Två Steve träffas och så föds Apple. Larry
och Sergey startar Google som ett garage
brand. Chris, Dustin, Eduardo och Mark
skapar en skolkatalog, Facebook. Tre korta
framgångssagor som visar att även stora
varumärken har varit små.
Supervarumärken föds inte till vinnare
utan utvecklar successivt sina spetskvaliteter.
Vad hindrar dig från att tänka likadant som
Apple, Facebook och Google? (Ingenting.)
#Wegoism visar steg för steg hur du
skapar engagemang kring ditt varumärke.
I dagens sociala medielandskap tjänar även
platser på att ha sina största fans i de egna
leden. Att utveckla det interna varumärket är
inte svårt, inte när du vet hur man gör.
Michael Nilsson är Heart Director och
specialist på platsutveckling.
1

Innehåll

Det är inte
hjärnan som
förälskar sig,
det är hjärtat.

Inledning: Från Ego till We Go
Första delen: Strategiutveckling
(Hur varumärken får superkrafter)
1: Vad är ett varumärke?
2: Varumärkesanalys
3: Platser och andra varumärken
4: Vi som i Vision
5: Vi säger aldrig implementera

–Bettina Aller

Andra delen: Konceptutveckling
(När alla spelar hjälteroller)
6: Identiteten är första intrycket
7: Varumärkets vardag
8: Kommunikation som aldrig förr
9: Ingen har alla rätt på internet
10. Varumärket på tvärs
11: Nation som i destination
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3-5-2, 4-4-2,
det är lek med
siffror. Det är vi
som måste göra
det vi ska göra
där ute.

Inledning: Från Ego till We Go

–Henke Larsson

konstatera att de nya supervarumärkenas framgångar

Medielandskapet utvecklas snabbt och nya, mer eller
mindre nödvändiga modeord lanseras ständigt. Ändå
tycker jag att det känns motiverat att presentera ännu en
ny marknadsföringsglosa: Wegoism. Ingen har beskrivit
hur platser och andra varumärken får superkrafter när
alla spelar hjälteroller. Därför gör jag själv ett försök så
att varken du eller jag behöver gå och vänta på att det
ska komma en bra bok som förklarar den mest
värdefulla tillgången ett varumärke har på dagens allt
mer otrogna marknader: engagemanget.
Jag har funderat på den här boken sedan jag skrev
mina första artiklar om det interna varumärkesarbetet för
tio år sedan, två böcker om sociala medier och ett antal
konsultuppdrag kom emellan. Redan då kunde jag
åtminstone delvis beror på att de utvecklar sina
varumärken inifrån och ut. Naturligtvis har företag som
Apple, Google och Facebook även mycket annat
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gemensamt – Amerika, digitala tillväxtmarknader etc. –

marknadsföring. I den här boken tar jag upp de

men det är ingen tvekan om att att de ägnar mycket tid

delprocesser som jag anser är avgörande för en plats

och energi åt att kratta den interna manegen för

utveckling. Märk väl att jag genomgående har fokus på

varumärket. De digitala supervarumärkena, om några,

processer med stor potential att skapa engagemang,

förstår att grundförutsättningen för varumärkesutveckling

både bland medarbetare och medborgare.

i det sociala medielandskapet är att du har de egna

Jag tror inte på superhjältar, men jag tror på

medarbetarna med dig (även medborgarna när vi talar

superteam och superkrafter. Nästan alla organisationer

om platser). Mot den bakgrunden började jag intressera

som vinner framgång gör det tillsammans, och för att de

mig mer och mer för hur man kan utveckla den interna

gör det bästa av de superkrafter de har, en möjlighet som

varumärkeskulturen.

vi alla har. Det är lätt att konstatera att många

Vid den tiden hade jag bara ägnat mig åt den

varumärken når framgång just beroende på att de satsar

strategiska dimensionen av platsutveckling under ett par

mycket på att utveckla sitt unika, interna DNA, vilket

år, men jag hade börjat förstå hur slentrianmässigt

ytterligare visar på potentialen i att fokusera på att

många platsmarknadsförare betraktar sina varumärken.

utveckla den egna kulturen kring varumärket.

Jag förstod till exempel inte alls varför man tvunget

#Wegoism täcker de flesta aspekter inom

hämtade sina förebilder från konsumentmarknader, inte

platsutveckling. Även om bokens upplägg har två tydliga

när platskategorin har så mycket annat som talar för den.

delar – strategi- respektive konceptutveckling – tjänar du

Med åren har jag insett att begrepp som place branding

på att betrakta innehållet som en helhet. Det finns lika

och platsmarknadsföring leder fel i det att de begränsar

stor anledning att vara kreativ under det strategiska

förståelsen för vilka processer som bör omfattas. Numera

arbetet som att utgå från ett strategiskt tänkande när det

talar jag hellre om platsutveckling, ett vidare begrepp

är dags att utveckla koncept för att stärka engagemanget

som omfattar så mycket mer än bara kommunikation och

bland varumärkets externa intressenter. Min förhoppning
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är att du dels ska få hjälp med att sätta fokus på de delar

vikt vid att förse varumärket med rätt drivkrafter och drar

av en plats och ett varumärkes utveckling som ofta glöms

fördel av att det finns ett Vi i Vision. I det femte kapitlet,

bort, dels få inspiration till att utmana och förändra en

som avslutar den första delen, avslöjar jag varför jag

del invanda tankegångar i din egen organisation.

aldrig säger »implementera«.

Bokens

Bokens andra

disposition förklarar

del –

jag enklast utifrån

Konceptutveckling:

vår egen enkla

När alla spelar

arbetsmodell här

hjälteroller –

intill. I den första

behandlar

delen –

varumärkets vardag

Strategiutveckling:

ur taktisk och

Hur varumärken får

operativ synvinkel. De

superkrafter – går vi

kapitlen har en annan

igenom de strategiska

karaktär. Medan det

komponenterna. Inledningsvis enas vi om en definition av

går att skapa en generell metodik för

vad ett varumärke är. I det andra kapitlet presenterar jag

strategiutvecklingen, är det vanskligare att ge sken av att

varumärkesanalysens grunder, ett område där det slarvas

konceptarbetet kan behandlas lika linjärt. Här skriver jag

en hel del både inom näringslivet och det offentliga. Utan

om identitet utifrån olika perspektiv och dyker ner i

en bra analys kan varken du eller jag skapa en verkligt

varumärkets vardag. Jag förklarar några av

effektiv strategi. I kapitel 3 går jag igenom vad som skiljer

konsekvenserna av att medielandskapet förändras, och

platser från andra varumärken, medan kapitel 4 lägger

betonar vikten av att samarbeta tvärsöver gränserna,
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vilket skapar de verkliga hjältarna. Bokens sista kapitel,

dagligvarubranschen är starkt koncentrerad får vi lida av

Nation som i destination, handlar om vårt nationella

i form av högre matpriser och lägre kvalitet än om fler

varumärke, som jag menar att vi alla bör engagera oss

fick möjlighet att konkurrera på lika villkor. Samtidigt är

mer i.

öppenhet den enda framkomliga vägen att utvecklas i
takt med sin tid, det gäller oavsett varumärkeskategori.

