på den bredd som 
representeras i materialet. 

Ett stort företag
Ett litet företag
En delvis ideell kulturverksamhet
En professionell kulturverksamhet

En kommunal skolverksamhet

I det avseendet finns goda möjligheter att reflektera över hur olika verksamheters 
struktur ställer olika krav på utvecklingsprocesser och hur omvärldens 
förhållningssätt till processen beror av detta.

De offentliga aktörer som har relationer till de undersökta projekten är 
huvudsakligen Sunne kommun, Länsstyrelsen i Värmland och Landstinget i 
Värmland. Det finns fler men de nämnda är de som haft mest påtaglig koppling 
till de beskrivna objektens utveckling.

1.4 Rapportens uppläggning

I en första del kommer de olika verksamheternas ”historia” att presenteras, 
verksamhet för verksamhet (kapitel 2). Avsikten är att ge en bild av deras ursprung 
och att peka på händelser som haft betydelse för utvecklingen. För verksamheter 
där det funnits en uttalad vision inför framtiden har även denna återgetts.

Ett följande avsnitt behandlar verksamheternas relation till omvärlden (kapitel 
3). Avsikten är där att försöka beskriva hur verksamheten har uppfattats av 
det offentliga men också i någon mån av den omgivande allmänheten. I detta 
avsnitt diskuteras också hur de olika verksamheterna har uppfattat stödet för sin 
verksamhet från omvärlden, huvudsakligen det offentliga.

I rapportens senare delar (kapitel 4 och 5) förs en diskussion om den använda 
undersökningsmetoden. Där presenteras också ett försök till en förklarande 
modell avseende faktorer som har betydelse för en framgångsrik utveckling. De 
undersökta verksamheterna sätts in i modellen för att försöka finna förklaringar till 
varför de beskrivna objekten / verksamheterna / processerna varit framgångsrika.

1 PM Länsstyrelsen I Värmland, Utrednings- och strategisekretariatet, Bengt Dahlgren 2002-
10-29



4 

D
et började m

ed en ide…

– beskrivningarna 5 

D
et började m

ed en ide…

beskrivningarna –

2 BESKRIVNINGARNA

2.1 ”Hela tanken är naturlig”1

Quality Hotel & Spa Selma Lagerlöf
Omfattande affärsverksamhet inom besöksnäringen (hotell, konferens och spa)
Omsättning 2002: 155 mkr
Antalet anställda ca 400
Antalet årsarbeten ca 200

Beläggning på årsbasis ca 60 %

När man närmar sig Sunne tätort, söderifrån längs väg 62, möts man av en 
anslående syn av två byggnadskomplex, ett på vardera sidan av vägen. Till höger 
ligger en byggnad som till utseende och färgsättning ger vision av en större 
herrgård. Till vänster, upp mot skogskanten, breder en byggnad ut sig på bredden, 
som ger en vision av kontinental arkitektur. De båda byggnadskropparna utgör 
numera tillsammans Quality Hotel & Spa Selma Lagerlöf.

Uppdraget här är att beskriva företaget med fokus på ”Spa-delen”. För att 
beskriva Spa i Sunne måste man ändå börja på andra sidan vägen, med 
hotellet Selma Lagerlöf. Och för att göra det måste man förmodligen starta i de 
diskussioner som fördes i kommunledningen i Sunne i mitten av 1970-talet.

En viktig utvecklingsfråga just då var planeringen av Sundsbergsområdet, 
söder om Sunne tätort för idrotts- och fritidsändamål. Mark förvärvades från 
Sundsbergs gård och en del i detaljplanen kom att bli att ett markområde avsattes 
för ett hotell. Dåvarande turistnämndens ordförande Kjell Olsson och centrala 
planeringskommitténs ordförande Olle G Olsson var drivande i planeringen 
av Sundbergsområdet och fanns också med i tankarna om att försöka få ett 
”storhotell” etablerat i Sunne. Förmodligen var detta en ganska djärv idé: ett 
storhotell i lilla Sunne - fanns det verkligen en marknad för något sådant? 

Kjell Moström, som då var kommundirektör i kommunen, hade kontakter 
med olika hotellkedjor för att finna intressenter men ingen nappade på idén. 
Så småningom hade man ändå kommit dithän att det fanns en entusiastisk 
”entreprenör”, en ritning på ett modernt hotell och finansiering för projektet. Då 
avled den tilltänkte entreprenören och projektet kom av sig.

Genom Kjell Moströms försorg fick man kontakt med en ny företagare, Walter 
Hedlund, som tillsammans med ett par andra personer bildade det bolag som så 
Småningom kom att etablera konferenshotellet Selma Lagerlöf  i Sunne. Detta 
blev ett av de första specialdesignade konferenshotellen i Sverige, som utmärkte sig 



4 

D
et började m

ed en ide…

– beskrivningarna 5 
D

et började m
ed en ide…

beskrivningarna –

genom en sober arkitektur och elegant och rogivande inredning. Självfallet fanns 
det redan konferenshotell runt om i landet men förmodligen inget som redan från 
byggstart avsetts speciellt för ändamålet.

Vems var idén? Det verkar inte troligt att det går att peka ut en idémässig 
startpunkt lokaliserad till en specifik person. Med viss säkerhet kan man nog dock 
påstå att tanken att bygga ett storhotell i Sunne växte fram i den kommunala 
planeringsprocessen. Flera aktörer, som nämnts i inledningen, hade avgörande 
betydelse men tveklöst har mycket av drivkraften funnits hos kommundirektören 
Kjell Moström och hotellentreprenören Walter Hedlund, som tillsammans med 
sin fru Herta detaljutvecklade konceptet. Sunne kommun var aktivt involverad 
i tillblivelsen, inte minst genom att sälja mark till hotellföretaget till goda villkor 
och aktivt medverka med att ordna finansieringen. För att möjliggöra bankernas 
och NUTEK:s (dåvarande SIND) krav på företaget att ha ett tillräckligt stort eget 
kapital utverkade Sunne kommun, efter ingående diskussioner och visst krångel, 
ett lån på 3 mkr till företaget.   

Hotellet invigdes 1982 och drevs med stor framgång av Walter och Herta 
Hedlund under de första åren. Etableringen och affärsidén förefaller ha varit 
rätt i tid och konferenshotellet med namnet ”Selma Lagerlöf ” visade sig vara ett 
lönsamt framgångskoncept. Verksamheten gick så bra att man redan 1983/84 
kunde bygga ut för 17 mkr av egna pengar. 

1986 sålde paret Hedlund hotellet. Skälet till försäljningen kan härledas till det 
faktum att rörelsen gick så bra att ett flera spekulanter uttalade önskemål om att 
få köpa rörelsen. Anbuden blev väl så småningom av den digniteten att allt annat 
än en försäljning hade varit finansiellt oacceptabelt. Det bör påpekas att Sunne 
kommun, i samband med försäljningen, återfick de utlånade pengarna, som hade 
gjort en betydande nytta i hotelletableringen.

Här lämnar vår historiebeskrivning tillfälligt Hotell Selma Lagerlöf. Walter och 
Herta Hedlund ägnade sig, när de lämnat hotellrörelsen, i sann entreprenöranda 
åt andra projekt, bl. a. byggande och drift av Restaurang Nils Holgersson vid 
Sunne golfbana. Även i detta var de verksamma i nära samarbete med Kjell 
Moström och Sunne kommun.
 
Under senare delen 1980-talet hade framgångarna för konferenshotellet Selma 
Lagerlöf  mattats av. Funderingar fanns om att förändra och förnya konceptet 
för hotellet. Förebilden för de nya idéerna var tyska ”kur-hotell”, som i gammal 
kurortstradition rekreerade företagsledare och industrimän. En tysklandsresa där 
bl. a. Kjelll Moström och Walter Hedlund deltog gav ytterligare fart åt idén.

Nu blev detta inte, av olika skäl, ett nytt koncept för Hotell Selma Lagerlöf. I 
stället blev det drivkraften för att etablera ett nytt ”storhotell” på andra sidan 



6 

D
et började m

ed en ide…

– beskrivningarna 7 

D
et började m

ed en ide…

beskrivningarna –

vägen men med en helt annan profil än konferenshotellet Selma Lagerlöf. Efter 
ett omfattande förberedelsearbete med deltagande av nationella auktoriteter inom 
områdena kost, motion, hälsa och friskvård växte konceptet LifeCenter fram. 
Återigen var det paret Walter och Herta Hedlund som var drivande i företaget. 
Återigen var det ett betydande engagemang för projektet från Sunne kommuns 
sida, inte minst genom kommundirektören Kjell Moström. Återigen deltog 
kommunen aktivt för att ordna markfrågan och trygga finansieringen av projektet. 

Platsen för det nya hotellet var inte detaljplanerad för hotellverksamhet, den var 
avsett för fritid och rekreation. Men eftersom det nya hotellet skull ges en tydlig 
hälsoprofil kunde man övertyga länsarkitekten att byggnationen ändå skulle 
tillåtas.

För att trygga finansieringen beslöt Sunne kommun att låna ut 5 mkr till företaget, 
på ett liknande sätt som vid etableringen av Hotell Selma Lagerlöf. Den här 
gången överklagades kommunens beslut av en av fullmäktigeledamöterna och, så 
småningom, blev resultatet att kommunen i stället blev ägare till en aktiepost värd 
5 mkr. I efterhand kan konstateras att detta, ur kommunalekonomisk synvinkel, 
blev en mindre lyckad konstruktion.
   
1991 invigdes det nya hotellet LifeCenter. I en annons från 1992 marknadsför 
man sig under följande devis: ”Hela tanken är naturlig”. Affärsidén var följande2:

LifeCenter erbjuder en modern, högkvalitativ hotellmiljö med inriktning på friskvård, 
motion, konferens, exklusivt välbefinnande och spännande upplevelser.

Försäljningsidén är att sälja helpensionserbjudanden i form av konferenser, weekendpaket 
och olika typer av upplevelsearrangemang.
Den primära målgruppen utgörs av företag och organisationer inom den privata och 
offentliga sektorn samt privatpersoner.

LifeCenters hälsoprogram bygger på ett kvalificerat system för självdiagnos med ADB- 
och interaktiv videoteknik med vars hjälp gästen kan analysera och kartlägga sin livsstil, 
hälsa och kondition.
Serviceutbudet är endast förebyggande och innefattar ej medicinsk behandling och 
rehabiliteringsprogram.

LifeCenter erbjuder ett utbud av varor och tjänster som stimulerar till god hälsa och 
livskvalitet.

I konsumtionssituationen får gästen information och kunskap om hälsosamma 
levnadsvanor och eventuella riskfaktorer.

Restaurangkonceptet har utvecklats enligt den nya tidens tänkande när det gäller 
näringsriktig mat, lågkaloriprofil och kulinariskt tilltalande, varierande menyer.
Motions- och kulturaktiviteter är lättillgängliga och lustbetonade.

Miljöerna i LifeCenter är skapade för att ge spänning, stimulans och avkoppling.
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Tillsammans med olika experter inom hälso- och friskvårdsområdet hade man 
alltså utvecklat en unik profil, som skulle vara anläggningens styrka men som 
delvis kom att bli företagets problem. Det fanns nämligen vid den tiden inget 
namn på den sunda friskvårdsprofilen och ingen medvetenhet hos de avsedda 
målgrupperna för det tänkta konceptet, det som vi idag rangerar in under 
begreppet ”Spa”. 

Problemen för LifeCenter fanns redan från start. Under slutet av 1980-talet hade 
vi en vikande konjunktur som kulminerade i finans- och fastighetskrisen 1992.
För LifeCenter blev det dubbelt besvärligt. Lågkonjunkturen drog ned intresset 
för exklusiv konferensverksamhet. Företag och offentliga organisationer minskade 
sina konferensbokningar drastiskt och beläggning på LifeCenter blev låg. 
Kapitalförsörjningen blev problematisk i och med höjt ränteläge. Detta förstärktes 
av att konceptet var svårsålt eftersom kunderna inte riktigt visste vad det innehöll. 
Man var helt enkelt för tidigt ute med hälso- och friskvårdsprofilen och man 
startade verksamheten vid en ogynnsam tidpunkt konjunkturmässigt.

Efter diverse ekonomiska turer, relaterade till beläggning, lån och räntor, gick 
LifeCenter i konkurs sommaren 1992. Dessförinnan hade Hotell Selma Lagerlöf, 
tvärs över vägen, gått i konkurs. Det förtjänar att påpekas att konkurserna inte 
hade något annat samband än att de inträffade i en djup konjunktursvacka. Det 
var två skilda företag med olika ägare. 

Skälen till LifeCenters konkurs kan sammanfattas 
 - svårighet att tydliggöra ett nytt koncept för marknaden. Hälsoprofilen  
  fanns inte som begrepp i svensk konferensverksamhet
 - konjunkturpåverkan på marknadssegmentets presumtiva kunder
 - otålighet från långivarna i spåren av den allmänna finanskrisen

Jo, det fanns faktiskt ett annat samband mellan de båda konkursdrabbade 
företagen. Det var samma bank som var långivare till både företagen, vilket fick 
betydelse för den fortsatta historien. Hotell Selma Lagerlöf  och LifeCenter slogs 
ihop. Stadshypotek blev fastighetsägare och för driften kontrakterades ett nytt 
företag.

Här tar nu före detta LifeCenters historia en ny vändning. Inom ramen för det 
nya sammanslagna hotellet lanserade en av det nya företagets ledare ett nytt 
koncept importerat från USA, nämligen Spa-konceptet. Nu fanns det äntligen 
ett namn på företeelsen, visserligen efter en viss omorientering av LifeCenters 
ursprungsidé men ändå med tydlig inriktning på ”frisk och sund”. Här fanns 
uppenbarligen nyckeln till den framgång för verksamheten som skulle komma 
senare. Lite tillspetsat kan man säga att LifeCenter-delens koncept ändrades från 
en hälsoprofil med medicinska förtecken till en friskvårdsprofil med välbefinnande 
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som nyckelord. Detta var, så vitt känt, Sveriges första ”Spa”. Nu, 2003, finns det 
ett 60-tal företag runt om i landet som marknadsför sig som ”Spa”. 

Trots betydande driftrationaliseringar i samband med nystarten 1993 var det 
fortsatta svårigheter att få Spa-delen lönsam. 1997 tillträder nuvarande VD, 
Kristina Ehrholm, med ett uttalat uppdrag att skapa lönsamhet för företaget, 
inte minst för Spa-delen. Här sker ytterligare ett vägval av stor betydelse. Under 
några år, efter omstarten, höll Spa-delen öppet endast torsdag-söndag. Det 
primära skälet för att inte ha öppet under veckorna, mer än i undantagsfall, var 
att man inte ville störa tillflödet av konferenskunder till Selma Lagerlöfs-delen. 
1999 ändrades driften för Spa-delen att omfatta 365 dagar om året. Möjligen 
kan man påstå att LifeCenter därmed, till slut, nått den framgång som konjunktur 
och marknad lade hinder för i början av 1990-talet. Beläggningen har ökat och 
lönsamhet uppnåtts, dessutom utan att negativt påverka utvecklingen av Selma 
Lageröfs-delens konferensverksamhet.

Sedan 2002 drivs de två anläggningarna, på vars in sida av inkörsporten till 
Sunne, av Quality Hotels Scandinavia under namnet Quality Hotel & Spa Selma 
Lagerlöf. 

Det började med en idé…?
Quality Hotel & Spa Selma Lagerlöf  är ett stort företag för att vara i en kommun 
av Sunnes storlek. Utvecklingen till dagens rörelse har varit ett komplext och 
delvis komplicerat projekt. Det går inte att peka ut någon specifik position 
eller tidpunkt där projektet startade. Dagens företag är frukten av ett framsynt 
planeringsarbete inom kommunen, en kreativ kommundirektör och en envist 
arbetande branschkunniga entreprenörer. LifeCenter (sedermera Spa) i Sunne 
hade inte kommit till stånd om inte Walter och Herta Hedlund lyckats så väl 
med etableringen av Hotell Selma Lagerlöf. Den goodwill som den etableringen 
gav öppnade med stor sannolikhet dörrarna för det smått galna projektet att 
öppna ytterligare ett storhotell i Sunne. Och varken Hotel Selma Lagerlöf  
eller LifeCenter hade nog etablerats om inte dåvarande kommundirektör Kjell 
Moström varit aktiv pådrivare. 

Starkt förenklat kan det hela sammanfattas: 
-  Idag en rörelse med god lönsamhet, som är en viktig arbetsgivare i Sunne och  
 viktig symbol för Sunnes och Fryksdalens besöksnäring. 
-  Ursprungsidén för Spa-delen har genomgått två relativt     
 dramatiska kursförändringar för att kunna bli ett framgångskoncept. Den första  
 kursändringen mot spa-konceptet drevs fram av konkursen 1992. Den andra,  
 365-dagars öppethållande, föranleddes av effektivitets- och lönsamhetsskäl. 
-  Nu gäller kampen att i konkurrens med ett ökat antal anläggningar    
 med likartad profil behålla eller öka marknadsandelarna genom idérikt   
 förändringsarbete.
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1 Rubrik i annons hämtad från Programboken för Kulturveckan i Sunne 1992
2 LifeCenters affärsidé ur ett dokument tillhandahållet av Herta Hedlund
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2.2 ” Förr satt vi och tittade ut bakom gardinerna”1

NATURKRAFT AB
Fåmansföretag i aktiebolagsform
Två ägare
2,5 årsanställda (inklusive de två ägarna)
Årsomsättning 2 mkr
Konferens-, utbildnings- och personlig rådgivningsverksamhet inom
ämnesområdena stresshantering, kommunikation och ledarskap.

I Lysvik, vid Övre Frykens östra strand, tar man en grusväg som bär iväg bort 
mot skogen. Efter en knapp mil öppnar sig en dalgång med en grupp hus 
uppefter dalgångskanten. Byn heter Ransbysätter och här ligger Naturkraft AB:s 
”huvudkontor”. Byggnaden är ett sorts nav för en mängd aktiviteter som äger rum 
i företaget, i byn och i byalaget.

Naturkraft startades 1997 av Lennart Svahn med hustrun Kerstin Persson som 
delägare. Lennart hade tidigare arbetat som bl. a. produktionschef  inom industrin 
och drabbats av utbändhet, till och med två gångar, som han själv säger i en 
presentation. En viktig och ursprunglig del av verksamheten är vildmarksbyn 
Eden – en mycket speciell konferensanläggning mitt uti i skogen. Där finns 
övernattningsstugor, konferenslokal och en konferensyta under bar himmel. Det 
finns ingenting av det vi förknippar med moderna konferensanläggningar. Det 
är småskaligt, det finns ingen elström och följaktligen inga overheadapparater 
eller ljuskanoner. Det finns inget rinnande vatten eller avlopp förutom 
vattnet i bäcken nere i ravinen. Den enda bekvämlighetsinrättningen är ett 
torrdass. Alla förnödenheter, mat, dricksvatten etc. måste transporteras till 
platsen av konferensmedhjälparna. Det må påpekas att det inte är frågan om 
överlevnadskurser fyllda av adrenalinkickar för extremsportare. Här finns ”bara” 
en naturnära konferensmiljö och, om som så önskas, övernattningsmöjlighet i fem 
timrade övernattningsstugor. 

I det här projektet kan vi i allra högsta använda uttrycket: det började med en 
idé. Idén, eller snarare visionen, fick Lennart Svahn när han satt och tittade 
på en karta över området runt Ransbysätter. Där, vid bäcken, skulle han bygga 
sin naturnära konferensplats. Fast, strängt taget, startade nog inte Naturkraft 
sin verksamhet just då, vid kartbladet. Redan tidigare hade Lennart bedrivit 
ledarskapskurser, fast på andra platser i Sverige och utomlands. Men ändå, idén 
var starten till den väldigt speciella konferensanläggningen ”Vildmarksbyn Eden”.

Småskalighet, nära samarbete med omgivningen och ett utnyttjande av de lokala 
resurserna utgör hörnstenarna i företagets strategi. Företaget erbjuder enligt sitt 
prospekt
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 - konferensverksamhet i Vildmarksbyn Eden
 - föreläsningar i Vildmarksbyn eller på andra platser om ledarskap, kommunikation och  
 stresshantering
 - personlig rådgivning angående stressrelaterade åkommor
 - mentorskap för ledare i olika positioner
 - naturrelaterade aktiviteter för grupper i anslutning till Vildmarksbyn
 
Lennart och Kerstin är de drivande i företaget. Lennart är entreprenören, 
föreläsaren, idésprutan. Kerstin tar hand om det administrativa och praktiska 
och är bollplank för Lennarts idéer. Och det är väl Kerstins förtjänst att företaget 
hamnade i Ransbysätter eftersom hon har sina rötter där. För serviceaktiviteter 
kopplade till konferensverksamheten använder företaget tillfällig arbetskraft, lokalt 
rekryterad, i storleksordningen 0,5 årsarbete.

I Ransbysätter finns också ett byalag, som är motorn i en betydande mängd 
aktiviteter för byborna, den närmaste omgivningen och för delar av Fryksdalen. 
En gång om året arrangerar byalaget ”Gröna Dalen-veckan” som drar till 
sig stora skaror med besökande från den omgivande trakten till en sorts 
bygdekulturaktiviteter. Byalaget har byggt om den gamla skolan till ett aktivitetshus 
där det bland annat finns konferensutrymmen som utnyttjas av Naturkraft AB om 
inte väderleken eller andra omständigheter lämpar sig för att vara i Vildmarksbyn. 
Man kan möjligen säga att Naturkraft AB, på det sättet, är en sorts finansiell garant 
för driften av bygdegården. I byalagets ordförande, Sven Emilsson, har Lennart 
Svahn en kreativ själsfrände och på dem passar det något slitna och missbrukade 
uttrycket ”de ser inte problemen utan möjligheterna” väl in.

Ett annat exempel är att några entusiaster i byn, naturligtvis inkluderande 
Lennart, har bildat ett AB och restaurerat och driftsatt ett mindre kraftverk i byn. 
Elkraften säljs och det är tänkt att varje såld kilowattimme ska lämna ekonomisk 
återbäring till byalaget.

Det är ingen tvekan om att Naturkraft AB, eller snarare Lennart och Kerstin, har 
medverkat till att byns innevånare har engagerat sig i den lokala verksamheten. 
Rubriken på det här avsnittet kommer från en kommentar från en av byns 
innevånare, som Lennart själv med berättigad belåtenhet gärna citerar: ”Förr 
satt vi och tittade ut bakom gardinerna. Nu har Lennart fått ut oss”. Företagets 
etablering i Ransbysätter präglas till stor del av intresse och engagemang för byns 
utveckling.

För den utomstående betraktaren och beskrivaren är det ganska komplicerat att 
reda ut de formella strukturerna. Vildmarksbyn Eden ägs av Lennart och Kerstin 
privat. Konferens- och utbildningsverksamheten i Eden och på andra platser, 
inklusive i Byskolan, drivs av Naturkraft AB. Byalaget, där Lennart och Kerstin 
är aktiva medverkande, äger och driver Byskolan. Kraftverket ägs och drivs av 
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en grupp privatpersoner men avses så småningom kunna ge viss avkastning till 
Byalaget. Naturkraft köper tjänster och hyr lokaler av byalaget. Kreativ samverkan 
ger synergieffekter och det förefaller som om samtliga inblandade går vinnande 
ur samarbetet. Det tycks finnas en strävan att knyta ihop kommersiell och ideell 
verksamhet och ett överordnat syfte förefaller vara bygdens utveckling.

Fokus för vår undersökning är Naturkraft AB men det är strängt taget 
omöjligt, kanske också ointressant, att skilja företaget från andra aktiviteter i 
området. Naturligtvis kan man betrakta företaget separat bl. a. ur ekonomisk 
synvinkel. Lennart och Kerstin konstaterar att de inte blir rika på företaget. En 
årsomsättning på ca 2 mkr kan rimligen inte generera någon stor förmögenhet 
även om omkostnaderna hålls låga.  Men, säger de, vi lever ett gott liv och det är 
väl delvis ett annat förmögenhetsmått.

Har ursprungsvisionen förverkligats? På den frågan svarar Lennart och Kerstin 
både ja och nej. Vildmarksbyn har byggts enligt plan och fungerar i stort sett 
på det sätt man tänkt sig. Men i ett avseende har utvecklingen blivit en annan 
än vad som var tänkt: allt för mycket av företagets verksamhet sker på annan 
ort. Verksamheten i Vildmarksbyn Eden har genererat fler uppdrag men i stor 
omfattning läggs fortsättningar och uppföljningar, av praktiska skäl, på annan ort, 
som är ”hemmaplan” för deltagarna. Mycket resande och relativt låg beläggning 
på Eden är oönskade effekter av en ökad efterfrågan på företagets tjänster.  

Vad kommer sedan?
Visionen för framtiden präglas av ”bortavarons” problem. Lennart och Kerstins 
sätt att möta kravet på att resa till klienterna är att i stället ordna möjligheter för 
kunder att i större utsträckning komma till Ransbysätters omgivningar. Under 
planering och på ritbordet ligger ett ”Rehabiliterings- och utbildningscentrum” 
där man kan ta emot kunder som behöver behandling för stressrelaterade 
åkommor. Planen är att man skall köpa in en fastighet i området och där bygga 
upp erforderliga funktioner för verksamheten. Visionen är att om ett år ha ett avtal 
med Försäkringskassan beträffande ”kunder”. Om tio år har man tillsammans 
med Centrum för ledarskap utvecklat en behandlingsmetod etablerad i Europa 
benämnd ”Naturkraftsmetoden”. Samtidigt handlar det om att vara med i 
bygdens förändring, skapa arbetstillfällen och ge möjlighet till utveckling.

Naturkraft AB är inte lastgammalt. Vildmarksbyn började byggas 1997. Det 
är förmodligen för tidigt att avgöra om detta är en lyckad satsning sett över 
längre tid.  Å andra sidan kan man konstatera att det som gjorts hittills varit 
framgångsrikt för bygden och ägarna. Företaget har bidragit till ett kreativt 
och engagerat förhållningssätt bland byborna. Företaget har, trots begränsad 
storlek, blivit uppmärksammat långt utanför Ransbysätter och Sunne kommun 
genom de unika förhållandena och den kreativa miljö man tillhandahåller. Det 
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må vara att det inte direkt är företagets förtjänst att byn det senaste året har ett 
inflyttningsöverskott på nio personer. Men nog har man förtjänstfullt bidragit till 
framtidstro i en avfolkningsbygd.

1 Ungefärligt citat från samtal med Lennart Svahn
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2.3 ”Sunneborna själva upplevde inte att trakten var berömd”1

SELMA LAGERLÖFS LITTERATURPRISPRIS 
Ett av Sveriges mest penningstarka kulturpriser, årligen utdelat till en författare 
som skriver i Selma Lagerlöfs anda.
KULTURVECKAN I SUNNE
Ett brett, årligen återkommande, utbud av kulturaktiviteter på olika platser 
inom Sunne kommun, som engagerar ett stort antal föreningar, företag och 
privatpersoner.

Söndagen den 14 oktober 1984 mottog författaren Birgitta Trotzig ett pris värt 
50.000 kronor ur landshövding Bengt Norlings hand. Det var första gången som 
Selma Lagerlöfs litteraturpris delades ut. Det har därefter regelbundet delats ut i 
samband med något evenemang under den årliga Kulturveckan i Sunne.

Det har varit lätt att spåra initiativet till litteraturpriset. Initiativtagare både till 
litteraturpriset och till kulturveckan var dåvarande rektorn, sedermera skolchefen i 
Sunne Lennart Edberg. Här följer ett citat ur hans egen beskrivning av förloppet:

”Efter att ha arbetat i stockholmsområdet i 11 år och återkommer till Sunne 
i Värmland 1975 finner man att i stockholmsområdet har Värmland en 
mycket stark position som kulturlandskap. Ja det är helt enkelt Sveriges 
kulturlandskap. Lika ofta finner man att Sunne på något sätt är förknippat med 
värmlandskulturen. Kanske det beror på sådana turistmagneter som Mårbacka 
och Rottneros.

En av de märkligaste upplevelser, som jag fick när jag kom till Sunne var att 
sunneborna inte själva upplevde att trakten var så berömd ur kulturell synpunkt. 
Vid den tidpunkten hade Selma Lagerlöf  sedan lång tid tillbaka tappat litet av 
den storslagna position som hon hade under sin levnad och åren efter sin död. … 
Jag tror att jag liksom många andra kände att det var dags att på något sätt hedra 
bygdens författarinna.