#Wegoism är en bok av sin tid, en tid när många

Koncentrationen på platsområdet utgörs till stor del

vedertagna sanningar måste omprövas. I gig-ekonomin,

av urbanisering. Jag trivs bra i städer, men det är viktigt

som en del kallar den nya arbetsmarknaden, kan inte

att Sverige har ett liv även utanför tullarna. Därför

lojaliteten med arbetsgivaren tas för given, inte när de

tillbringar jag gärna en del av mitt yrkesliv med att skapa

långa anställningarna ersätts av kortare påhugg och när

bättre strategiska förutsättningar för platser som Hudik,

allt färre förväntas klara av allt mer. Sociala medier ger

Karlshamn, Landskrona, Malmberget, Mariestad, Sjöbo,

medarbetare möjlighet att ständigt söka nya betesmarker,

Söderhamn och, i skrivande stund, Hörby. Jag har även

även på arbetstid, allt fler, inte minst äldre, vill byta jobb

arbetat med större kommuner som Helsingborg och

eller drömmer om att starta något eget, färre anställda

Malmö, nationella varumärken som Danmark och

motiveras av de finansiella villkoren, fler vill vara en del

transnationella som Copenhagen Malmö Port. Det har

av något större, bidra till något gott samtidigt som de vill

gett mig nyttiga insikter om skillnader och likheter mellan

känna att de utvecklas för egen del.

olika länder och landsändar. I rätt händer är Wegoism en

Snabbrörliga konsumentmarknader är inte lika

metod med potential att bli fruktbar överallt i vårt land.

snabba längre eftersom dagligvaruhandeln själv i stor

När det gäller möjligheten att skapa engagemang för en

utsträckning dikterar konkurrensvillkoren. Resultatet är att

plats ska ingen tro att gräset är grönare i storstan.

handlarnas egna varor breder ut sig i butikshyllorna på
bekostnad av såväl utbud som öppenhet. Att den svenska
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Fokusera på helheten.

Första delen: Strategiutveckling
(Hur varumärken får superkrafter)
1: Vad är ett varumärke?
2. Varumärkesanalys
3: Platser och andra varumärken
4: Vi som i Vision
5: Vi säger aldrig implementera
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1: Vad är ett varumärke?

Varumärket
ska inte
förväxlas
med
varumärket.

Nu har jag nämnt ordet varumärke 31 gånger sedan
inledningen så det är hög tid att vi enas om en bra
definition. Ett varumärke är vad man känner när man
tänker på det. Om du kan läsa den meningen utan att få
så mycket som en enda liten myra i huvudet har du nog
ganska bra koll på vad varumärkesutveckling handlar
om. För säkerhets skull gör vi ett snabbtest.
Trademarks ≠ Brands
Varumärken ≠ Varumärken
Inser du att ovanstående ordpar är identiska, då vet du
också varför språkförbistring lätt uppstår bland svenska
marknadsförare, och varför anglosaxiska yrkeskolleger
har lättare att göra sig förstådda sinsemellan. På
engelska heter varumärke och varumärke trademark och
brand, medan svenskan använder ett och samma ord för
två olika aspekter av varumärkets utveckling. Detta leder
till att många svenska marknadsförare misstar identiteten
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för varumärket, vilket aldrig händer den som säger

piraternas trademark i sig som folk upplevde som

trademark och brand. Det hade varit så mycket enklare

skräckinjagande utan vad symbolen stod för. Vid blotta

om vi hade lånat in ordet brand redan från början. Brand

åsynen av en dödskalle över två korslagda benknotor

och brandet hade fungerat alldeles utmärkt eftersom det
följer svenskans språkregler. Dessutom är det i grund och
botten ett fornnordiskt lånord som vi borde kunna kräva
tillbaka utan att behöva bli beskyllda för anglicismer.
I det följande använder jag endast ordet varumärke
i betydelsen brand, ett platsvarumärke är med andra ord
platsens brand, inte dess logotyp eller stadsvapen. Det
interna varumärket motsvarar engelskans internal brand,
och är med andra ord inte någon konstig logotyp som
endast används i interna sammanhang, utan vad de
egna medarbetarna känner när de tänker på varumärket.
Varumärkets namn, logotyp eller kommunikation
ingår i identiteten men de är inte varumärket. Det är inte
identiteten som avgör varumärkets styrka, även om man
lätt kan få det intrycket med tanke på hur många
varumärkesutvecklare som bränner av sitt bästa krut på
identitetsfrågor. Sannolikt beror detta på att identiteten är

kom alla historier man hade hört om pirater till ytan.

den enda byggkloss i varumärkesbygget som vi kan

Därför finns det också anledning att sätta mer fokus på

kontrollera till hundra procent, eller nästintill. Det var inte

varumärkets emotionella aspekter. Många organisationer
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förstår inte alls värdet av att tala om folks känslor inför

Vad är en plats?

det egna varumärket. Trots att Frans Melin, ekonomie

Platser uppstår inte ur tomma intet utan är i allmänhet ett

doktor vid Lunds universitet, har visat att

resultat av långa utvecklingsprocesser, mer eller mindre

varumärkesorienterade organisationer i genomsnitt i

planerade. Människor har i alla tider flyttat dit där

princip är dubbelt så lönsamma bortser många från de

möjligheter erbjuds, vigt sina liv åt att få det bättre och

känslorna. Melins forskning baserades på Sveriges 500

kanske också hoppats att gräset inte är så mycket

största företag, så du kan tänka dig hur stora skillnader

grönare någon annanstans. Vi måste bli bättre på att

i lönsamhet det kan vara mellan mindre företag.

utnyttja att det ofta finns en latent lokalkärlek till en plats.

Varumärkesutveckling är betydligt mer vanskligt än

Den känslan är nyckeln till platsvarumärket, dvs. känslan

att utveckla identiter eftersom det handlar om att få fler

för platsen. Den känslan är däremot inte lika självklar på

människor att känna mer. Ett varumärke är, som sagt,

en arbetsplats.

vad du känner när du tänker på det. Och inte bara vad

Ibland märker jag att det finns en olycklig tendens

du känner. Om vi ska kunna tala om ett starkt varumärke

till att blanda samman platser och destinationer. Visst kan

är det många som ska känna för en plats. Ju starkare

man hävda att alla destinationer också är platser, men

känslor vi skapar, desto starkare blir varumärket. Å andra

för vårt vidkommande är det bra om vi håller isär

sidan har platser en unik konkurrensfördel som andra

begreppen. Även om det finns mycket som förenar finns

varumärkeskategorier saknar. De flesta människor vill

det också anledning att göra skillnad på platser och

känna starkt för den plats där de bor, studerar, arbetar

destinationer. Det tjänar både plats- och destinations-

eller vad de nu har för sig, vilket är en oerhörd fördel om

utvecklaren på. För att förklara den mest fundamentala

man förstår att utnyttja den. Många människor vill tycka

skillnaden brukar jag låna pedagogiken från

om platsen där de bor, studerar eller arbetar (och är mer

tyskalektionerna. Utan att gå närmare in på tyskans

benägna att tycka mindre om andra platser).

kasus kan vi konstatera att platser uttrycker befintlighet –
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bo, studera, arbeta, driva företag på platsen – medan

gånger på alla år. Ibland nämns inte människorna

destinationer uttrycker riktning – turista, göra affärsbesök

överhuvudtaget. När jag för folket på tal nickar gruppen

etc. Det här resonemanget kan tyckas självklart men

försiktigt jakande. Ja, just det. Man kan naturligtvis

ändå verkar inte alla förstå skillnaden när det gäller

föreställa sig en plats utan människor, men förutom

konsekvenserna för exempelvis målgruppstänkandet. Inte

rymden talar vi sällan om sådana platser. Det är lättare

ens ett aldrig så världsunikt besöksmål genererar

att tänka sig ett stort antal människor på nästan ingen yta

inflyttning i någon större utsträckning.

– städer som vi kallar dem, eller event och festivaler av

Många gånger inleder jag mina föreläsningar om

olika slag – där vi kan möta många andra människor

platsutveckling med att fråga vad en plats består av. Jag

och uppleva saker tillsammans. Därför talar vi vanligtvis

brukar hjälpa publiken på traven med att säga att jag far

mer om tätbefolkade platser än om glesbygd. Fast det är

efter två komponenter. Oavsett om det är en

ingen naturlag att det måste vara på det viset. Det finns

ledningsgrupp, en kommunikationsavdelning eller en

gott om glesbefolkade ställen som också låter tala om

skolklass brukar de skruva på sig. Nu ställer jag samma

sig, ofta som ett resultat av medveten och strategisk

fråga till dig: Vad är en plats? Ta gärna lite tid på dig att

destinationsutveckling. Ishotellet i avlägsna Jukkasjärvi,

fundera igenom detta och tänk på att platser i grund och

som jag själv har besökt som turist, har över 50 000

botten bara består av två komponenter.

gäster under sin säsong. Platsutveckling handlar till stor
del om att gå från addition – Människor+Yta – till

Människor x Yta

multiplikation: Människor x Yta.