Den 28 december 1982 tillställde jag Fryksdalens Sparbank och Hotell Selma 
Lagerlöf  en skrivelse med följande ordalydelse: 

I ett försök att vidga informationen om vår bygd och ge den en kulturell tyngd föreslår undertecknad 
att Fryksdalens Sparbank i samarbete med hotell Selma Lagerlöf, inrättar ett årligt litteraturpris 
kallat ”Selma Lagerlöfspriset”. Till tävlingen bör inbjudas alla i Sverige boende författare, som 
skriver i Selma Lagerlöfs anda…2

Idén är tydlig och klar: det handlade om att öka intresset för Selma Lagerlöf  och 
samtidigt rikta intresset mot Fryksdalsbygden och Sunnetrakten.
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Lennart Edbergs initiativ föll väl ut. Styrelserna för Fryksdalens Sparbank och 
Hotell Selma Lagerlöf  tillsköt under 1983 vardera 10.000 kronor till prissumman. 
De två företagen och initiativtagaren utfärdade en stiftelseurkund, formulerade 
stadgar och tillsatte en interimsstyrelse för det fortsatta arbetet. Stiftelsen, som fick 
namnet Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris, konstituerades våren 1984 och 
initiativtagaren Lennart Edberg blev stiftelsens ordförande. I övrigt ingick:

Landshövding Bengt Norling
Författaren Per Olof Sundman (på förslag av Svenska Akademien)
Direktör Walter Hedlund, representant för Hotell Selma Lagerlöf
Bankdirektör Gunnar Westergren, representant för Fryksdalens Sparbank
Disponent Ragnar Ramström, representant för Selma Lagerlöf-Sällskapet
Professor Ulla-Britt Lagerroth, representant för Mårbackastiftelsen

Redan från början var man överens om att prissumman borde vara ”av betydande 
storlek” och man fastställde grundbeloppet till 50.000 kronor som dessutom 
värdesäkrades genom att det knöts till basbeloppets förändringar. Därmed var 
priset ett av de största kulturpriserna i landet. Idag har 100.000 kronor satts som 
övre gräns för prisbeloppet.

De medel som de stiftande företagen hade bidragit med räckte inte till det 
beslutade beloppet. Stiftelsen vände sig med framgång till andra företag i regionen 
och fick ihop den erforderliga prissumman. Det är intressant att notera att priset, i 
början, var helt finansierat av näringsliv och privatpersoner. Inget bidrag till själva 
prissumman kom från den offentliga sektorn. Detta är numera annorlunda i och 
med att Sunne kommun är garant för prissumman.

Sedan tidigare fanns ett kulturpris med anknytning till Selma Lagerlöf, 
Mårbackapriset. Det priset var mindre till beloppet och inte ett renodlat 
litteraturpris. För att få till en kulturmanifestation runt de båda priserna tog 
Lennart Edberg initiativ till att anordna en kulturvecka i Sunne kommun. 
Prisutdelningarna skulle inrama en vecka med ett brett utbud av kulturaktiviteter. 
Redan första året, 6-14 oktober 1984 kunde man erbjuda ett betydande antal 
konserter, konstutställningar, föredrag och andra evenemang.

Första året var de flesta aktiviteterna förlagda till Gösta Berlingsalen på Hotell 
Selma Lagerlöf  men redan andra året syns en medveten ”utlokalisering” i 
kulturveckans programutbud. Veckan hade dessutom flyttats från första årets 
oktober till senare delen av augusti.

Ett axplock ur programboken för 1993 illustrerar den bredd och spridning som 
uppenbarligen var arrangörernas ambition:
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Invigning av veckan på Sundsbergs gård
Konst-, bok och hantverksutställningar på Sundsbergs museum, Östanbjörke skola, 
Kymsbergs Herrgård, Sillegården, Hotell Selma Lagerlöf, Mårbacka minnesgård, 
Tjusterby, Länsmansgården och Gräsmarks Hembygdsgård
Konserter och gudstjänster i Västra Ämtervik, Rottnerosparken. Lysvik, Broby 
Gästgivaregård, Gräsmark (Sunne kyrka stängd för renovering)
Barnkulturdag i Rottnerosparken
Bondemarknad på Rottneros Herrgård
Logdans i Östra Ämtervik och Lysvik
Utdelning av litteraturpriset på Hotell Selma Lagerlöf

Detta är långtifrån allt i det digra programmet. Och här finns väl också 
nyckeln till Kulturveckans framgång men också antydningar till problem. 
Framgångskonceptet är mixen av ett nationellt uppmärksammat pris till 
förhållandevis välkända författare och de lokala arrangemangen för och med de 
bofasta i olika delar av kommunen.

Lennart Edberg var initiativtagare till både Selma Lagerlöfs litteraturpris och 
Kulturveckan i Sunne. Han var under de första tretton åren, fram till och 
med 1996, prisnämndens ordförande och han var också en aktiv medlem av 
programkommittén för Kulturveckan. I dessa avseendet har han naturligtvis 
varit en drivande och engagerande kraft för denna kulturgärning under 
de första åren. Senare, efter 1996, har andra personer axlat den uppgiften. 
Samtidigt måste framhållas att Kulturveckan och Litteraturpriset varit många 
personers verk. Företagarna i kommunen har från början stöttat verksamheten 
med ekonomiska bidrag och annonser i programboken (t. ex. 1992 kan man 
räkna till 65 olika annonsörer i programboken). Sunne kommun har varit 
involverad och engagerad, från start i Kulturveckan, efterhand även ekonomiskt 
i Litteraturpriset. Föreningslivet i kommunen har varit aktivt ansvariga för 
olika delar av programverksamheten. Författare, konstnärer, musiker och 
kulturpersoner, både professionella och amatörer har medverkat flitigt och en lång 
rad privatpersoner har arbetat ideellt för programmens genomförande. Betraktat 
från periferin, av personer som inte varit involverad i verksamheten eller bosatta i 
kommunen, vittnas om att man uppfattar Litteraturpriset och Kulturveckan som 
en manifestation av de kulturella och sociala aktiviteter som tycks vara en stor och 
viktig del av Fryksdalen och Sunne kommun.

Lennart Edberg anger att ”Grundtankarna med Kulturveckan har varit att 
visa besökarna att människorna i Fryksdalen och då med Sunne som centrum 
är kreativa och har skaparglädje och grundtrygghet i miljön och därmed 
skapar behov av kulturella aktiviteter. Det kan sedan vara i konsumerande eller 
producerande form. Konst, musik och litteratur är tydliga behov i Sunnebygden 
och de har … varit de grundpelare som Kulturveckan vilat på”.3
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Idén har uppenbarligen förverkligats. Den viktigaste brytpunkten i Kulturveckans 
utveckling, så här långt, infann sig tidigt, redan andra året, då verksamheten 
breddades innehållsmässigt och geografiskt. Det konceptet gäller fortfarande. 
Men i det ligger möjligen också bekymren för framtiden. Sunne kommun har 
ekonomiskt säkrat prissumman till Litteraturpriset, så där finns kanske inget 
akut problem. Men resten? Orkar de drivande eldsjälarna att fortsatt aktivera 
de många ideella krafter som varit förutsättningarna för den omfattande 
verksamheten? Har idén och engagemanget fortsatt bärkraft efter 20 år? Har det 
lokala näringslivet fortsatt intresse av att stödja arrangemangen? Detta är frågor 
som har bollats över till en ny ledning för Kulturveckan. Det kommer förmodligen 
att ställas betydande krav på innovativ förmåga för att säkerställa en lyckad 
fortsättning på det inarbetade konceptet.

1 Ett något ordmässigt omstuvat citat från en PM om Selma Lagerlöfs Litteraturpris och 
Kulturveckan i Sunne sammanställt av Lennart Edberg 2003-05-06
2 Ibid. med den skillnaden att citatet är ordagrant
3 Ibid.
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2.4 ”Här var ett rum som väntade på att användas ”1

BERÄTTARLADAN I ROTTNEROS
Före detta hölada och ladugård ”modell större”
Sedan 1999 spelplats för Västanå Teater
Omsättning ca 12 mkr / år 
ca 18.000 besökare 2003
90 % beläggning
Ladans ägare: Rottneros Säteri AB
Ladans hyresgäst: Västanå Teater 

”BerättarLadan” är det yngsta av de beskrivna projekten i den här rapporten. 
Men egentligen är BerättarLadan den fruktbara korsningen mellan två 
processer som pågått under längre tid. Den ena processen handlar om själva 
byggnaden, den magnifika höladan vid och över ladugården på Rottneros Säteri. 
Den andra är utvecklingen av en fri dockteatergrupp som etablerades i Karlstad 
1972. 

Höladans historia borde naturligtvis vara intressant ur ett jordbrukshistoriskt 
perspektiv men för vårt behov räcker det att konstatera att mjölkproduktionen 
vid Rottneros Säteri, av lönsamhetsskäl, lades ner 1990. Där börjar den 
mera påtagliga historien om BerättarLadan. Fast kanske tidigare ändå. I ett 
brev, föranlett av denna utredning, skriver Urban Edberg, då producent på 
Musikteatern i Värmland:

”Året 1986. Under min tid på Musikteatern letade Ole Viggo Bang och jag 
sommaroperaplatser i Värmland. Vi hade en klar idé om att spela sommaropera 
i länet. … Det var Kjell Marcusson, aktiv inom Stiftelsen Selma Lagerlöfs 
Litteraturpris och tillika VD för Rottneros Park, som tog mig med till den 
fantastiska ”Ladan” och tillsammans smög vi som tjuvar om natten in i 
densamma. Vi fann bl. a. 120 mjölkkor frodigt idisslande därinne i laggårn. 
Ole Viggo hade en spännande tanke om att uppföra Wagners Ring i sin helhet. 
… Efter många turer ansåg Musikteaterns styrelse att vi inte hade ekonomiska 
möjligheter.”2 

Det blev ingenting den gången och för övrigt var ju då både mjölkkor och hö 
fortfarande etablerade i ladugården och ladan. 

Historien om vad som hände med ladan efter att korna försvunnit skiljer lite 
åt beroende på vem som berättar. Toste Påhlson-Möller, VD för ägarföretaget, 
borde rimligen veta bäst. Han har berättat att man efter 1990 stod med en tom 
lada och ladugård, av magnifika dimensioner, som man inte visste vad man skulle 
göra med. Grundtanken var från ägarnas sida att utnyttja lokalerna för turistiska 
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ändamål knutna till den intilliggande Rottneros Park. Kanske i synnerhet för 
musikändamål. Problemet var att ladan inte var i bästa skick. Några takstolar 
var knäckta, väggar lutade och det var naturligtvis en kvardröjande doft av 
kor i ladugården. Säteriet lät åtgärda de uppenbara bristerna. I början 1990-
talet kostade man på lada och ladugård 2 mkr, lagade takstolarna, rätade upp 
väggarna, gjorde om gropsilon till loger och lade ett scengolv ovanpå. 

Några musikarrangemang förlades därefter till ladan. Det finns dokumenterat, 
bland det som i övrigt hör till den här utredningen, att ladan användes för 
en ”Musikgudstjänst” vid Kulturveckan 1993. Värmlands Sinfonietta och 
Norrstrands Motettkör framförde Puccinis Missa de Gloria med Peter Mattei och 
Tito Beltran som solister. Fri entré, 750 åhörare, katedralakustik! enligt Urban 
Edberg.3

Ladan som konsertlokal tog väl inte den utveckling som ägarna önskade. Ett 
förslag om att bygga om hela komplexet till ett ”Musikens Hus” för 400 mkr 
ansågs inte genomförbart. En utredning med dåvarande landshövdingen Ingemar 
Eliasson som pådrivare, utförd av länsstyrelsen, lanserade att ladan kunde 
användas som ”Visitors Centre”, en turismens port till Fryksdalen. En viktig 
tilltänkt finansiär av det projektet, Landstinget i Värmland, gjorde tummen ner 
och av detta blev intet.

Tiden gick och där stod ladan, i stort sett oanvänd.

Den parallella historien, eller kanske snarare den korsande historien, handlar 
alltså om den fria dockteatergruppen Sprattelgubbarna, som så småningom 
utvidgades och förändrades. 1983 flyttade man från Karlstad till byn Västanå i 
Ransäter, etablerade sig i Västanå gamla skola och bytte namn till Västanå Teater.

Gruppen blev en turnerande teater med spelplats runt om i länet men också på 
andra platser i Sverige och utanför landets gränser. 1985 började man närma 
sig Selma Lagerlöfs diktning och det värmländska kulturarvet. ”Selma berättar” 
(1985 – 1988) var aktiviteter för skolor anslutning till teaterguidningar på Selma 
Lagerlöfs Mårbacka. Ett ”Teaterloft” iordningställdes i Selma Lagerlöfs gamla 
stall. ”En herrgårdssägen” efter Selma Lagerlöfs berättelse spelades för högstadie- 
och gymnasieelever. Produktioner med anknytning till Selma Lagerlöfs diktning 
varvades med andra produktioner för barn, ungdomar och vuxna.

Västanå Teaters position i värmländskt kulturliv beskrivs av dåvarande 
landstingsrådet Philip Johnsson på följande sätt:

”En dag satt Yvonne Rock där i landstingshuset och försökte förklara för mig 
vad allt Västanå skulle kunna göra. I sanning en professionell föreställning! Vi 
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gick tillsammans till Länsarbetsdirektören och lyckades få den säsongen räddad. 
Men hon presenterade också en kulturturism med Selma som förebådade den 
senare tidens stordåd. Och med Stinnerboms kom tretakten. Västanå Teater 
har gett kulturpolitiken att ansikte i Värmland. Allt det vi sagt på kongresser 
om att kulturen är till för alla, men börja med barnen, är förverkligat av de hårt 
arbetande skådespelarna. Teater till alla delar av länet – en självklarhet. Rötterna 
fanns i att det är möjligt att göra det omöjliga i ett landskap där just det alltid varit 
möjligt.”4

Gösta Berlings saga av Selma Lagerlöf, dramatiserad av Susanne Marko och Leif  
Stinnerbom, blev väl det stora publika genombrottet för Västanå Teater, följt av en 
hel rad uppmärksammade uppsättningar. 

1995 närmade sig den fruktbara kollisionen mellan ”Laggårn” i Rottneros och 
Västanå Teater. ”Vårt första möte med Rottnerosladan var vid planeringen 
inför föreställningen av Mozarts ”Trollflöjten”, ett samarbete mellan Västanå 
Teater och Musikteatern i Värmland 1995. Med förundran betraktade vi denna 
lokal som låg placerad mitt på landsbygden. En av de vackraste lokaler vi sett, 
påminnande om en rysk träkyrka. Här var ett rum som väntade på att användas 
och få liv och plats i historien igen.”5 

Det ”första mötet” kom, så småningom, att resultera i kontakter med företrädaren 
för byggnadernas ägare, Toste Påhlson-Möller, Rottneros Säteri. Västanå Teater 
hade lämnat Mårbacka som spelplats och var beredda att etablera sig på nytt 
ställe. Toste Påhlson-Möller säger, vid en intervju, att han först var skeptisk till 
Västanå Teaters etablering i Rottnerosladan men ett avtal skrevs i mars 1999, 
som har fungerat till belåtenhet. Avtalet är skrivet på fem år med möjlighet till 
förlängning. BerättarLadan har blivit Västanås Teaters fasta sommarscen, som 
med hjälp av betydande EU-bidrag har byggts upp under en treårsperiod. 

Man kan milt sagt påstå att Västanå Teaters föreställningar i BerättarLadan varit 
en publik framgång. 18 000 besökare sommaren 2003, genererade biljettintäkter 
på ca 4 mkr och innebar en beläggning på 90 %. Ändå är detta en verksamhet 
som är starkt beroende av bidrag. Statens Kulturråd, Landstinget i Värmland och 
Sunne kommun är de offentliga organ som bidrar till driften. Länsstyrelsen har 
bidragit med projektstöd och förmedlat EU-stöd.

En annan effekt av etableringen av BerättarLadan är att Västanå Teater slagit 
ner sina bopålar i Sunne kommun och blivit en kulturturismtillgång i Sunne 
av betydande mått. De korsande utvecklingslinjerna, mellan lokalerna och 
teaterverksamheten, har resulterat i en kreativ miljö och en publik framgång av 
stora mått.  
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1 Citat från en odaterat PM: Berättarladan i Rottneros författat av Leif  Stinnerbom och Lars 
Jakobsson 
2 Brev från Urban Edberg 2003-02-21
3 Ibid.
4 Västanå Teater 30 år. En broschyr utgiven 2002, redaktör Susanne Marko, s. 11 
5 Berättarladan i Rottneros, odaterat PM författad av Leif  Stinnerbom och Lars Jakobsson
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2.5 ”Vi dansade och då kom det fram att han nog kunde hjälpa till och skaffa 
en tryckpress”1

BROBY GRAFISKA UTBILDNING
Kommunal skola i Sunne med inriktning mot grafisk medieproduktion,
 flexografitryck och förpackningsdesign
Skolan tillhandahåller
- gymnasieutbildningar, f.n. ca 130 elever
- Kvalificerade Yrkesutbildningar (KY), f. n. ca 200 studenter
- Eftergymnasiala påbyggnadsutbildningar, f. n.ca 50 elever
- Uppdragsutbildningar, f. n. ca 500 deltagare

Från 0 till 900 på 10 år! Det är kanske en passande beskrivning på vägen 
från en uppdragsutbildning för AMS för 16 arbetslösa grafiker till dagens 
utbildningskomplex med gymnasieutbildningar, påbyggnadsutbildningar, 
uppdragsutbildningar, kvalificerade yrkesutbildningar (KY), branschkontakter och 
forskning för 940 elever per år. Siffran beror lite på hur man räknar men oavsett 
det, utvecklingen har gott fort och uppåt. Men för den skull inte oproblematiskt 
och spikrakt.

Det började egentligen 1992. Grafiska branschen var inne i en period av 
teknikförändring och omstrukturering. Ett sunnebaserat företag drabbades av 
konkurs med friställningar som följd. Länsarbetsnämnden arbetade för att få 
till stånd en utbildning för arbetslösa grafiker. Uppdraget gick till Brobyskolan, 
där Inga-Lill Lindqvist var datalärare med ansvar för uppdragsutbildningar. 
I samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Länsarbetsnämnden, Brobyskolan, 
Sunne kommun och företrädare för branschen startades den första 
uppdragsutbildningen. Samtliga elever fick arbete efter utbildningen, som 
uppenbarligen var lyckosam, så lyckosam att den följdes av ytterligare tre kurser. 
Totalt sett fick drygt 85 % av kursdeltagarna arbete efter kursernas slut, vilket kan 
påstås vara ett synnerligen gott resultat.

Tidigt, redan hösten 1992, fanns tankar på att starta en gymnasieutbildning 
inom grafiska området. En arbetsgrupp, med företrädare bl.a. för branschen, 
Sunne kommun och skolan, tillsattes för att undersökte marknadsläget. En 
månad fick man på sig för att komma med ett konkret förslag. Gruppen besökte 
både de grafiska företagens branschorganisation och fackliga organisationer, 
som, till gruppens besvikelse, avrådde från att starta en gymnasieutbildning 
med grafisk inriktning. Branschen anade förmodligen konkurrens med sin egen 
utbildningsverksamhet och facket trodde nog inte att man skulle få några elever 
ute på svenska landsbygden.

Någon gedigen omvärldsanalys hanns väl inte med men man konstaterade, trots 

‘
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nedslående besked från de organisationer som besöktes, att det fanns behov av 
kompetenshöjning inom grafiska branschen som helhet och inom förpacknings
trycksområdet (flexografin) i synnerhet. TetraPak hade just etablerat sig i Sunne 
och här hade man behov av utbildad arbetskraft. Ingen gymnasieutbildning inom 
området fanns varken i Värmland, Sverige eller Norden. Det fanns, konstaterade 
arbetsgruppen, en uppdragsutbildning i Kolding. Det var det hela.

Arbetsgruppen skrev ihop ett förslag och lämnade sin rapport till Sunne kommun i 
januari 1993. Man hade satt upp mål för utvecklingen som innebar att man inom 
10 år skulle ha gymnasieutbildning, fort- och vidareutbildning, företagsutbildning 
och forskning. I efterhand kan konstateras att målen kom att uppfyllas, med råge, 
redan efter en fyrårsperiod.

I mars 1993 beslutade nämligen kommunfullmäktige att säga ja till 
arbetsgruppens förslag och beviljade enhälligt 11,5 mkr, som inte fanns med i 
den kommunala budgeten, till inköp och ombyggnad av lokaler för utbildningen. 
Augusti 1993 startade den nya gymnasieutbildningen, en flexografiutbildning 
och en mediautbildning, samtidigt som man fortsatte med uppdragsutbildningar 
för branschen. Sannerligen en rivstart som nog inte hade varit möjlig om inte 
branschen, politiker, tjänsteman och skolledning varit överens om att våga. Det 
pekades på ett behov och det skapades resurser. Detta var den första milstolpen. 

En andra milstolpe inträffar 1995 när beslut fattas att bilda en branschförening, 
Svenska Flexografiföreningen (SweFlex). 26 företag och organisationer i starten, 
nu 120, där BrobyGrafiska finns med som ett viktigt nav för verksamheten. 
Detta år etablerades också ett samarbete med Högskolan i Karlstad, som såg 
BrobyGrafiska som ett viktigt komplement till de akademiska utbildningarna inom 
ramen för de yrkestekniska högskoleutbildningarna (YTH). Ur detta utvecklades 
två så kallade Kvalificerade Yrkesutbildningar (KY-utbildningar) som bedrevs som 
en försöksverksamhet med staten som huvudman. De är fortfarande igång.  

Just KY-utbildningarna, som startade läsåret 96/97 kan nog ses som det tredje 
viktiga steget i BrobyGrafiskas utveckling. Det kan ses som ett erkännande från 
staten att utbildningarna håller erforderlig kvalitet och återigen konstateras 
att samarbetet mellan skolan, kommunen och branschen varit avgörande för 
framgången.

Milstolpe fyra kan nog anses vara att BrobyGrafiska avknoppades från 
Brobyskolan, bildade en egen skolenhet, ett rektorsområde i januari 1998. Detta 
avhandlas ytterligare längre fram. 

Samma år, 1998, fattades ännu ett avgörande beslut för skolans fortsatta 
utveckling. Genom engagemang från Länsstyrelsen, Landstinget, 
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Länsarbetsnämnden, Grafiska branschen och kommunen beviljades EU stöd 
för utbyggnad av skolan för totalt 21 mkr. Detta kan ses som ett erkännande 
från omvärlden, att den verksamhet som man bedriver har kvalitet och detta 
erkännande blev i viss utsträckning slutpunkten för en omfattande kritik som lokalt 
hade riktats mot projektet.

Avgörande för den fortsatta utvecklingen har också varit den nya KY-utbildningen 
i förpackningsdesign, som ledde vidare mot den senaste stora förändringen: 
våren 2003 invigdes Ideum, ett ”Idé och Designcentrum för nyföretagande och 
direktkontakt mellan kommun utbildning/forskning och företag”2 Detta har 
inneburit ytterligare förbättrade förutsättningar för BGU:s utbildningar men 
framförallt utvidgade kontakter med branschorganisationerna och utökade 
möjligheter till forskningsanknytning av verksamheten.

I arbetet med utvecklingen av utbildningarna inom BGU har branschen redan 
från start haft en betydande roll. Grafiska branschen lokalt var med i planeringen 
av den första arbetsmarknadsutbildningen. Omgående bildades ett branschråd, 
bl.a. eftersom länsarbetsnämndskurser skulle ha ett kursråd. 1995 bildades, som 
nämnts, Svensk Flexografiförening (SweFlex)  av 26 organisationer inom förp
ackningstrycksbranschen. Föreningen har successivt vuxit och inräknar nu 120 
företag inom och utanför Sverige. Föreningen har sitt säte på BGU och BGU:s
rektor  är vice ordförande i föreningen. År 2000 startade Sunne kommun och 
SweFlex i samarbete med Karlstads Universitet Svenska Flexografiinstitutet AB, 
som avser att vara ”centrum för flexografisk forskning och utveckling av hög 
industriell relevans”3. BGU:s rektor är VD för bolaget och styrelseledamöterna 
representerar SweFlex, Sunne kommun, Sunne kommuns bildningsnämnd, 
Karlstads universitet och BGU. De här enheterna, skola, kommun, universitet 
och branschorganisationer har tillsammans skapat ett starkt kluster, som placerat 
BrobyGrafiska i en framträdande position inom den grafiska branschen både 
nationellt och internationellt.

Bland det material som ställt till förfogande för rapporten finns en uppsättning 
OH-bilder, som illustrerar olika aspekter på BrobyGrafiskas verksamhet. Där finns 
en anslående illustration av utvecklingen. Spikraka linjer visar på tillväxten av 
personal, studenter, lokalytor och antalet anställda i grafiska branschen i Sunne 
Kommun. Följande siffror som kan utläsas ur bilden4:

   1992 2003 
 Personal BGU  2 52
 Studenter 16 440
 Lokalyta (kvm) 600 8 000
 Anställda i grafisk industri
  i Sunne kommun 125 (225) 600
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Detta är sannerligen imponerande. Siffrorna kan kanske ge sken av att det varit en 
kontinuerlig, problemfri utveckling där allt gått spikrakt och smärtfritt. Så är det 
naturligtvis inte. Vid samtalen med BGU:s rektor Inga-Lill Lindqvist framträder 
en mera nyanserad bild där framgångar av och till har avlösts av motgångar och 
tvärtom. De initialt negativa och varnande uttalandena från GrafoMedia och 
Grafiska Yrkesnämnden, under den första arbetsgruppens inledande sonderingar, 
har förbytts i ett starkt stöd från branschen. Både företagarorganisationer och 
fack har tidigt givit sitt stöd till utvecklingen. Uppmuntran och uppbackning från 
de egna leden har bitvis kontrasterats mot internt motstånd mot utvecklingen. 
Under tiden innan BGU blev eget rektorsområde, före 1998, finns dokumenterat 
stora motsättningar inom skolorganisationen. Pressklippen från den här tiden 
visar på ett betydande mått av turbulens som föregick organisationsföränd
ringen. Internt inom Brobyskolan fanns det invändningar mot den grafiska 
gymnasieskolans tillväxt och inriktning. Det fanns uppfattningar om en exklusiv 
gökunge som tog för mycket resurser från den övriga utbildningen. Ett starkt 
stöd från branschorganisationerna och kommun- och skolledning skapade ändå 
handlingsutrymme för en fortsatt utveckling.

Ur BGU:s historia och det material som stått till förfogande går det att läsa ut 
olika faktorer som varit väsentliga för utvecklingen. Det finns exempel på förmåga 
att ta vara på tillfälligheter, förmåga att utnyttja rådande omständigheter, förmåga 
att samarbeta lokalt, regionalt och nationellt och inte minst en uppenbar insikt om 
vikten av att bygga underifrån.

Förmågan att ta vara på tillfälligheter exemplifieras med följande händelse, fritt 
återberättad efter Inga-Lill Lindqvists beskrivning. I planerna 1992 ingick 
inskaffandet av en tryckpress. De avsatta medlen, 800 tkr, skulle räcka till en 
tryckpress med modellår 1973, som var ganska acceptabel för ändamålet med 
hänsyn taget till att branschens tryckpressar i allmänhet var ganska gamla. 
Vid den tiden bar det sig så, att Inga-Lill var på ett party i hembygden. Hon 
dansade med en av festdeltagarna och, som nyfikenheten och konvenansen 
bjuder, undrade hon vad danskavaljeren sysslade med till vardags. Det råkade 
vara så att han i sitt arbete hade att åka runt världen och granska utvecklingen 
på tryckpressmarkanden. Naturligtvis hakade Inga-Lill på och undrade om han 
kunde hjälpa till och skaffa en tryckpress till BrobyGrafiska. Och så blev det. En 
referensgrupp bildades, som åkte runt till ett antal länder och tittade på splitter 
nya tryckpressar, i stället för att köpa den begagnade 73:an. Förutom att man, 
på det här sättet, fick en betydligt bättre och modernare maskin, fick man andra 
positiva sidoeffekter: referensgruppen ”sålde in” begreppet BrobyGrafiska hos ett 
antal maskinleverantörer runt om i världen, branschen blev intresserad av vad 
BGU höll på med och kom att delta i finansieringen av den nya maskinen. I stället 
för planerade 800 tkr skaffade Sunne kommun fram ett tilläggsanslag på 2 mkr till 
tryckpressen och branschen bidrog på olika sätt med resterande upp till ett värde 
av knappt 5 mkr. Se där en dans som lönade sig! 
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Förmågan att utnyttja rådande omständigheter finns illustrerat på ett par olika sätt. 
BGU var tidigt ute och nappade på signalerna om kvalificerad eftergymnasial 
utbildning. Efter ett initiativ från bildningsnämndens ordförande lästa man in 
sig på området och ansökte om att få starta Kvalificerad Yrkesutbildning inom 
det grafiska området. Redan första året hade man 80 sökande till 20 platser 
medan en del andra KY-utbildningar hade betydande rekryteringssvårigheter. 
KY-utbildningskonceptet har utvecklats vidare i och med att en hälsoterapeut/
instruktörsutbildning startades hösten 2003, i samarbete med spa- och 
hälsoanläggningar från Bohuslän i söder till Gävle i norr. Här var intresset ändå 
större: 180 sökande till 20 platser.