Nästan varje gång någon dristar sig att svara på min

Att gå från addition till multiplikation är en

fråga handlar svaret om ytan, den rumsliga platsen, den

förflyttning som det är lättare än någonsin att göra

geografiska avgränsningen. Att människorna på platsen

eftersom vi kan göra med hjälp av digitala medier. Tyvärr

nämns först är sällsynt. Jag tror att det har hänt två

gäller även det omvända förhållandet. Om vi glömmer
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att ta hänsyn till folket när vi försöker utveckla en plats är

Om du känner att du är helt med på resonemanget så

det fara värt att de försvårar eller rentav omintetgör den

här långt är du precis klar med bokens första kapitel.

tänkta utvecklingen. På det viset är sociala medier

I nästa tar vi oss an varumärkesanalysen.

demokratiska.
Människorna gör platsen, planerar den strategiskt
över tiden och utvecklar den fysiskt i samtiden. Människor
bidrar förstås också till stämningen på en plats. Jag
minns mitt första besök i New York. Jag befann mig i
närheten av World Trade Center och hann knappt veckla
ut min karta innan en äldre dam kom fram och frågade
något i stil med »May I help you, Sir«. Vi pratar om en av
världens turisttätaste platser. Det här var innan 11
september-attacken och jag vet inte vilket bemötande
man får där idag. Men amerikaner – och många andra
nationaliteter – lägger sig verkligen vinn om att vara
goda ambassadörer för sina kvarter, sin stad eller sitt
land. Vi svenskar kan bli bättre på detta, även om jag har
upptäckt att det är stora variationer runtom i landet även i
det här avseendet. Testa gärna mitt resonemang genom
att veckla ut en karta på din egen hemort.
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2: Varumärkesanalys

När alla ser
åt samma
håll, gå den
andra vägen.

Hoppa inte över det här kapitlet
Varumärkesanalysen behandlas ofta styvmoderligt, om
den behandlas överhuvudtaget. Jag har aldrig träffat en
enda organisation som inte kan göra mer på det här
området. Å andra sidan brukar just den insikten vara en
av anledningarna till att jag får ett nytt uppdrag. Sedan
finns det alltid de som låter sig nöjas med att ha tillgång
till en flera år gammal medarbetar- eller
medborgarundersökning, men gammal halvhjärtad
skåpmat duger inte som underlag för ett
varumärkesarbete som ska förverkligas under flera år,
i synnerhet inte när tiderna färändras snabbare än
någonsin. Att slarva med analysen av platsen och
varumärket är som att förlita sig på GPS i en skog utan
mobiltäckning. Snart hittar du inte platsen för alla träd.
Jag tror inte på att göra saker mer komplicerade
än vad de är men det finns ett minimum av information
som måste finnas på bordet innan du kan skrida till
verket och utveckla en strategi för platsen. Det finns inga
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universella regler för vilken information som bör ingå i en

och lokala profiler, t.ex. från media. Utanför de större

varumärkesanalys, i synnerhet som det beror på

städerna räcker 10–20 intervjuer långt. Vet man att det

varumärkeskategorin. Här följer några huvudingredienser

finns någon/några personer som kan vara ovilliga att gå

som bör finnas med om du arbetar med ett

ombord på resan är det klokt att låta dem komma till tals

platsvarumärke, ett minimum enligt mig.

redan från start.
• Påstana intervjuer. Är vi flera på plats brukar vi bocka

Recept för lyckad lokalkännedom:

av ca 40–50 personer från ett demografiskt urval. Är jag

• Inläsning är ett naturligt första steg i

ensam på stan brukar jag nöja mig med ett antal mer

informationsinsamlingen. Finns det aktuella

informella samtal. Här brukar jag ha nytta av att tala

undersökningar? Nationella rankningar? Vilka andra

göteborgska eftersom dialekten underlättar samtal med

processer är på gång i kommunen? Om man inte tänker

främmande människor överallt i landet (utom möjligen

alltför snävt på saken, finns det mycket i en kommun som

i Göteborg men där är man redan ganska snacksalig).

kan stärka känslan för platsen.
• Genomför två digitala enkäter, dels en riktad till

Från omvärldsbevakning till omvärldsbejakning

kommuninvånarna så att alla får möjlighet att göra sin

Innan vi griper oss an varumärkesanalysen rent operativt

stämma hörd, dels en till kommunens egna anställda.

vill jag ge några tips på hur du kan förhålla dig till

Den förra bör finnas tillgänglig på kommunwebben, den

omvärlden utan att behöva förlora den egna platsen ur

andra kan med fördel mailas ut i form av en länk och ett

sikte. När det gäller omvärldsbevakning råder sällan brist

följebrev.

på data. Att hitta information har aldrig varit så enkelt

• Gör djupintervjuer med representanter för följande

som idag. Det finns många nätbaserade tjänster som kan

grupper: ledande politiker, förvaltningchefer och andra

leverera omvärldsinformation och som låter dig bevaka

kommunala nyckelpersoner, företrädare för näringslivet

i vilka sammanhang ditt varumärke nämns. Problemet är
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att du lätt blir sittande med så stora informationsmängder

ett antal föredrag av det här slaget och de kan vara allt

att du inte kommer så mycket längre än till insamlingen

från god underhållning för stunden till ett totalt slöseri

av all denna information. Att ha för mycket information

med min och den övriga publikens tid. Det finns ett flertal

kan vara väl så farligt som att inte ha någon information

företag som säljer tämligen generella analyser till olika

alls eftersom det inger en falsk känsla av säkerhet. Har

grupper av användare som inte funderar på i vilken

du ingen information alls är du åtminstone medveten om

utsträckning dessa är relevanta för deras egen

det. Ett effektivt sätt att lösa problemet är att öka

platsutveckling. »Analyserna« är ofta baserade på

informationens relevans genom att gå från

internationella makrotrender eller bestsellers som inte är

omvärldsbevakning till omvärldsbejakning. Vad behöver

översatta till svenska, vilket gör det mer eller mindre

du egentligen veta för att kunna agera? Ju bättre svar du

riskfritt att använda resonemangen. Det finns också gott

har på den frågan, desto större blir chansen att du

om människor som lätt förälskar sig i engelska nyord

kommer att skaffa rätt information.

som egentligen inte tillför något nytt för den som kan lite

Ett varningens ord om att stirra sig blind på

marknadsföring. Att de digitala kejsarna ständigt har

generella omvärldsanalyser. Det finns ett helt kompani av

behov av nya kläder är inte detsamma som att de

utopister, framtidsförståsigpåare och trendanalytiker som

mänskliga behoven har fått en ny garderob. Den eviga

lever gott på att göra uttalanden om framtiden som de

jakten på klick och likes skiljer sig inte mycket från den

sällan behöver stå till svars för, än mindre leva upp till. Att

traditionella utbudsreklamen, den möter människor på

presentera framtidscenarion är ungefär som att vara

den mest primitiva nivån – Attention! Attention!. På grund

science fiction-författare, ju mer spännande berättelsen är

av tjatet utvecklar stora delar av marknaden aldrig några

desto mer fascinerar den. Skillnaden är att ingen

djupare känslor för varumärkena. Mycket av

förväntar sig att en sci-fi-författares förutsägelser ska slå

marknadsföringen på den sociala webben är så inriktad

in inom den närmaste framtiden. Jag har själv lyssnat på

på utbudsinformation att många väljer bort den helt.
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I skrivande stund har blockeringstjänsten AdBlock Plus

han har valt bort själva väljandet eftersom det är för

enligt uppgift över två miljarder nedladdningar. Mot den

tidskrävande. Billgren gjorde jämförelsen med en cyklist.