Andra exempel på att utnyttja rådande omständigheter är BGU:s framgångar 
med att dra till sig EU-medel. Både för utbyggnaden 1998 och byggandet av 
Ideum 2002 har BGU i samarbete med branschen, kommunen och andra 
offentliga finansiärer lyckats knyta EU-pengar till sig av betydande belopp.

Förmågan till samarbete illustreras på flera olika nivåer. Grafiska branschen var tidigt 
inblandad i verksamhetens utveckling. Detta sammantaget med ett utvecklat 
kontaktnät har lett fram till ett sorts konglomerat där BGU, Sunne kommun, 
Svenska Flexografiinstitutet AB, Svensk Flexografiförening och Karlstads 
universitet bilder ett effektivt kluster. På den lokala nivån finns förgreningar till 
olika verksamheter inom kommunen, inte minst till verksamheter presenterade 
i denna rapport. Det finns inom BGU en påbyggnadsutbildning, Berättarlinjen, 
som drivs i samarbete med BerättarLadan. Ovan har nämnts om Hälsoterapeutut
bildningen som drivs i samarbete med Spa. 
En vision för framtiden finns i utbildningar i ledarskap och hälsa i samverkan med 
Naturkraft AB och Karlstads universitet.

Förmågan att etablera samarbete finns också representerat i en tydlig utveckling 
från lokalt till internationellt. Den första LAN-kursen var ett lokalt/regionalt 
initiativ med huvudsakligen lokal rekrytering. Successivt har man vidgat 
intressesfären, nationellt genom bildandet av SweFlex. Nordiskt samarbete 
etablerades från 1995 och internationella kontaktnät har knutits successivt. Idag 
har man bl.a. pågående samarbete med Italien för gymnasieutbildningen, med 
Australien för KY-utbildningen och med Sydafrika för uppdragsutbildningarna. 

Att bygga underifrån är uppenbarligen en annan hörnsten i BGU:s strategiska 
tänkande. Från start, med arbetsmarknadsutbildningen, till nu, till exempel med 
den forskningsanknutna verksamheten, betonas vikten av underliggande behov, 
som genomgående strategi. Om det finns ett behov så kan man diskutera hur man 
kan plocka fram resurser för att förverkliga de idéer som behovet skapar. Man 
kanske inte kan säga att BGU började med en idé, som sedan förverkligades. Det 
är nog snarare så att det förelåg en konkret situation, ett behov av att anordna 
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en arbetsmarknadsutbildning för arbetslösa grafiker. Den situationen förefaller, i 
sin tur, ha lett till visioner och idéer, som successivt har utvecklats understödda av 
händelser som inträffat under resans gång.

Hur ska det gå? Det finns väl en övre gräns för tillväxtmöjligheterna inom de 
områden där man nu är etablerad men det finns uppenbarligen en kraftfull, 
innovativ utvecklingspotential i BGU:s koncept. Inga-Lill Lindqvist, rektor för 
BGU, som har en stor del i BGU:s tillväxt, visar vid vårt samtal på en dröm, 
faktiskt byggd på en dröm: Solbacka, en byggnad med utsikt över Fryken, 
en mötesplats för globalt nytänkande, forskning och lärande för företag och 
kunskapssökande inom ledarskap och hälsa. Visionen finns konkretiserad i ett 
planförslag som nu är på väg till kommunens beslutande församlingar. Det kanske 
inte är BGU som kommer att konkretisera denna vision men det är alldeles säkert 
BGU:s utveckling som stimulerat och varit grogrund för den nya visionen.   

1 Fritt citerat från samtal med Inga-Lill Lindqvist om hur tillfälligheter kan påverka historiens 
gång
2 Ur broschyr Graphic Valley, utveckling, samarbete, tillväxt
3 Ur broschyr Svenska Flexografiinstitutet AB. En samarbetspartner för att testa nya utvecklingsidéer
4 Från OH-material tillhandahållet av Inga-Lill Lindqvist
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3 OMGIVNINGEN

3.1 Vad är omgivningen?

I uppdraget har ingått ”att också försöka beskriva hur man från omgivningen 
eller systemet har sett på och på olika sätt stött projektet eller processen”.1 Med 
omgivningen eller systemet avses här i första hand omgivningen i form av olika 
samhällsorgan, t ex myndigheter, Sunne kommun etcetera. Avsikten, uttryckt i den 
citerade meningen, är att beskriva omgivningens syn på de studerade projekten. 
Det omgivande systemets allmänna uppfattning av objekten har rimligen en effekt 
på det stöd, i olika former, som man ger till objekten.

Det finns rimligen också andra aspekter på relationen mellan de undersökta 
verksamheterna och omgivningen, illustrerat i följande figur:

  Figur 1. Olika aspekter på relationen objekten och omgivningen 

De i figuren angivna aspekterna på relationen mellan objekten och omvärlden 
diskuteras i följande avsnitt.

Uttrycket ”stöd” blir ett centralt begrepp i den fortsatta framställningen, i 
synnerhet när man diskuterar verksamheternas relation till offentliga organ. Det 
är i sammanhanget viktigt att konstatera att stöd kan ta sig olika uttryck. Det skulle 
sannolikt kunna uttryckas på en symbolisk skala, allt ifrån uppmuntrande tillrop 
via praktisk hjälp till handfast ekonomiskt stöd. I fortsättningen används då och då 

3 OMGIVNINGEN

3.1 Vad är omgivningen?

I uppdraget har ingått "att också försöka beskriva hur man från omgivningen
eller systemet har sett på och på olika sätt stött projektet eller processen".1 Med
omgivningen eller systemet avses här i första hand omgivningen i form av olika
samhällsorgan, t ex myndigheter, Sunne kommun etcetera. Avsikten, uttryckt i
den citerade meningen, är att beskriva omgivningens syn på de studerade
projekten. Det omgivande systemets allmänna uppfattning av objekten har
rimligen en effekt på det stöd, i olika former, som man ger till objekten.

Det finns rimligen också andra aspekter på relationen mellan de undersökta
verksamheterna och omgivningen, illustrerat i följande figur:
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Figur 1. Olika aspekter på relationen objekten och omgivningen

De i figuren angivna aspekterna på relationen mellan objekten och omvärlden
diskuteras i följande avsnitt.

1 Länsstyrelsen Värmland, Utrednings- och strategisekretariatet, Bengt Dahlgren, PM:
Utvärderingsinsats på temat "Det började med en idé", 29 oktober 2002
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uttrycket ”moraliskt stöd” och med det avses då just de uppmuntrande tillropen, 
ibland även praktisk hjälp utan ekonomiska förpliktelser. 
 
De offentliga organens allmänna syn på verksamheterna har rimligen betydelse 
för fördelningen av olika typer av ekonomiskt bidrag. Hur objekten uppfattar 
stödet från systemet är möjligen något annat. Det är inte självklart att systemets 
uppfattning om objekten överensstämmer med objektens uppfattning om i vilken 
utsträckning de har stöd från omgivningen. Det är därför av intresse att försöka 
jämföra de båda bilderna, Stämmer omgivningens syn på stöd till objekten med 
objektens uppfattning om i vilken utsträckning de känner stöd från omgivningen? 
Ett försök till en sådan diskussion görs helt kort i avsnitt 3.6.

3.2 De offentliga organens syn på verksamheterna

Uppdraget innefattar en beskrivning av den offentliga omgivningens relation till 
verksamheterna. Vilka organ som borde ingå i en studie av denna aspekt kan 
diskuteras. Vid samtalen med verksamheterna har ett relativt begränsat antal 
offentliga organ nämnts, nämligen Sunne kommun, Länsstyrelsen i Värmland 
och Landstinget i Värmland. I marginalen nämns också andra offentliga organ, 
som Länsarbetsnämnden i Värmland och NUTEK och de nämnda skulle kunna 
utgöra basen för att beskriva ”utifrånaspekten”. Detta görs inte fullt ut i rapporten. 
Det material beträffande offentliga organ, som huvudsakligen behandlas i 
rapporten, begränsas till information från intervjuer med företrädare för Sunne 
kommun och ett siffermaterial avseende ekonomiska bidrag som erhållits från 
Länsstyrelsen i Värmland. Övriga nämnda organs syn på verksamheterna har inte 
studerats.

Sunne kommun har naturligtvis en ganska nära relation till samtliga studerade 
verksamheter. Det ligger i linje med Sunnes kommunstrategi att uppmuntra 
objektens verksamhet och samtliga verksamheter bidrar, på olika sätt, till att 
skapa goodwill för kommunen. Principiellt är kommunens möjlighet att ge 
ekonomiskt stöd till näringsverksamhet reglerad och begränsad i kommunallagen. 
Det blir därför något av en balansakt att vara stödjande och samtidigt följa 
kommunallagens regelsystem.  

Kommunen var en mycket aktiv aktör vid etableringen av Hotell Selma 
Lagerlöf  och LifeCenter. Kommunen finns med i bilden som initiativtagare till 
båda verksamheterna. Naturligtvis har kommunen försökt att vara aktiv vid 
ombildningen efter konkurserna mer där tycks utvecklingsinitiativet i stor 
utsträckning ha legat hos andra aktörer. Kommunen har också haft ekonomiska 
åtaganden i de båda hotellrörelserna, i det senare fallet, LifeCente, med en 
ekonomisk förlust som följd. Kommunalrådet Karl-Johan Adolfsson menar att 
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det ändå, sett till nuvarande situation, varit väl använda pengar. För kommunen 
innebär Selma Lagerlöf  / Spa ett gott tillskott på arbetstillfällen, ett varumärke 
som är känt nationellt och internationellt och en möjlighet att dra stora 
konferenser och evenemang till kommunen.

BrobyGrafiska Utbildning är i grunden en kommunal verksamhet även om den 
senare utvecklingen inneburit att grafiska branschen fått nära anknytning till 
verksamheten. Kommunen har, inte helt riskfritt, prioriterat skolans verksamhet 
och vågat satsa på utbyggnad av BrobyGrafiska. Peter Karlsson, kommunchef, 
nämner att Kommunfullmäktige 1992 beslöt att anslå 11 mkr till inköp och 
ombyggnad av lokaler för verksamheten, pengar som inte fanns i budgeten. Man 
har också nyligen investerat i nybyggda lokaler, Ideum, som till dels används av 
BrobyGrafiska. 

För Sunne kommun är BrobyGrafiska, förutom att vara en av kommunens 
gymnasieskolor, ett bra varumärke med gott anseende inom grafiska branschen 
och nationell rekrytering till delar av utbildningarna. Kommunen har också aktivt 
medverkat till att BrobyGrafiska kommit i åtnjutande av EU-bidrag. Indirekt har 
satsningen på BrobyGrafiska inneburit en möjlighet för grafiska branschen att 
växa lokalt i Sunne, vilket naturligtvis givit arbetsmarknadsmässiga effekter.  

Sunne kommuns åtaganden gentemot Naturkraft AB har inte innefattat 
några direkta ekonomiska bidrag. I viss utsträckning har man hjälp till att 
skaffa landsbygdsbidrag till projektet och också marginellt varit inblandad i 
arbetsmarknadsinsatser. Däremot har man visat sitt förtroende för verksamheten 
genom att anlita företagets tjänster vid kurser och konferenser. Man har 
naturligtvis också varit inblandad i bygglovs- och tillståndsärenden, som berört 
verksamheten. Naturkraft är jämförelsevis inget stort objekt som genererar 
många arbetstillfällen men från kommunens sida uppskattar man Naturkraft AB, 
Ransbysätter, byalaget och kringliggande verksamheter som goda exempel på 
positiv glesbygdsutveckling. 

BerättarLadan uppfattas naturligtvis som en stor kulturturistisk tillgång. Redan 
under tiden före BerättarLadan hade Sunne kommun ekonomiska åtaganden 
gentemot liknande verksamhet i form av förlustgarantier för produktioner i 
Mårbacka. I intervjun med Karl-Johan Adolfsson och Peter Karlsson finns 
antydningar om en viss tveksamhet till etableringen av Västanå teater i Rottneros. 
Denna tveksamhet var väl snarast en osäkerhet om vad etableringen skulle få 
för konsekvenser. De eventuella tveksamheterna har dock förbytts i ett förtjust 
engagemang och betydande kommunala ekonomiska åtaganden. För 2003 lämnas 
400 tkr i bidrag till verksamheten i Rottneros. BerättarLadan bidrar starkt till 
Sunnes profil som kulturkommun (Årets kulturkommun 2002).
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Kommunens engagemang i Selma Lagerlöfs Litteraturpris och Sunne kulturvecka har 
varit varierande över tid. Kommunen ser sig gärna som initiativtagare eftersom 
”eldsjälen” Lennart Edberg, som var den faktiska innovatören, var rektor och 
senare skolchef  i kommunen. Klart är att kommunen i början inte hade någon del 
i finansieringen av Litteraturpriset men att man var involverad, även ekonomiskt, 
i arrangemangen under Kulturveckan. Klart är också att det under en följd av 
år fanns en motsättning mellan kommunens kulturnämnd och Litteraturpriset/
Kulturveckan. Den tiden är dock förbi. Nu är Sunne kommun ekonomisk 
garant för Litteraturpriset och har 2003 lämnat ett belopp på 80.000 kronor till 
verksamheten. Kommunen är också aktiv i Kulturveckans praktiska genomförande 
även om det operativa ansvaret ligger på en särskild styrelse för Kulturveckan. 

Av intervjuerna med företrädare för Sunne kommun framgår tydligt att man 
känner stolthet över de verksamheter som ingår i undersökningen och man 
upplever att man ger dem stöd efter förmåga. De finns i allmänhet med när man 
ger exempel på kommunens utvecklingspotential.

Landstingets i Värmland insatser för de undersökta objekten har inte varit föremål 
för undersökning. I anslutning till de intervjuer som gjorts med företrädare för 
de olika objekten framgår att landstingsengagemang huvudsakligen har funnits i 
Västanå Teater och BerättarLadan, numera kanaliserat genom Region Värmland. 
För 2003 handlar det om bidrag till TeaterLadan på ca 2,6 mkr.2 Detta belopp, 
tillsammans med Sunne kommuns bidrag, är en nödvändig förutsättning för att 
det statliga stödet, genom Statens Kulturråd, på 3 mkr till BerättarLadan, som 
givits ett så kallat regionalt uppdrag, skall kunna betalas ut.