bakgrunden är det synd att inte utnyttja den digitala

Cyklar du snabbt kan du släppa styret utan att något

kommunikationens största fördel – förmågan att skapa

händer men om du cyklar för långsamt får du genast

dialog. Därmed inte sagt att det inte finns tillfällen då det

problem med att hålla balansen. Albert Einstein liknade

kan vara effektivt att göra internetreklam, men det är

livet vid cykling. »Livet är som att cykla, du måste vara i

viktigt att vara medveten om vad det är man köper för

rörelse för att inte trilla.«

ibland har jämförelsetalen blåsts upp. Även när det gäller

Det Billgren och Einstein säger är lika sant inom

varumärkesutveckling kan det mest hållbara alternativet

plats- och varumärkesutveckling. Naturligtvis finns det en

vara inga nya kläder alls eller att ta något från den

avgörande skillnad. I Billgrens fall är det fråga om

gamla garderoben. I USA har Youtube mött kritik för att

pengar in, medan en budgetstyrd organisation inte kan

de använder en stor andel traditionell TV-reklam i sin

välja bort väljandet utan måste väga olika alternativ mot

marknadsföring och att de själva satsar förvånansvärt lite

varandra. Men just för att budgeten sätter begränsningar

på digital media. Det kan bero på att de inser behovet av

finns det också mycket att vinna på att skapa en vilja att

att rikta sina visningar till specifika målgrupper när de

röra sig framåt i alla lägen och undvika att dra beslut i

utvecklar varumärket. Det valet kan vara svårare att göra

långbänk. I en mer handlingsorienterad verksamhet är

på internet än på TV om du vill nå ut till en större publik.

det inte hela världen om ett misstag begås, i synnerhet
inte om felet kommer upp på bordet snabbt, då går det i

Jag minns en intervju med konstnären Ernst Billgren, vars

regel att korrigera. När det finns en vilja att snabbt ställa

konstnärliga produktion trotsar alla genregränser. Billgren

saker och ting tillrätta går det mesta att lösa. Men om du

fick frågan om han inte tycker att det är svårt att välja

rör dig med nästan ingen hastighet alls riskerar du att

bland alla erbjudanden om nya projekt. Han svarade att

genast hamna i diket om du styr fel. I Helsingborg gjorde
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utställningen Museum of Failure succé när den visades på

finns en styrka i alla upprepningar, eftersom det betyder

Kulturhotellet. Nu har Helsingborgs stad även instiftat ett

att folk ser på platsen med samma ögon.

pris för Årets misstag. Det är ingen dum idé.

Platsens egen röst kan både vara förförisk och

Jag har träffat kommunledningar som är oerhört

förrädisk. Mitt eget uppdrag är att se på alla dessa enkät-

handlingskraftiga, ofta som ett resultat av att en kris av

och intervjusvar med andra ögon än de som bor, arbetar

något slag har stått för dörren. Jag har också arbetat

eller studerar på platsen. När jag bearbetar materialet

med kommuner där jag har sett exempel på raka

betraktar jag vartenda svar och varenda idé som

motsatsen. Som konsult föredrar jag naturligtvis de som

presenteras utifrån tre olika frågeställningar:

vill skapa resultat, för detta är också min egen drivkraft.
I en konsultverksamhet är det resultatet som räknas, eller

• Unikt?

det borde åtminstone vara det. I mitt fall är det tidigare

• Värdefullt?

resultat som gör att jag får nya uppdrag. Det är också

• Genomförbart?

den främsta anledningen till att Manifesto har fyllt 23 år.
Unikt

Unikt, värdefullt, genomförbart

Det är inte många platser som upplevs som verkligt

När vi väl har skaffat oss »lokalkännedom« är det dags

unika. Det är inte heller många som vågar sträva efter att

att göra något av den. Redan under insamlingen av all

vara unika just för att de inte känner att de har något

information föds ofta ett embryo till en strategi. Jag

unikt att komma med. Många verkar vara nöjda med att

hanterar informationen manuellt så det blir mycket

vara ungefär lika bra, vilket är synd för alla platser har

genomläsning. Jag ska inte påstå att det är en njutning

sådant som är värt att lyfta fram. Dessutom ska vi

alla gånger för det kan bli lite tjatigt att gå igenom

komma ihåg att en plats inte nödvändigtvis behöver vara

hundratals likartade svar, men vi ska inte glömma att det

unik på riksplanet eller ens ett regionalt plan för att en
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konkurrensfördel ska räcka för att utveckla ett starkt

läge. Om läget ska tala till ens egen fördel gäller det att

platsvarumärke i målgruppen. Det första du ska fundera

först försäkra sig om att de platser man konkurrerar med

på är vilka konkurrenter du har i de sammanhang du

inte har samma närhetsfördel.

tänker tävla – Boende? Företagsetableringar? Sannolikt

I flera av våra varumärkesarbeten har det varit

konkurrerar du med olika platser beroende på vad

naturligt att fokusera på platsens vattennära läge, t.ex.

jämförelsen gäller. En mindre kommun i närheten av en

Hudiksvall, Kristinehamn, Landskrona och Söderhamn.

större stad konkurrerar ofta med andra kranskommuner

Vatten är i sig inte något unikt men varje gång har vi

som ett boendealternativ. Talar vi istället om

ändå kunnat utgå från unika förutsättningar som redan

företagsetableringar kan konkurrerande etableringsorter

finns på plats. Söderhamns kommun äger exempelvis en

både finnas i närområdet och i andra delar av landet,

stor del av sin skärgård vilket inte är särskilt vanligt bland

och kanske även utomlands. Med internationella

kommuner i havsnära lägen. Det har givit Söderhamn

konkurrenter i mer låglönebetonade länder är det svårare

friare spelrum och andra möjligheter att utveckla sin

att avgöra vad som kan upplevas vara unikt, men då blir

skärgård till ett upplevelsecentrum.

det desto viktigare att hitta andra unika styrkor eftersom

I Kristinehamn visade de digitala enkäterna att det

kostnadsläget sällan eller aldrig talar till Sveriges fördel.

fanns en stark preferens för att göra mer av stadens läge.

»Närhet« är ett begrepp som många kommuner

Många betonade stadens tacksamma läge vid Vänern.

fastnar i, särskilt om de har valt att basera sin strategi på

Även demografiskt fanns en ovanligt god anledning till

kärnvärden. I nästa kapitel förklarar jag varför man ska

att betona fördelarna med att få fram mer känsla av

undvika att arbeta med kärnvärden när det gäller

vatten inne i stadskärnan – i Kristinehamn bor nämligen

platsutveckling. Närhet är problematiskt i sig självt

ca tre fjärdedelar av kommunens befolkning i tätorten.

eftersom det ofta innebär att man delar en fördel med

Kristinehamn har dessutom något helt unikt på

sina kommungrannar, som i regel har ett lika fördelaktigt

vattentemat – ett flytande stadsvapen. Bojorten Christine
18

av Bro har officiell status som stadsvapen, en påminnelse
om stadens historia som en viktig utskeppningshamn för

Värdefullt? (För platsen eller för destinationen?)

järnmalm under 1600- och 1700-talet.

Den fråga du framför allt bör ställa dig när du går

I Helsingborg upplevs å andra sidan stadskärnans

igenom ditt undersökningsmaterial är huruvida något är

havsnära läge sällan som något unikt. »Många städer

potentiellt värdefullt för att stärka känslan för platsen eller

ligger vid havet«, brukar det hävdas, och detta är

inte. Alla intervjusvar och varenda idé som presenteras

naturligtvis sant i någon mening. Jag tycker ändå att

under varumärkesprocessen måste klara den

Sundets pärla är bäst i klassen i den här grenen. Jag

granskningen. I det här fallet kan det vara en fördel att

känner bara till en annan svensk stad där stadskärnan

komma utifrån och kunna se mer objektivt på det

har en lika tacksam anknytning till vattnet som

eventuella värdet, och kanske också ha lättare för att

Helsingborg – Visby. Helsingborg och Visby konkurrerar

förstå det. Ett sådant exempel är Staffangymnasiet i

inte med varandra i särskilt många avseenden och därför

Söderhamn. Strax innan jag började arbeta med

borde det vara tacksamt att göra ännu mer av

Söderhamn våren 2010 hade skolan korats till Sveriges

Helsingborgs placering vid havet som jag menar är unikt

bästa UF-gymnasium. Det var första gången en skola

för en stad i den här storleksklassen. Hela stadskärnan

utanför storstadsområdena fick den utmärkelsen. Jag

gränsar till havet som aldrig ligger mer än några

förstod att detta kunde vara värdefullt av flera skäl, dels

minuters promenad från centrum. En av stadens

svor det mot bilden många har av skolor på mindre orter,

destinationsutvecklare lämnade stan för att börja jobba i

dels är bra skolor viktigt för många föräldrar när de

just Visby, så någon form av konkurrens städerna emellan

överväger en eventuell flytt. Jag valde att lyfta in skolans

finns det. Samtidigt vill jag inte påstå att unicitet är det

framgångsrika arbete med Ungt Företagande i

filter som jag tycker är mest användbart för att vaska

processen. I strategin breddade vi temat och formulerade

fram bra drivkrafter för att kunna utveckla en plats.

det som Entreprenörskap för alla. Vi ville inte bara skapa
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en bild av Söderhamn som en entreprenörsvänlig

monumentalverk av Picasso leder till inflyttning eller

kommun utan också förstärka intresset för företagande

företagsetableringar i någon större omfattning. 2014,

både ner i åldrarna och bland de som har börjat komma

när jag arbetade med att utveckla Kristinehamns strategi,

lite till åren. Något år senare fick temat fick ytterligare

skulle skulpturen fylla 50 året därpå, vilket knappast

näring, när personalen på Staffangymnasiet som

gjorde det lättare att få Picassons förespråkare att se mer

arbetade med satsningen gick till final i EU-

objektivt på saken. Till sist insåg de att det inte var Pablo

kommissionens tävling i entreprenörskap.

Picassos status som var ifrågasatt, utan huruvida det var

Om man redan från början förtydligar skillnaden

troligt att folk skulle flytta till stan för verkets skull.

mellan platser och destinationer kan många onödiga

Skulpturen är värd en avstickare men den är inte något

diskussioner om vad som egentligen är värdefullt

som får folk att flytta till Kristinehamn eller, för den delen,

undvikas. Ibland finns en övertro på värdet av lokala

förhindrar dem att flytta därifrån. En pikant detalj i

företeelser för en plats utveckling. Picassoskulpturen i

sammanhanget är att skulpturen tillkom utan att Pablo

Kristinehamn är ett bra exempel. Vid Vålösundet några

Picasso satte sin fot i Värmland överhuvudtaget.

kilometer utanför Kristinehamn står en 15 meter hög

I Söderhamn uppstod en liknande diskussion kring

skulptur som föreställer Picassos hustru Jacqueline. Det är

Hälsingegårdarna. Lokalt omhuldas de av många och

ett imponerade verk, en av världens största Picasso-

några ville redan från början att det här kulturarvet skulle

skulpturer. För Kristinehamn som besöksmål har

ha en framskjuten position även i varumärkesarbetet.

skulpturen mycket stor betydelse och en del turister som

Ganska snart insåg jag att snarare handlade om lokal

kommer till stan reser dit för skulpturens skull. Ute i

politisk positionering än om en marknadsmässig sådan.

landet är den ofta det enda folk känner till om

Att folk skulle flytta till Söderhamn på grund av

Kristinehamn. När det gäller platsvarumärkets utveckling

Hälsingegårdarna är ungefär lika troligt som i exemplet

är Picassons värde mer diskutabelt. Inte ens ett

med Picasso. I båda fallen väger det vattennära läget
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tyngre. För många människor har vatten en oöverträffad

Därmed inte sagt att det inte kan vara värdefullt att även

attraktionskraft. I Söderhamn blev diskussionen om

presentera mer eller mindre omöjliga idéer, som vi snart

Hälsingegårdarna på något sätt även en diskussion om

ska se.

hav kontra inland. Som besöksmål fick Hälsingegårdarna
sitt totala erkännande 2012 när sju av dem togs upp på

Genomförbart?

UNESCO:s världsarvslista, men inte ens den statusen

Bedömningen om vad som är genomförbart beror i regel

räcker för att attrahera inflyttare i någon högre grad.

på vem du frågar, och vem det är som frågar. Det finns

Överallt finns sådant som är mer eller mindre

de som inte tror att någonting går förrän allt är klappat

värdefullt för att stärka känslan för en plats. För att hitta

och klart. Samma personer brukar vara de första att

detta måste du ibland se bortom det mest uppenbara,

applådera och komma med uppmuntrande tillrop efteråt.

andra gånger är det just det uppenbara som är mest

Jag vet inte om det beror på att de hoppas att man ska

värdefullt. Det viktigaste är att du själv försäkrar dig om

glömma bort att de har varit emot projektet från första

den saken, och inte låter någon annan göra den

början eller om vindflöjlarna rentav själva har glömt det.

bedömningen åt dig. Många har ett snävare perspektiv

Att det har viss betydelse vem som frågar har jag också

än vad du har men ditt jobb som platsstrateg är att

sett exempel på. Som konsult har du alltid mycket att

bredda perspektivet och att se platsen i ett så ofärgat ljus

bevisa, gäller det dessutom ett så abstrakt ämne som

som möjligt. Först då kan du hitta skillnaden som kan

platsutveckling är din uppförsbacke ganska brant. Därför

göra verklig skillnad.

är jag mån om att först förankra mina tankar hos dem

Om det kan vara svårt att komma fram till vad som

som jag vet ser till hela platsens bästa, och inte i första

har potential att stärka känslan för platsen och därmed är

hand deltar i processen för att bevaka olika särintressen.

värdefullt för varumärkets utveckling, brukar det vara

Det går aldrig att bortse från att platsutveckling har

lättare att avgöra om genomförandet är praktiskt möjligt.

en budgetdimension. Även om jag i princip aldrig arbetar
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mot en konkret budget på analysstadiet vill jag presentera

Mieån i centrala Karlshamn. En eftermiddag

ett så kostnadseffektivt förslag för kunden som möjligt.

promenerade jag längs ån och pratade med de personer

Redan i mitt första uppdrag inom platsutveckling, för

jag mötte. Jag frågade bland annat om de visste vad ån

Copenhagen Malmö Port 2006, slog jag an den

hette. En enda person, av tretton vill jag minnas, visste att

ekonomiska tonen för många år framöver. Samark

vårt samtal utspelade sig vid Mieån. Förmodligen

Arkitekter (numera Link) hade fått ett gestaltningsuppdrag

berodde bristen på kunskap på att det inte fanns en enda

att utveckla ett förslag på hur hamnen i Malmö skulle

namnskylt längs den åsträcka jag avverkade under

utvecklas. Min egen uppgift var att följa processen på

eftermiddagen. Jag frågade också om de brukade göra

nära håll – vilket i klarspråk betyder att jag deltog i alla

någonting särskilt i eller vid ån. De flesta verkade knappt

möten – för att i slutändan kunna dokumentera och

ha reflekterat över att en å flöt genom stan. Det gav mig

presentera Vision 2020, som arbetet hette. Min egen

en idé om att lägga fram ett antal olika förslag om vad

arbetsprocess och vårt presentationsmaterial – vi gjorde

man skulle kunna göra av Mieån för att skapa

tryckta broschyrer och Powerpoints i olika språkversioner

mervärden. Det arbetet låg definitivt vid sidan av mitt

istället för film som CMP hade talat om i utgångsläget –

uppdrag och några av förslagen gick dessutom bortom

var betydligt billigare än vad kunden hade befarat vilket

alla rimliga kalkyler. Anledningen till att jag presenterade

förde det goda med sig att vi fick förnyat förtroende när

dem var att jag ville sätta mer fokus på själva ån, inte

hamnen i Köpenhamn skulle genomgå en liknande

bara årummet utan också ge förslag på attraktioner i

utvecklingsprocess 2010.