Länsstyrelsens engagemang i de undersökta projekten är sammantaget betydande. 
Under åren 1997-2003 har Länsstyrelsen förmedlat drygt 30 mkr till de objekt 
som ingår i undersökningen, inklusive förmedlade EU-bidrag. Av det totala 
beloppet är ca 7 mkr stöd från länsstyrelsen och närmare 25 mkr EU-bidrag.3 I 
nämnda summor finns inte medräknat de bidrag som lämnats till etableringarna 
av Hotell Selma Lagerlöf  och LifeCenter. Övrig offentlig finansiering, knuten till 
erhållet EU-stöd, varav en stor del kan hänföras till Sunne kommun, uppgår till ca 
40 mkr.

Fördelningen av de ekonomiska bidragen varierar självklart. BerättarLadan och 
Broby Grafiska är de största bidragsmottagarna totalt sett och Spa erhöll ett 
investeringsstöd på 2,4 mkr för utbyggnad i oktober 2001.

Kulturveckan har erhållit projekt- och EU-stöd på sammanlagt 113 tkr och 
Naturkraft har erhållit Landsbygdsstöd och sysselsättningsbidrag på totalt 316 tkr.4 

De ekonomiska stöden varierar självklart i storlek men bör väl ändå, oavsett 
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summorna, betraktas som ett kvitto på att de undersökta verksamheterna anses 
viktiga för regionen. Stödet visar på en positiv attityd till verksamheterna i 
Sunneregionen. 

Det bör framhållas, som redovisats i ett annat avsnitt, att några av 
undersökningens verksamheter uppfattar att länsstyrelsen, i olika skepnader, 
inte bara ger ekonomiska bidrag utan också moraliskt stöd till verksamheterna. 
Landshövdingarnas insatser har nämnts och också den hjälpsamhet som 
uppfattats i den byråkratiska behandlingen av bidragansökningar.

Beträffande BrobyGrafiska finns ytterligare en väsentlig offentlig aktör, nämligen 
staten, eftersom de så kallade KY-utbildningarna är finansierade med statsbidrag. 
Storleken på de ekonomiska åtagandena i detta avseende har inte undersökts men 
det kan konstateras att BGU:s KY-utbildningar har prövats och accepterats av den 
statliga KY-kommittén och därmed blivit berättigade statlig finansiering.

3.3 Verksamheternas syn på de offentliga organens stöd

”Hur upplever ni kommunens inställning till er verksamhet”? Ungefär så löd en 
fråga under en intervju. Svaret blev: ”Tillåtande”. Det kanske kan tolkas så, att 
något stort ekonomiskt stöd har det inte blivit till just den verksamheten men 
man har fått möjlighet, till och med kanske blivit uppmuntrade, att bedriva den 
verksamhet man gör.

Om vi först betraktar de direkta ekonomiska stöden till verksamheterna så kan 
man, grovt indelat, finna två uppfattningar om stöd från det allmänna. Den ena 
är att stöden varit små och av mindre betydelse. Hit kan man räkna Naturkraft, 
Litteraturpriset (under dess tidigare historia) och faktiskt också Spa i en av flera 
versioner.

Den andra uppfattningen är att man fått betydande stöd och att det varit av 
avgörande betydelse för utvecklingen. I den gruppen finns BerättarLadan, Broby 
Grafiska och Spa i en andra version.

Uppfattningen om det moraliska stödet från den offentliga omgivningen är mera 
entydig positivt, visserligen med skillnader i var tyngdpunkten har legat men 
ändå oftast uppskattande. Lennart Edberg uppmärksammar vid flera tillfällen, 
beträffande Litteraturpriset, landshövdingarna Bengt Norlings och Ingemar 
Eliassons engagemang i verksamheten. Detta gäller också, beträffande Ingemar 
Eliasson, till viss del Toste Påhlson Möllers beskrivning om arbetet med att 
skapa verksamhet i Rottnerosladan. Kjell Moström berör i en telefonintervju 
landshövding Bengt Norlings aktiva insatser för att skapa finansiering till 
etableringen av Hotell Selma Lagerlöf.
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En annan form av moraliskt stöd beskrivs av BrobyGrafiskas rektor Inga-Lill 
Lindkvist. Det avser god hjälp i positiv anda från handläggare vid länsstyrelsen 
beträffande EU-bidrag. 

Sunne kommuns insatser värderas lite olika av de olika projekten. 
BrobyGrafiska har varit en prioriterad kommunal verksamhet och man har 
också, i allmänhet, fått välvilligt moraliskt stöd. Detta har naturligtvis varit en 
nödvändighet eftersom verksamhetens bas har varit en kommunal aktivitet.

Beträffande Kulturveckan, och så småningom även Litteraturpriset, har man 
uppfattningen att kommunen lämnat ett värdefullt ekonomiskt stöd men framför 
allt har man varit administrativt engagerad i Kulturveckans genomförande.

Toste Påhlson-Möller, VD för BerättarLadans ägare, är måttligt imponerad 
över de kommunala bidragen till Rottnerosanläggningarna i allmänhet och de 
ekonomiska bidrag från kommunen, som kanaliserats till BerättarLadan har gått 
via Västanå Teaters teaterprojekt.

Beträffande Hotell Selma Lagerlöf  och Spa är uppfattningarna lite olika om 
kommunens ekonomiska och moraliska engagemang i verksamheterna, beroende 
på vem som berättar.  

3.4 Verksamheternas relation till allmänheten

Samtliga undersökta verksamheter pågår i en miljö där relationerna till någon 
form av allmänhet är väsentlig. I samtliga fall finns det en sorts kundrelation, som 
är viktig för verksamhetens överlevnad och utveckling. Relationen är dubbelriktad. 
Den allmänna omvärldens uppfattning om en viss verksamhet kan vara viktig för 
att få acceptans för det man gör och verksamheten kan ha ett förhållningssätt till 
den allmänna omvärlden som ger utrymme för tillväxt och utveckling. Det ingår 
egentligen inte i uppdraget att närmare undersöka denna relation men det ligger 
nära till hands att initiera en diskussion om relationen till omvärlden utifrån den 
information som samlats in.  

Samtliga verksamheter i undersökningen är, delvis på olika sätt, med 
nödvändighet beroende av sina kundrelationer. Spa måste marknadsföra sig 
och ständigt utvecklas för att bibehålla andelar på en marknad som i allt större 
utsträckning utnyttjar spa-konceptet. BerättarLadan har med hjälp av konstnärlig 
kvalitet och marknadsföring lyckats få hög beläggning på sina föreställningar. 
Naturkraft AB behöver kanske inte, i samma utsträckning som Spa, lägga 
resurser på marknadsföring men är självfallet beroende av att kunderna hittar 
vägen till företagets aktiviteter. För BrobyGrafiska är det viktigt att få elever 
till gymnasie- och uppdragsutbildningar. Det faktum att grafiska branschen är 
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nära lierad med BGU ger en legitimitet som är positiv för rekryteringsarbetet. 
Kulturveckan i Sunne är relaterad till den omgivande allmänheten på två sätt. 
Dels är allmänheten en marknad som skall intresseras för att bevista de aktiviteter 
som anordnas, dels är privatpersoners och organisationers engagemang under 
kulturveckorna en förutsättning för att kunna tillhandahålla ett brett utbud.

Många av de undersökta verksamheternas medvetna ansträngningar att etablera 
en god kundrelation handlar om att skapa en image. Man kan konstatera att 
samtliga undersökta verksamheter tycks vara uppskattade av den omgivande 
allmänheten, som verkar ha förtroende för den verksamhet som bedrivs.

För Naturkraft är situationen möjligen lite speciell. De goda relationerna 
till den nära omgivningen, de boende i Ransbysätter, är en väsentlig del av 
verksamhetsidén. Tidig information om utvecklingsidéer och acceptans bland 
byborna för verksamheten framhålls som viktiga delar i utvecklingskonceptet. 

Kundrelationen, relationen till den omgivande allmänheten, är naturligtvis en 
viktig förutsättning för överlevnad i en marknadsmässig situation. Spa går bra så 
länge man har en konkurrenskraftig affärsidé. Naturkrafts lokala verksamhetsidé 
fungerar så länge de goda förbindelserna med den nära omgivningen består. 
Kulturveckans mångfald är möjlig bara så länge privatpersoner och organisationer 
ställer sina resurser till förfogande. Dessa påståenden är inte direkt verifierade i 
undersökningens material men har indirekt stöd i samtalen med företrädare för de 
olika verksamheterna.

3.5 Verksamheternas syn på varandra

Objektens uppfattning om varandra verkar vara ganska kollegial. Alla känner 
alla och det är ganska tydligt att man i stor utsträckning har informella 
nätverkskontakter som ger synergieffekter. BerättarLadan generera kunder 
till Hotell Selma Lagerlöf/Spa som i sin tur har med BerättarLadan i olika 
paketerbjudanden. Hotell Selma Lagerlöf  var från start en viktig komponent 
i Litteraturpriset och Kulturveckan. BrobyGrafiska deltar ibland i Naturkrafts 
konferenser och ledarskapsutbildningar. Avstånden är korta och kontakterna lätta 
att etablera.

Att de informella nätverken generar nya impulser, rent av ger synergieffekter, 
kan möjligen visas av att BrobyGrafiska har startat en ny utbildningsinriktning, 
en Hälsoterapeut/instruktörsutbildning, i samarbete med Spa. BGU.s 
utbildningskultur samordnas med Spa:s hälsoprofil vilket ger ömsesidiga fördelar. 

Att i detta sammanhang kunna påvisa regionala utvecklingseffekter av närhet och 
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samverkan eller genom ”klistriga kluster”, ett begrepp lanserat i en Nutek-rapport, 
är att gå ett steg för långt. De beskrivna verksamheterna är av så olika karaktär 
att det inte går, i alla fall inte i med hjälp av undersökningens material, att påvisa 
några sådana effekter.

3.6 Överensstämmer bilderna?

Undersökningen ger inget stöd för att påstå att det finns skillnader mellan hur 
verksamheterna uppfattar allmänheten / marknaden och hur dessa i sin tur ser på 
verksamheterna. Å andra sidan har frågan inte ställts explicit. 

Beträffande verksamheternas syn på varandra finns uppenbara överensstämmelser 
om nytta och framgång, även om man kan finna enstaka uttalanden om andras 
verksamhet som avviker från den allmänna bilden av ett fruktbart inofficiellt 
nätverk med synergieffekter. Det har i undersökningen inte uppenbarats några 
motsättningar av konkurrensskäl eller liknande. De få kritiska synpunkterna 
på övrigas verksamheter, som förekommer, kan snarast hänföras till personliga 
uppfattningar om hur väl andra personer hanterar sina jobb.

Något fler skillnader kan urskiljas mellan utifrån- och inifrånperspektiven när det 
gäller relationen verksamhet – offentliga organ men det finns inte någon entydig 
bild. I något fall finns det skillnader i uppfattning om hur stort stöd man faktiskt 
erhållit/givit från offentliga organ. I ett fall finns utsaga om att det offentliga 
ekonomiska stödet varit obetydligt när det faktiskt varit avsevärt. I huvudsak är det 
dock i princip överensstämmelse mellan verksamhet – offentliga organ om nyttan 
av ömsesidigt samarbete.

En skillnad mellan utifrån och inifrån, som skymtar i marginalen av 
undersökningen, är skillnaden mellan entreprenörernas visioner och 
omgivningens, både allmänhetens och de offentliga organens, relativa tröghet 
gentemot nya idéer. Det finns en, kanske nödvändig, skepsis mot planer som 
uppfattas som allt för vidlyftiga. Det är den innovativa entreprenören som driver 
på utvecklingen och med viss fördröjning, ibland lite motvilligt, får idéerna stöd 
och acceptans i omgivningen. Det är oftast verksamheterna som verkar vara 
drivande och idébärande medan omgivningens stöd kommer så småningom 
förutsatt att entreprenören kan argumentera för sin sak och att idén på något 
fruktbart sätt kan motiveras. I samtalen finns exempel på idéer som behövt och fått 
omgivningens acceptans (t ex Litterturpriset och Naturkraft AB). Det finns också 
exempel där man i inte fått omgivningens stöd och dött sotdöden (t ex Visitors 
Centre i Rottneros-ladan). Men å andra sidan, vilket minskar den här trådens 
generaliserbarhet, finns exempel på att omgivningen satt delar av den drivande 
agendan, t. ex. Sunne kommun vid etableringen av hotell Selma Lagerlöf.
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1 Länsstyrelsen Värmland, Utrednings- och strategisekretariatet, Bengt Dahlgren, PM: 
Utvärderingsinsats på temat ”Det började med en idé”, 29 oktober 2002
2 Uppgift per telefon från Anders Dahlgren, producent på Västanå Teater 
3 Uppgifter sammanställda av Rune Ohlsson, Länsstyrelsens i Värmland Näringslivsenheten, 
2003-10-01
4 Ibid.



36 

D
et började m

ed en ide…

 – omgivningen 37 
D

et började m
ed en ide…

analysen  –

4 ANALYSEN

4.1 Sanningen ligger i betraktarens öga – om undersökningsmetoden

De beskrivningar som redovisats i rapporten bygger huvudsakligen på intervjuer 
med personer som kan anses ha viktig information om respektive verksamhet. 
Samtliga fem undersökta verksamheter är geografiskt lokaliserade till en 
begränsad region. Det blev snabbt uppenbart att nästan samtliga intervjuade hade 
god kännedom om, och ibland synpunkter på, de andra undersökningsobjekten. 
Det finns ett inofficiellt nätverk, som i huvudsak förefaller vara stödjande och 
uppmuntrande. Man ser och inser vikten av att tillsammans, på olika sätt, arbeta 
för bygdens utveckling.

Intervjuerna gjordes i form av samtal, i de flesta fall vid personliga möten, i 
några fall per telefon. Ganska ofta kom samtalen att handla om angränsande 
projekt. Det blev flera gånger uppenbart att ”sanningen”, dvs. i det här fallet 
beskrivningen av den upplevda verkligen, varierade beroende på den intervjuades 
relation till det aktuella objektet. Några stora kontradiktioner finns egentligen inte 
men det finns flera gånger olika uppfattningar om olika personers betydelse för 
utvecklingen och olika meningar om omgivningens attityd och eventuella stöd.

I inledningskapitlet framhölls att beskrivningarna egentligen är ”dubbelt 
subjektiva”. Dels har den information som kommit fram vid samtalen präglats av 
den intervjuades uppfattning om händelseförloppet, dels har intervjuaren tolkat 
informationen. De återgivna berättelserna är alltså en subjektiv sammanställning 
av insamlade data. Vissa data har kontrollerats gentemot andra källor men detta 
har inte varit en huvudsaklig poäng. Den upplevda historien har här ansetts vara 
viktigare än den faktiska verkligheten.     

Urvalet av intervjuade personer har i huvudsak varit slumpmässigt. Ett samtal kan 
ha givit indikationer på att en annan person kan ha intressant information om 
objektet. Ett par ”informatörer” per projekt har eftersträvats för att göra bilden 
mera allsidig. Några av de intervjuade har intervjuats vid flera tillfällen.
Vilka personer som har intervjuats framgår av referenslistan i slutet av rapporten.
 
Berättelserna i kapitel 2 har skickats på ”remiss” till någon företrädare för de olika 
verksamheterna för kontroll av sakinnehållet. Detta innebär inte att undersökaren 
friskriver sig från ansvaret för innehållet i kapitel 2. Sist och slutligen är tolkningen 
undersökarens uppfattning av historien, som har påverkats av de olika bilder som 
presenterats av de intervjuade.  



38 

D
et började m

ed en ide…

– analysen 39 

D
et började m

ed en ide…

analysen  –

4.2 Framgångens recept – en analysmodell

Det har konstaterats tidigare att det finns åtskilliga beröringspunkter mellan de 
olika verksamheterna. Den relativa geografiska närheten underlättar informella 
nätverk. Det finns innehållsmässiga beröringspunkter i flera avseenden. Det 
finns fog för att tala om synergieffekter mellan flera av objekten. BerättarLadans 
verksamheten är bra för besöksnäringen i kommunen och därmed av vitalt 
intresse för hotell- och konferensverksamheten. BrobyGrafiska har startat en 
Hälsoterapeututbildning i samarbete med Spa. Kulturveckan har kopplingar 
till Selma Lagerlöf  Spa, Ransbysätter, BerättarLadan, o s v. Det kan antas det 
uppstår klustereffekter och skapas tillväxtpotential i området. Det är tveklöst 
så att Sunneregionen är inne i en positiv utvecklingsspiral, där de undersökta 
verksamheterna är viktiga framgångsfaktorer.

Det finns flera modeller som på olika sätt identifierar och beskriver faktorer 
i den lokala miljön som skapar tillväxt, innovationer och dynamik. Anders 
Malmberg beskriver, i ett kapitel om ”Lokal miljö, agglomeration och industriell 
konkurrenskraft”1 två varianter, dels Michael Porters modell för hur långsiktig 
industriell konkurrenskraft skapas, dels Åke E. Anderssons studier av vilka 
egenskaper i en region som tenderar att understödja kreativa processer.

Porters modell ”Diamantmodellen”, enligt Malmbergs beskrivning2, visar 
att det finns fyra samverkande drivkrafter som bestämmer ett företags 
innovationsförmåga, nämligen

 Företagsstrategi, struktur och rivalitet
 Produktionsfaktorförhållanden
 Efterfrågeförhållanden
 Relaterade branscher

Åke E. Andersson, också i Malmbergs sammanfattning3, pekar på att flera faktorer 
måste samverka för att en kreativ miljö skall uppstå. ”De faktorer i en regional 
miljö som tillsammans bildar grogrund kan förenklat sammanfattas i tre punkter:

 mångfald: rik och varierad kompetens
 inre och yttre kommunikationskanaler
 strukturell instabilitet” 4

De nämnda modellerna kan säkert användas för att förklara varför Sunneregionen 
tycks vara i en näringslivsmässig och kulturell tillväxtfas. De undersökta 
verksamheterna har alla, var och en för sig, varit lyckade satsningar, som bidragit 
till regionens framsteg. Deras framgång skulle säkert kunna passas in i de ovan 
relaterade teorierna och bidra till att förklara Sunne kommuns framgångar. 
Undersöknings uppdrag har dock inte varit att belysa regionens utveckling utan 
snarare att försöka se varför de undersökta objekten har varit framgångsrika.  
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Naturligtvis bör då också påpekas att uppdraget inte har varit att leta efter 
verksamheter som varit misslyckade ur en eller annan synvinkel. De beskrivna 
objekten har faktiskt det gemensamt att de förhållandevis lyckosamt har förverkligat 
en idé. Ändå kan det finnas anledning att studera vad som, i mera övergripande 
termer, konstituerar framgång eller bakslag, och applicera det på undersökningens 
objekt.

Det framgår av samtalen med företrädare för de olika verksamheterna att det finns 
faktorer som har betydelse verksamhetens utveckling. Det kan vara eldsjälarnas 
och entreprenörernas drivkraft, det kan vara verksamhetsidéns originalitet och 
bärkraft, det kan vara ekonomiskt och moraliskt stöd från omgivningen. Dessa 
”gemensamma nämnare” är en sorts indikatorer på att det finns generella faktorer 
som har betydelse för lokala verksamheters utveckling. 

Därmed ligger det närmare till hands att söka efter teoretiska ansatser som 
beskriver och förklarar hur man lyckas med lokala utvecklingsprojekt. Alf  Ronnby 
har i sin bok ”Den lokala kraften” modifierat en modell som ursprungligen 
kommer från Reidar Almås.5 Ronnby pekar på att tre faktorer bör studeras 
”för att förstå hur man lyckas med lokala utvecklingsprojekt”6. Han (och Reidar 
Almås) kallar detta ”Den nödvändiga triangeln”. De tre hörnen i triangeln 
utgörs av Lokal resursmobilisering (Förankring), Uppbackning från det offentliga 
(Möjliggörare) och Extern stimulans (Katalysator).

Här finns förmodligen en möjlighet att sätta in informationen som inhämtats 
vid intervjuerna i ovanstående modell. De två första ”hörnen” finns definitivt 
representerade i materialet. Samtliga undersökta verksamheter har betydande 
lokal förankring, även de som huvudsakligen har en ickelokal marknad (t. ex. 
Spa). Vi kan också konstatera att samtliga verksamheter, må vara i olika mån, har 
uppbackning från det offentliga. Triangelns tredje hörn, Extern stimulans, som 
handlar om förebilder och exempel från andra håll, i eller utom kommunen, kan 
inte beläggas i föreliggande material. Direkta frågor har inte ställts om detta och 
det har knappast heller framkommit indirekt i samtalen med företrädarna för de 
olika verksamheterna. 

De ovan antydda framgångsindikatorerna, det finns rimligen många fler än de 
nämnda, har olika karaktär och funktion. De berör verksamheterna från lite olika 
perspektiv.

Ett helt annat synsätt än de ovan antydda teoribildningarna, som kan ha visst 
intresse för den fortsatta diskussionen om en teoretisk koppling, är hämtat från 
ett företagsekonomiskt sammanhang. De amerikanska ekonomerna Kaplan 
och Norton7 lanserade på 1990-talet en strategi för att styra affärsverksamheter. 
Grundprincipen är att företagets verksamhet skall analyseras ur flera perspektiv för 
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att man skall få ett bredare, flerdimensionellt underlag för viktiga beslut som styr 
verksamheten. Det räcker inte, menar Kaplan och Norton, att bara ha tillgång till 
finansiella nyckeltal när man skall fatta strategiska och operativa beslut. De anger 
fyra områden eller perspektiv som bör användas i verksamhetsstyrningen: det 
finansiella perspektivet, kundperspektivet, det internadministrativa perspektivet 
och ett tillväxt/innovationsperspektiv. Inom varje perspektiv är det centralt 
att hitta ”framgångsfaktorer”, som är viktiga för utvecklingen inom respektive 
perspektiv. Det är inte här avsikten att applicera verksamhetsstyrningstekniker på 
de studerade objekten men det förefaller fruktbart att använda Kaplan & Nortons 
begrepp perspektiv och framgångsfaktorer för att få en bild av vad som är centralt 
för enskilda verksamheters framgång eller misslyckande. Man borde alltså kunna 
använda perspektivtänkandet för att försöka diskutera fram och systematisera vilka 
framgångsfaktorer som är viktiga för en verksamhets utveckling. 

Vid samtalen med företrädare för de undersökta verksamheterna har det alltså, 
direkt eller indirekt, framkommit mer eller mindre tydliga indikationer på vad 
som ingår i recept för framgång. En första indikator, som är tydlig i samtliga 
samtal är eldsjälsbegreppet. Det finns i alla undersökta projekt en eller flera 
personer, som lätt kan ges etiketten ”eldsjäl” eller ”entreprenör”, som är drivande 
i verksamhetens utveckling. Sannolikt hade historien sett annorlunda ut om dessa 
personer inte varit övertygade om projektets utvecklingspotential. Ibland kan 
anas att eldsjälen, initiativtagaren eller drivkraften inte är den allmänt antagna 
personen. Det kan finnas dolda eller mindre allmänt vedertagna sanningar om 
vem som är den faktiska motorn. Det har inte varit avsikten att här exakt utpeka 
eldsjälarna i respektive projekt. Snarare kan vi konstatera att de finns och därmed 
påstå att eldsjälsbegreppet är relevant att diskutera som en framgångsfaktor i 
samtliga undersökta objekt.

Rapportens titel, ”Det började med en idé”, pekar mot en annan indikator, 
som tycks viktig och som tydligt finns i samtliga objekt. Det finns en uppenbart 
bärkraftig vision eller verksamhetsidé i projektet. Idéns ursprung eller 
ursprungsformulering kan ibland vara svår att urskilja och detaljer i idén kan 
förändras över tid men grundtanken har i de undersökta objekten visat sig vara 
bärkraftig. Idén, som framgångsfaktor, är ofta tydligt kopplat till eldsjälskonceptet. 
Idén har utvecklats av eldsjälarna och blivit riktningsgivare för objektets motor.

En tredje indikator, som framträder ganska tydligt i flera av de undersökta 
verksamheterna, har att göra med tidsaspekten, vikten av ”timing” för projektets 
framgång. Flera av de undersökta projekten ligger uppenbart rätt i tiden, vilket 
har underlättat framgång med konceptet medan något exempel också finns på 
motsatsen. Man måste så vid rätt tidpunkt, när jordmånen är gynnsam, för att 
idén skall få växtkraft.
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För det fjärde kan vi, utifrån de undersökta verksamheternas erfarenheter, 
konstatera att omgivningens stöd, handgripligen och eller moraliskt, varit av 
betydelse för projektens utveckling. Det ekonomiska stödet från offentliga organ 
har i vissa fall varit livsavgörande för projekten men det framkommer också 
ganska tydligt av samtalen att engagemanget för projekten av offentliga personer 
haft betydelse för vissa verksamheter. Betydelsen av den allmänna omgivningens 
acceptans har inte lika tydligt framgått men finns sannolikt i bakgrunden. 
Klimatet, det ekonomiska och det mentala, förefaller alltså vara viktigt för 
utvecklingen.

Utifrån det redovisade kan en enkel modell konstrueras. Den bygger i viss mån 
på Kaplan & Nortons perspektivtänkande. Utgångspunkten i den empiriska 
undersökningen innebär att modellen är producerad med en induktiv metod. 
Under intervjuerna har antytts och ur materialet har extraherats olika indikatorer 
som tycks ha medverkat till verksamheternas framgång. Indikatorerna har 
sammanställt i fyra grupper, perspektiv, som sammantaget skulle kunna förklara 
verksamhetens framgång. Grundtanken är alltså att en verksamhet kan granskas 
utifrån ett begränsat antal dimensioner. Inom varje perspektiv definieras ett antal 
framgångsfaktorer som har betydelse för verksamhetens utveckling.

Med en metafor hämtad från traditionell jordbruksnäring anger modellen att det 
behövs en lämplig mix av framgångsfaktorer inom följande perspektiv för att en 
gynnsam utveckling skall uppnås.

- utsäde  (bärkraftig verksamhetsidé)
- gödning  (pådrivande faktorer, t ex eldsjälar)
- jordmån  (rätt plats och rätt tillfälle för att idén skall kunna gro, ”timing”)
- klimat  (stödjande omgivning)

Samtliga perspektiv bör antagligen finnas representerade om utvecklingen skall 
vara gynnsam men brister inom ett område kan säkert kompenseras av ökad 
närvaro av framgångsfaktorer i ett annat. Så här skulle modellen kunna ritas:
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VERKSAMHETENS
UTVECKLING

UTSÄDE
(idé)

u bärkraft
u unicitet

JORDMÅN
(tid o plats)
u  rätt tid
u rätt plats

KLIMAT
(omgivningens stöd)
u lokal acceptans
u Offentligt stöd 

GÖDNING
(drivkraft)
u eldsjälar

u extern motor

Figur 2. Framgångsfaktorer, i fyra olika perspektiv, som påverkar etableringen av en 
verksamhetsidé 

Inom varje perspektiv skulle man kunna urskilja framgångsfaktorer, 
handlingsmönster eller företeelser som ingår i konceptet för att lyckas. 
Undersökningens material är begränsat men det ger ändå, som nämnts, 
indikationer på vad som skulle kunna vara generella framgångsfaktorer, t.ex. enligt 
följande inom respektive perspektiv
 
 Utsäde (idé)
 Unik affärsidé, idé med bärkraft och relevans, efterfrågad produkt

 Gödning (drivande kraft)
 Eldsjäl(ar), pådrivare, tryck från omvärlden

 Jordmån (tid och plats)
 Lokal förankring, rätt tillfälle, lämplig plats

 Klimat (omgivningens stöd)
 Acceptans från omgivningen, offentligt stöd, efterfrågan på marknaden

Det ovanstående är exempel på framgångsfaktorer inom de olika perspektiven, 
som skulle kunna användas i en analys. Detta har inte utvecklats vidare i denna 
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rapport med hänsyn till att analysmaterialet är begränsat. Den redovisade 
modellen är en konstruktion, en betydande förenkling av verkligheten, men den 
bör ändå kunna prövas som analysmodell för att försöka förklara varför vissa 
verksamheter är lyckosamma medan andra misslyckas. I nästa avsnitt görs ett 
försök att närmare se hur väl modellen passar in på de undersökta objekten.