vattnet. Jag tycker att Uppsala har lyckats bra med

Ibland väljer jag att bortse från ekonomiska

gestaltningen av Fyrisån, som är ett utmärkt exempel på

aspekter av andra skäl. I Karlshamns kommun arbetade

vad man kan göra av ett centralt vattendrag. En skön

jag tillsammans med Metro Arkitekter (numera SWECO) i

dag i juli 2017 slog jag mig vid tre olika tillfällen på

ett visionsprojekt om entréstråket och området kring

samma dag ner vid Fyrisån för att studera folklivet vid ån.
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Uppsalaborna förstår att sätta värde på sitt vatten, för ån

över all teknik som behövs för att man ska kunna studera

tjänar många ändamål i många människors liv. Det

vid Högskolan i Gävle och ändå bo kvar, förstod jag att

förstod jag om inte annat när en amerikansk

vi hade ett starkt argument för att åtminstone några

bröllopsfotograf mycket artigt frågade om jag kunde

ungdomar ska kunna bo kvar i Söderhamn medan de

tänka mig att flytta på mig när hon skulle fotografera ett

ägnar sig åt högre studier. Utbildning är som bekant en

svensk-amerikanskt brudpar.

vanlig flyttorsak bland ungdomar. Strategins andra
drivkraft döpte jag till Flexibelt lärande som motor för

CASE: Söderhamns kommun

tillväxt.

Första gången jag träffade Söderhamns kommun hade

Värt att notera är att ingen av de två första

de haft 18 negativa befolkningsnetton i rad. Mitt uppdrag

drivkrafterna hade lyfts fram i de medborgardialoger

var tydligt: Att få fler att flytta in till kommunen och färre

som kommunen hade genomfört innan Manifesto kom in

att flytta därifrån.

i bilden. Så är det ofta. Det är ju inte medborgarnas jobb

Redan under inläsningen upptäckte jag, som jag

att ha det pespektivet, men medborgardialoger fyller en

tidigare har nämnt, att Staffangymnasiet hade blivit årets

viktig funktion i förankringsarbetet, fast vi ska som sagt

UF-skola i Sverige. Bra utbildning är en definitiv

inte överskatta deras roll i arbetet med att utveckla

skiljepunkt när man överväger en flytt. Jag ville också att

platsen.

entreprenörskapet skulle få en framskjuten placering i

Den tredje och sista drivkraften i strategin

strategin och därför formulerade jag den här drivkraften

betonades däremot desto mer frekvent i

som Entreprenörskap för alla.

medborgardialogerna. Havets och skärgårdens potential

Strategins andra drivkraft tog lite längre tid att

i Söderhamn insåg jag redan när jag checkade in på

identifiera. CFL, Centrum för flexibelt lärande, är ett

hotellet vid mitt första besök. Vad som på nätet hade

lärcentrum i Söderhamn. När jag insåg att CFL förfogar

beskrivits som »ett litet lugnt privatägt kusthotell med
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familjekänsla« visade sig i verkligheten vara ett visserligen

»Gurkparken« men ingen jag talade med verkade veta

litet hotell, så långt var det rätt, men utsikten var en

varför. Någon enstaka hade sett folk ligga och sola men

parkeringsplats och avståndet till kusten var närmare tre

annars var mest människans bästa vän som utnyttjade

kilometer. Den som skrev det där förstod dock värdet av

parken för sina naturbehov. Jag tyckte att behovet av

vatten. I slutändan blev det min uppgift att få

natur i centrum var betydligt större än så och utvecklade

kommunledningen att förstå samma sak, vilket inte var

ett tema som gick ut på vi skulle låta skärgården flytta in

särskilt svårt. Att få medhåll är en sak, men att få

till stan, dvs. att låta adressändra skärgården. I min

tankeprocesser att övergå till konkret handling är något

presentation döpte jag temat till »Söderhamns skärgård

annat. Därför bestämde jag mig för att ta till det grova

c/o Söderhamn«. Jag hade nog väntat mig att någon

artilleriet. Söderhamns centrum ligger någon dryg

skulle ha något att anmärka mot förslaget men under

kilometer från kusten. Genom stan flyter Söderhamnsån

alla presentationer jag gjorde i Söderhamn mötte jag

som är det enda vattendrag du ser som besökare. Att en

bara positivt gensvar. Alla gillade förslaget och alla

å flyter genom en stad är inte direkt ovanligt men det är

tycktes också förstå glimten i ögat. Att flytta in en

ovanligt att en en vacker kuststräcka väntar runt hörnet.

skärgård rent fysiskt är naturligtvis ett projekt i

Jag förstod att varumärkets utveckling skulle tjäna på att

mångmiljonklassen. Mitt förslag syftade mest till att sätta

känslan av vatten i centrum förstärktes. I utkanten av

fokus på den potential vattnet kunde ha för platsens

centrum hittade jag en park som inte verkade användas

utveckling och söderhamnarna tog det på rätt sätt. Deras

till så mycket annat än att rasta hundar. För säkerhets

första steg för att stärka känslan av vatten i stadskärnan

skull tillbringade jag en lunch i parken och passade då

var att låta elever på ett yrkesprogram i gymnasieskolan

på att fråga alla närvarande, unga som gamla, vad de

designa och producera sittbänkar på det marina temat.

själva tyckte om parken och om det brukade vara några

Tengboms Arkitekter fick i uppdrag att visualisera hur ett

aktiviteter där. Jag fick veta att parken kallades

område runt Söderhamnsån skulle kunna gestaltas.
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Sommaren 2013 stod ett trädäck med sittplatser för

mina gladaste ögonblick i jobbet var när jag läste i Hela

otvunget umgänge klart. Min egen insats i detta kan i

Hälsingland att Söderhamn och Hudiksvall var de enda

bästa fall beskrivas som en målgörande passning men

kommuner i länet som hade lyckats attrahera inflyttning

sådana ger som bekant också plus i statistiken.

av egen kraft, inflyttning som inte enbart berodde på

Kanske bör jag också nämna att min mest intensiva

invandring.

arbetsperiod för strategiarbetet utspelade sig under de

I den utsträckning framgångarna kan sägas bero

sista månaderna av 2010 års valrörelse. Jag hade en del

på strategin vågar jag påstå att det som har varit mest

tankar om vad valet skulle kunna få för konsekvenser för

utmärkande för arbetet är att jag genomgående har

varumärkesarbetet. Jag hade dock inte behövt oroa mig.

behandlat Söderhamn och Hudiksvall som två

Kommunstyrelsen fick visserligen en ny ordförande men

platsvarumärken och anpassat mitt arbetssätt efter detta.

även han ställde sig bakom varumärkesstrategin och när

I nästa kapitel ska vi ägna oss åt skillnaden mellan

han dessutom betonade strategiarbetet redan i ett förord

platser och andra varumärken.

till kommunens årsredovisning förstod jag att den
fortsatta processen var säkerställd.
Jag arbetade med Söderhamns kommun även
under 2011 och 2012, då framför allt med
förankringsfrågor och med rådgivning för
kommunikationsplanering. Vid årsskiftet 2013/14 kunde
Söderhamn konstatera sitt första positiva befolkningsnetto
på 21 år. För Manifestos del innebar resultatet en
förfrågan om att genomföra ett liknande
varumärkesarbete för grannkommunen Hudiksvall. Ett av
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Det pratas på tok för
mycket om strategi och
kreativitet.