4.3 Skohorn eller sulor – modellens passform

Modellen i föregående avsnitt har inducerats utifrån erfarenheter som vunnits i 
studiet av undersökningens objekt. Det kan naturligtvis diskuteras om de angivna 
framgångsfaktorerna är relevanta och om de är kompletta. Det senare kan 
förmodligen inte avgöras utifrån insamlat material. Den insamlade informationen 
räcker inte till för att dra sådana slutsatser. Däremot följer nu ett försök att genom 
deduktion, något mer ingående, diskutera angivna framgångsfaktorer relevans 
för undersökningens objekt. Om deduktionen, testet gentemot de undersökta 
verksamheterna, ger positivt utfall skulle modellen kunna användas för andra 
undersökningsobjekt och möjligen kunna bidra till förutsägelser om ett projekt har 
förutsättningar att lycka. Arbetsgången beträffande konstruktion och testning av 
modellen illustreras i följande figur:

analys-
modell

omgivning

objekt

objekt

objekt objekt

objekt

intervjuer
material

indikationer
på

framgångs-
faktorer

test

deduk-
tion

Nya
objekt prediktion?

Figur 3. Konstruktion och testning av analysmodell. 
 Schematisk arbetsgång
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Analysmodellen, som konstruerats utifrån indikatorer erhållna genom samtal 
om och studier av de undersökta verksamheterna, prövas nedan genom att de 
undersökta verksamheterna diskuteras utifrån de angivna perspektiven.

Utsädet (idén)
I samtliga verksamheter finns på ett tidigt stadium en urskiljbar bärkraftig idé eller 
vision. Den har tillkommit och utvecklats på olika sätt men ursprungsidén, vilken 
form den än haft, tycks ha varit viktig för den fortsatta utvecklingen.

Beträffande Naturkraft verkar idén närmast ha sitt ursprung i en ”aha-
upplevelse”. Beträffande Spa har tankarna på en hälsoprofil, på ett professionellt 
sätt, utarbetats till en affärsidé. BrobyGrafiska och Kulturveckan förefaller ha 
sin utgångspunkt i ett upplevt behov, BrobyGrafiska i behovet av utbildning för 
arbetslösa grafiker, Kulturveckan i en upplevd brist på insikt om kulturbygdens 
betydelse.

Gödningen (drivkraften)
Eldsjälarna finns, som nämnts i samtliga projekt. Det kan vara en eller ett 
par personer som finns med i stort sett hela tiden (Naturkraft, Kulturveckan, 
BrobyGrafiska) eller också kan eldsjälarna av olika skäl växla (Spa). Flera exempel 
finns på hur mötet mellan kreativa personer genererar utveckling (BerättarLadan, 
Spa). Enskilda personer haft en avgörande betydelse för samtliga projekt. I vissa 
fall kan man med fog anta att utan en viss namngiven person skulle verksamheten 
aldrig kommit till stånd.

Jordmån (tid och plats)
Att plantera vid rätt tidpunkt och på rätt ställa bör vara viktigt. I undersökningen 
finns exempel på både bra och dålig timing. Etableringen av LifeCenter, 1992, var 
tidsmässigt misslyckad med konkurs som följd. Processen fram till etableringen 
var ganska långt utsträckt i tid och de negativa effekterna kunde svårligen förutses 
men tidpunkten för etableringen fick uppenbara konsekvenser. Å andra sidan var 
tidpunkten på lanseringen av spa-konceptet lyckad. 

BerättarLadan, BrobyGrafiska och Selma Lagerlöfs Litteraturpris är exempel på 
god timing med avseende på tid och plats. Etableringen kom till vid en lämplig 
tidpunkt med utnyttjande av ”platsens” förutsättningar. Beträffande Naturkraft är 
det svårt att ha någon synpunkt på tidpunkten för starten av verksamheten men 
det kan konstateras att tiden förfaller vara ”rätt” för de nya visioner och den nya 
verksamhet som Naturkraft håller på att lansera.

Avsikten är inte att dra några slutsatser ur materialet om valet av tid och 
plats, ”timingen”, varit medvetet beräknad eller kopplad till någon sorts 
slumpmässighet. Det skall bara konstateras att man i efterhand kan dra slutsatser 
om bra eller dålig timing och relatera den till framgång eller brist på framgång
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Klimat (omgivningens stöd)
I anslutning till de undersökta verksamheterna finns beskrivningar av olika 
reaktioner från omgivningen. Det finns exempel på direkt ekonomiska stöd från 
offentliga organ (samtliga projekt), Det finns exempel på att ekonomiskt stöd varit 
en absolut förutsättning för verksamheten (BerättarLadan). Det finns exempel på 
att ”moraliskt” och praktiskt stöd tycks ha varit lika viktigt som det ekonomiska, 
i synnerhet vid start eller omorientering av verksamheten (Selma Lagerlöfs 
Litteraturpris, BrobyGrafiska, LifeCenter). Det finns exempel på att omgivningens 
acceptans och stöd varit en viktig del av konceptet (Naturkraft i förhållande 
till byalaget, Spa i förhållande till kunderna, Kulturveckan i förhållande 
till inblandade organisationer, BerättarLadan i förhållande till publiken, 
BrobyGrafiska i förhållande till branschorganisationerna). 

Det finns en betydande spännvidd i uppfattningarna om stödens, de ekonomiska 
och de ”moraliska”, betydelse för verksamheten. Kommentarerna varierar 
från ”en nödvändig förutsättning” beträffande bidrag kanaliserade genom 
Länsstyrelsen till ”tillåtande” beträffande Sunne kommuns attityd. Hela skalan 
finns representerad. Negativt klimat eller kritiserande reaktioner finns bara antytt 
i något enstaka fall (reaktioner från kollegor på etableringen av BrobyGrafiska, 
Sunne kommuns kulturnämnds inställning under viss tid till Kulturveckan). 

Undersökningens data ger inte möjlighet att generellt bedöma omgivningens 
betydelse för projektens framgång men det är uppenbart att relationen till 
offentliga organ, kunder, publik, medagerande och närboende är viktiga faktorer.

Passar modellen? Eftersom modellen är konstruerad genom en induktiv ansats 
på undersökningens material så blir det något av ett cirkelbevis att återanvända 
modellen på de undersökta objekten. Den deduktiva ansatsen ovan ska ändå ses 
som ett försök att testa modellens användbarhet. Utifrån tillgängligt material tycks 
modellen vara möjlig för analys av ett projekts framgångspotential. Det kunde 
vara av intresse att pröva om man med hjälp av modellen kunde förklara varför 
lokala satsningar lyckas eller misslyckats, alltså inom vilket eller vilka perspektiv 
det fungerat eller brustit. Direkta misslyckanden kan, i undersökningens material, 
inte påvisas i mer än ett fall, nämligen LifeCenters konkurs. I det speciella fallet 
tycks modellen vara användbar för att förklara misslyckandet. 

En sammanfattande slutsats om den beskrivna analysmodellen är att modellen 
tycks användbar för att förklara lokala verksamheters möjlighet till framgång. Det 
föreliggande materialet är däremot för litet för att man skall kunna dra generella 
slutsatser ur modellen. Det bör vara av intresse att vidare undersöka om det måste 
finnas uppfyllda framgångsfaktorer inom samtliga fyra perspektiv, om perspektiven 
har samma tyngd som förklaringsgrund eller om det räcker med att man lyckas 
bra inom enstaka perspektivområden. Ett större material innefattande både 
lyckade och mindre lyckade projekt skulle möjligen ge svar på sådana frågor.
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1 Malmberg, Anders, ”Lokal miljö, agglomeration och industriell konkurrenskraft” i Berger, 
Sune (red), Det nya samhällets geografi, 2000, s. 227 ff.
2 a a, s. 227
3 a a, s. 230
4 a a, s. 230
5 Ronnby, Alf, Den lokala kraften. Människor i utvecklingsarbete, 1995 s. 237
6 a a, s. 237 ff
7 Kaplan, Robert S., och Norton, David P., The Balanced Scorecard, Harvard Business School 
Press, 1996.
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5 SAMMANFATTANDE DISKUSSION

Huvuduppgiften har varit att beskriva fem verksamheter i Sunne kommun. 
Beskrivningarna visar på verksamheter av helt olika slag, med olika 
utgångspunkter och med olika utvecklingsmönster. Gemensamma drag finns 
ändå, även om vägarna till dagsläget varit olika. I föregående avsnitt har de 
gemensamma dragen använts för att pekat på tänkbara indikatorer för framgång i 
lokala utvecklingsprojekt.

Det började med en idé…
Så var det nog i samtliga fall men det är i viss utsträckning svårt att ange en 
specifik tidpunkt eller händelse. Dagens Spa har sina rötter i LifeCenter, som i sin 
tur har en sorts bakgrund i hotell Selma Lagerlöf. Tillkomsten av hotell Selma 
Lagerlöf  kan spåras bakåt till en medveten strävan i Sunne kommun att utnyttja 
ett attraktivt markområde för rekreation och turism. Det går inte att säga exakt 
var eller när idén, som så småningom blir ett spa-koncept, först formuleras. Det 
har varit en komplex process. I några av de övriga verksamheterna kan man 
möjligen tydligare peka på en speciell situation som fött idén (Vildmarksbyn Eden 
t.ex.).

Det kanske inte heller är absolut nödvändigt att spåra idéns exakta ursprung. 
Det förefaller viktigare att konstatera att idéerna inte är statiska, de förändras 
i allmänhet över tid. I analysmodellen i kapitel 4 ingår inget perspektiv som 
handlar om den innovativa förmåga, som är en nödvändig förutsättning för att 
verksamheterna skall ha en långsiktig överlevnad (den kan möjligen rangeras in 
under perspektivet ”Gödning”). Men den finns där helt klart. Det ligger utanför 
undersökningens uppdrag att försöka förutsäga de undersökta verksamheternas 
framtid. Ändå kan konstateras att det i samtliga fall finns mer eller mindre 
uttalade framtidsmål. Idéerna förändras, ibland i tydligt urskiljbara händelser, i 
vissa fall successivt och mindre tydligt.

Omgivningen stöd och/eller acceptans tycks, enligt ovanstående, vara en 
viktig förutsättning för framgång. Det framgår av samtalen med företrädare 
för verksamheterna, kanske inte uttalat och explicit men i marginalen, att det 
kanske ändå finns en skillnad i kultur mellan entreprenörerna och omgivningen. 
Eldsjälarnas visioner och ambitioner syftar ibland längre än vad omgivningen 
för stunden är beredd att acceptera. Det handlar naturligtvis om att kunna 
argumentera på ett övertygande sätt och att i handling kunna visa på resultat för 
att bli berättigad till stöd och acceptans. Om idéerna dessutom kan passas in i en 
existerande profil, desto bättre. De undersökta verksamheterna har på olika sätt 
bidragit till att förstärka Sunne kommuns profil framförallt inom områdena kultur 
och turism. Kommunens strategiska arbete inom dessa områden har, å andra 
sidan, utgjort en bra jordmån för verksamheternas utveckling. Det är ett växelspel 
mellan orsak och verkan.



48 

D
et började m

ed en ide…

– sammanfattande diskussion 49 

D
et började m

ed en ide…

referenser –

Gemensamt för samliga verksamheter är att man haft förmåga att dra nytta av de 
möjligheter som, framför allt den offentliga, omgivningen erbjuder. BrobyGrafiska 
har framgångsrikt utnyttjat möjligheten att ge KY-utbildningar med statsbidrag 
och flera verksamheter har kunnat använda betydande EU-bidrag, landsbygdsstöd 
och annan offentlig finansiering. Och omgivningen har, i allmänhet, förhållandevis 
välvilligt ställt resurser till förfogande. 

Rapporten ger beskrivningar av en handfull innovativa verksamheter i Sunne 
kommun och den omgivning de är verksamma i. Berättelserna visar på goda 
exempel från olika verksamhetsområden och av olika karaktär. Rapporten försöker 
också visa på en tänkbar modell för en analys av lokala utvecklingsprojekt. 
Analysmodellen är inte testad i vidare mening men har applicerats på de i 
rapporten beskrivna verksamheterna. Förhoppningsvis leder rapporten till frågor, 
idéer och fortsatt forskning om hur man kan ta vara på och stödja de starka 
kreativa krafter som uppenbarligen finns i lokala utvecklingsmiljöer.
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Bilaga
Karlstads universitet
Avdelningen för statsvetenskap
Jan Rudérus

”Frågor i anslutning till ”Sunne-projektet”

En betydande del av ”Sunne-projektet” handlar om att beskriva förloppet från idé till dagens
läge för vart och ett av de studerade ”objekten”. Jag behöver därför tillgång till en hel del
bakgrundsinformation om berörda ”objekt”. Min avsikt är att boka tid för intervjuer med
någon (eller några) initierad(e) representant(er) för respektive undersökningsobjekt men för
att tiden skall kunna utnyttjas så effektivt som möjligt så ber jag, om möjligt, att få en del
information i förväg. Vad som är matnyttig information varierar naturligtvis mellan objekten
men kanske nedanstående stolpar kan vara en disposition för den information jag kan ha nytta
av. Under intervjuerna är min plan att ytterligare utveckla och fördjupa det underlag som
verkar intressant.

Väl medveten om att detta tar tid och att tid är en bristvara ber jag ändå om favören att få in
ett skriftligt underlag, med utgångspunkt från nedanstående stolpar, innan jag träffar aktuella
personer för vidare samtal.

Sålunda, beträffande ditt (ert) ”objekt”:

Historia, bakgrund, utveckling

Hur började det?
- idé
- vem/vilka tog initiativet
- stöd från ”offentligt håll” (moraliskt, praktiskt, ekonomiskt)
- stöd från andra (moraliskt, praktiskt, ekonomiskt)
- problem och motgångar i början av verksamheten

Viktiga ”kursändringar” (och beslut om) under resans gång
- vad
- när
- varför
- vem/vilka
- stöd
- problem och motgångar  vid förändringen

Dagsläget

- verksamhet, omfattning och innehåll
- marknad
- möjligheter
- problem



- kontaktnät och samarbetspartners (offentliga organ, privata personer och
verksamheter)

- behov av stöd och hjälp för att verksamheten skall kunna fortsätta att fungera
(moraliskt, praktiskt, ekonomiskt)

Framtiden

- förändringar av verksamhetsidé och visioner på kort och lång sikt
- behov av stöd och hjälp för att eventuella omorienteringar skall kunna genomföras

(moraliskt, praktiskt, ekonomiskt)

Dokumentation
- Finns det någon dokumentation om initiativ, utveckling och dagsläge? Broschyrer,

protokoll, utställningsmaterial…
- Namn på personer inom och utom verksamheten som jag kan kontakta för ytterligare

information

Material kan skickas till

Jan Rudérus
Karlstads universitet
651 88 Karlstad

Jag finns på telefon 054-7001322 eller (säkrare) 070-3318322
e-post: jan.ruderus@kau.se