3: Platser och andra varumärken
Kåldolmar, Kolding eller Kolmården?
När analysen är på plats är det dags att utveckla den
strategi och den plattform som ska ligga till grund för det
fortsatta utvecklingsarbetet. Innan detta kan ske är det
bra att sätta sig in i förutsättningarna för den egna
varumärkeskategorin. Hur du bör gå tillväga beror på
om det är Kåldolmar, Kolding eller Kolmården du arbetar
med. Själv ägnar jag mig mest åt platsvarumärken men
eftersom jag även arbetar en del med destinationer och
leder varumärkesarbeten inom andra kategorier märker
jag hur viktigt det är att anpassa arbetssättet. Många
verkar inte alls reflektera över hur stora skillnaderna är
mellan platser och andra varumärken. Jag har sett allt
för många exempel på varumärkesplattformar som har
utvecklats utan att någon har funderat på vad som skiljer
kåldomarna från ett besöksmål som Kolmården eller en
plats som Kolding rent strategiskt. Först kikar vi närmare
på kåldolmarna, som befinner sig ganska långt från
såväl Kolding som Kolmården. Eventuella likheter
återkommer vi till.

Och alldeles för lite om
strategi och kreativitet.
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Kärnvärden – kryptonit för platsvarumärken
Omkring två tredjedelar av inköpsbesluten i en
livsmedelsbutik fattas i butiken, i genomsnitt tar det sex
sekunder. (Det heter inte snabbköp utan anledning.) Få
konsumenter känner att de behöver veta särskilt mycket
för att bestämma om de ska köpa ett paket djupfrysta
kåldolmar eller inte. Det är i den här miljön som idén om
kärnvärden föddes, för snabba köpbeslut med låg grad
av involvering.
Att kärnvärdestänkandet är utbrett på snabbrörliga
konsumentmarknader betyder inte att de är tillämpbara
när det gäller plats- och destinationsutveckling. En resa
till Kolmården har i regel både längre beslutsprocess och
längre tidsrymd mellan det att beslutet fattas och det att
besöket genomförs. Tar vi jämförelsen ett steg längre och
jämför kåldolmarna med ett beslut om att flytta sitt hem
och sin familj till danska Kolding, eller att etablera ett
företag på Jylland ser vi ännu större skillnader. Om det så
bara handlar om att välja Kolding som studieort, kanske
för att studera på designskolan, är det ett beslut med en
helt annan komplexitet. Likt förbaskat försöker många
som arbetar med plats- och destinationsvarumärken
använda sig av samma metodik som marknadsförare på

konsumentmarknader.
Kärnvärden är klippta och skurna för butiksmiljö,
och kan vara rent katastrofala när det gäller
platsutveckling. Dagligvaruhandelns varumärken tjänar
på att fatta sig kort. I bästa fall har vi redan utvecklat
preferens för vissa märken och behöver på sin höjd bli
påminda om deras existens och eventuella kundnytta.
Enligt Dafgårds är kåldolmar »lättlagat«. Att försöka
arbeta med kärnvärden på samma sätt när det gäller
platsutveckling är dömt att misslyckas av flera skäl. För
det första drar kärnvärden inte fördel av platsens
inneboende styrkor. Många gånger är formuleringarna
bara variationer på ett och samma tema. För det andra
har kärnvärden tiden emot sig. Platser behöver sällan
kommunicera sekundsnabbt eftersom platsbeslut kräver
mer information. Ytterligare en anledning till att undvika
kärnvärden är att de lätt leder till standardisering och gör
att skillnaderna mellan Sveriges kommuner upplevs vara
mindre än de i själva verket är. Att kalla kärnvärden för
platsvarumärkets kryptonit är knappast någon överdrift,
precis som Stålmannen förlorar sina superkrafter när han
kommer i närheten av kryptonit riskerar platsvarumärken
att förlora sina egna unika konkurrensfördelar när de
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utvecklas med hjälp av kärnvärdesbaserade strategier.
Kärnvärden fungerar bäst i kommunikationsintensiva
varumärkeskategorier. Platsutveckling handlar mer om att
göra rätt saker och i allt lägre grad om kommunikation –
mediebruset påverkar även platsutveckling. Gör du bra
ifrån dig kommer dina handlingar att låta tala om sig,
vilket är en av de stora fördelarna med sociala medier.

utveckla den kommunala bingobrickan är att få de
ansvariga att börja ifrågasätta sitt flockbeteende. 2009,
2011, 2013 och 2015 genomförde vi undersökningen
Sveriges kommuners marknadsföring, som visade att
mellan 50 och 70 procent av kommunerna arbetar med
kärnvärden. Eftersom det här tankesättet är så utbrett
tänker jag presentera några olika förklaringar till vad
barnsjukdomarna beror på. I nästa kapitel ägnar vi oss
åt hur man utnyttjar platsvarumärkeskategorins egna
fördelar på bästa sätt. Jag är övertygad om att även
många företag tjänar på att arbeta på det här viset, inte
minst när det gäller det interna varumärkesarbetet.
Erfarenhetsmissar
Platsutveckling är en relativt ny disciplin. Som många
andra färskare specialområden är det en blandning av
olika begreppsvärldar och därför är platsutvecklare en
heterogen yrkesgrupp både i fråga om
utbildningsbakgrund och yrkeserfarenheter. Någon har
arbetat med marknadsföring eller försäljning, en annan
kommer från turismhållet, en tredje har haft andra sysslor
inom kommunen, en fjärde har arbetat med
marknadsföring eller något helt annat i näringslivet. Så
ser det ut överallt. Som kollektiv betraktat har

Ibland händer det att folk skruvar på sig i bänkraderna
när jag visar den här bingobrickan, som kan sägas vara
ursprunget till många kärnvärdesbaserade platsstrategier,
även om jag tvivlar på att så många har sett det på det
här viset tidigare. Vid några tillfällen har det hänt att
någon i publiken har ropat »Bingo!«. Min avsikt med att
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platsutvecklare en brokig bakgrund och många misstag
beror på att man för med sig mer eller mindre relevanta
erfarenheter från andra branscher. Tidigare erfarenheter
som tillämpas på felaktigt sätt kan vi sätta in på kontot
»erfarenhetsmissar«. Felstegen beror inte på avsaknad av
erfarenheter utan på en bristande förmåga (eller ovilja)
att bedöma de egna erfarenheternas relevans och värde
i sammanhanget. Ibland är det produktivt att någon
kommer in med friska ögon och kan betrakta
platsproblematiken från ett annat håll, men det förutsätter
att denna någon klarar av att göra en bra analys som till
exempel avslöjar vilka skott som behöver tätas. När det
gäller målsättningar skiljer sig inte platsvarumärken
särskilt mycket från andra kategorier. Vi ska få folk att
föredra oss framför våra konkurrenter, oavsett om dessa
är andra bostadsorter, arbetsplatser, högskolor eller
attraktioner. Däremot skiljer sig metodiken mellan platser
och andra varumärken på ett antal avgörande punkter.
För den som har arbetat med marknadsföring på något
annat område kan det vara frestande att tro att de egna
erfarenheterna är mer värda än vad de i själva verket är.
Den bistra sanningen är att det kan vara helt förödande
för ett platsvarumärke att någon kommer in och försöker

överföra tidigare erfarenheter utan att fundera på i vilken
utsträckning de är applicerbara.
Motdrag: Utveckla en strategisk modell utifrån
platskategorins egna förutsättningar och inte först och
främst de egna erfarenheterna.
Teoritennis
Oavsett yrkeserfarenheter finns en generell tendens till att
försöka överföra teorier som är gångbara på ett område
till ett annat utan att fråga sig om de har förutsättningar
att vara effektiva när det gäller platsutveckling. Många
spelar teoritennis i olika former. En gång fick jag ett
föreläsningsuppdrag på grund av att organisationen
hade varit missnöjd med en tidigare föreläsare, en
managementforskare, som mest hade ägnat sig åt
teoritennis, om jag förstod saken rätt. Eftersom publiken
oftast består av människor som arbetar med de här
frågorna i praktiken, blir det extra uppenbart när någon
ägnar sig åt teoritennis. När det gäller kärnvärdens vara
eller icke vara verkar dock få ha insett att kejsaren är
naken. Trots att väldigt få personer upplever platser i
form av något som ens har avlägsna likheter med
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kärnvärden och att än färre talar om platser på det sättet,
envisas många med att basera sina
varumärkesplattformar på kärnvärden. Kärnvärden
fungerar som sagt i masskommunikation på snabbrörliga
konsumentmarknader, när det gäller att skapa naturliga
ambassadörer, förebilder och
förmedlare är de inte alls lika gångbara. Att ta teorier
som är tillämpbara på ett plan och till varje pris försöka
använda dem på ett annat, det är teoritennis och kan
spoliera hela processen. I bästa fall leder teoritennis bara
till en rejäl försämring av oddsen för att processen ska
lyckas. I värsta fall kan den helt spoliera intresset för
fortsatt platsutveckling inom organisationen.

reseanledningar och att mindre tid ägnas åt platsens

Motdrag: Analysera skillnaderna mellan ett konsument-

utveckling. Vissa kommuner har större anledning att

och ett platsvarumärke så att alla inblandade får klart för

rekrytera personer med turismbakgrund än andra men

sig vad som är viktigt för att skapa platsupplevelse hos

även deras platsvarumärken tjänar på att arbeta med en

era intressenter.

intressentmodell som omfattar fler grupper än tillfälliga
besökare om de ska utveckla ett starkt platsvarumärke.

Turismfällan

Det är ovanligt att någon bara arbetar utifrån ett renodlat

Det är inte särskilt ovanligt att den som arbetar med

turistperspektiv eller har en ren destinationsorientering,

platsutveckling kommer från turismhållet, vilket ofta leder

men i och med att även turistbyråer digitaliseras kan det

till ett stort destinationsfokus på turistströmmar och
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på sina håll uppstå en övertalighet som kan leda till att

Reklamsyndromet

fler personer med turismbakgrund kommer att arbeta

När vi ändå är inne på sviterna av det traditionella

med platsutvecklingsfrågor. Min egen erfarenhet är att

marknadsföringstänkandet kan vi lika gärna avhandla

många personer med bakgrund i turistnäringen är djupt

reklamsyndromet. Reklambyråvärlden är inte den mest

rotade i ett traditionellt tänkande när det gäller

uppenbara bakgrunden för platsutvecklare. För personer

marknadsföring och lätt fastnar i envägskommunikation,

med reklambakgrund faller det sig ofta naturligt att

vilket är ganska paradoxalt eftersom deras dagliga

betona kommunikationen om platsen vilket leder till en

gärning på turistbyrån borde ha inpräntat betydelsen av

något förenklad syn på vad en plats är. Många av

det personliga mötet med besökare.

platsens utvecklingsmöjligheter ligger helt bortom
kommunikationens potential. Likafullt lägger många

Två motdrag:

platsutvecklare, oavsett bakgrund, fortfarande mycket

• Gör en ordentlig analys av platsvarumärkets

krut på att utveckla kommunens trycksaksflora. Att det

intressenter innan ni utvecklar en strategi som med fördel

känns lockande att producera presentationsmaterial

kan omfatta både plats- och destinationsaspekten av ert

beror sannolikt på att detta är något man själv kan styra

varumärke.

och ha närmast hundraprocentig kontroll över. Problemet

• Ta en rejäl funderare på om ni kan nå nya grupper av

är att den formen av kommunikation fungerar allt sämre.

besökare med nya medier och utveckla en internetstrategi

I dagens kärva medieklimat räcker inte traditionell

som i bästa fall även blir effektiv för att få internationella

kommunikation särskilt långt och därför behöver vi hitta

besökare. Se till att få Googles sökmotorer på din sida.

andra ingångar till våra intressenter. Det var ingen slump
att Sveriges Reklamförbund bytte namn till Komm! och
plötsligt pratar om kommunikation istället för reklam.
Medielandskapet förändras oerhört snabbt och för att
31

vara effektiv måste även platsens kommunikation

utvecklas i sociala medier.

utvecklas i takt med tiden, inte minst måste den bli mer

Proffsprotektionister

relevant. Att kommunala informationsfilmer sällan har

Även platsutveckling lockar personer som tycker om att

särskilt många visningar på Youtube och Vimeo visar att

vara den som vet, som sitter inne med »sanningen« och

de sällan de upplevs som relevanta. Jag har också sett

gärna vill vara den som andra rådfrågar. I bästa/värsta

exempel på att intranätens information inte heller känns

fall blir hen betraktad som något av en expert på

särskilt relevant alla gånger. Även detta kan tas till intäkt

området. Proffsprotektionisten bevakar sitt territorium och

för att det är dags att börja kommunicera med såväl

släpper ogärna in andra över fackgränserna. De kan ha

medarbetare som medborgare utanför de vedertagna

vilken bakgrund som helst, för här handlar det om en

kanalerna.

personlighetstyp snarare än om yrkesbakgrund.

Två motdrag:

Proffsprotektionisten blir som allra farligast när han (jag

• Försök mäta effekterna på all kommunikation ni gör.

har träffat färre kvinnliga protektionster) är omgiven av

Prioritera enkla metoder där ni själva svarar för

personer med begränsade marknadsföringskunskaper. I

mätningen, med hjälp av till exempel Google Analytics.

de organisationerna kan man också se ett tydligt mönster

Ta även reda på hur många som säger att de har

i att platsvarumärket betraktas som en påhängsmotor

påverkats av ert tryckta material.

snarare än att man har en integrerad syn på

• Istället för att bara fundera över vad vi själva vill

platsutveckling. Problemet är att ett effektivt

förmedla om platsen måste vi också tänka tvärtom. Vad

varumärkesarbete förutsätter en bred förankring och ett

kan våra intressenter tänkas vilja berätta om oss? Vilka

brett engagemang för att skapa platsupplevelse, vilket

storys vill de förmedla? Det är så platser vinner rykte i
verkliga livet, och det är så platsvarumärken kan
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går stick i stäv mot protektionistens vilja att vara den som

Två motdrag:

sitter inne med fackkunskapen.

• I en organisation där marknadsföringskompetensen

Proffsprotektionister finns det gott om även inom

inte är särskilt utbredd är den självklara lösningen att

mitt eget skrå. Jag minns ett kampanjupplägg jag gjorde

bredda den informella ansvarsfördelningen. Låt inte

tillsammans med en byrå i Malmö. Eftersom

proffsprotektionisten ansvara för allt.

uppdragsgivaren var en bank frågade jag byråns

• Betona att information ska ligga på fler händer i

ekonomichef vad hon tyckte om kampanjförslaget. Hon

organisationen och ge proffsprotektionisten uppdraget att

vände sig genast mot byråns VD med en kommentar om

inte bara sprida informationen utan även få ansvar för att

»att jag kan väl inget om reklam«. Jag förklarade att hon

den faller i god jord.

förmodligen var den som hade mest gemensamt med de

Skrivbordsstrateger

människor som vi skulle träffa på banken morgonen

Alldeles avsett om vi talar om näringslivet eller offentliga

därpå. Hennes ovilja att säga något när chefen var där

verksamheter har de flesta branscher sin beskärda del av

avslöjade att han förmodligen var en proffsprotektionist.

skrivbordsstrateger; personer som känner sig trygga med

På motsatta sidan av involveringsspektrumet befinner sig

att åtminstone arbeta enligt några av konstens alla

reklambyrån Forsman & Bodenfors, som jag frilansade

regler. De förstår sällan innebörden av uttrycket »det är

för under mina första år som copywriter. Hos F&B lägger

undantagen som bekräftar regeln«. Att försöka arbeta

man stor vikt vid att alla ska kunna tycka till om alla jobb,

enligt regelboken är meningslöst när det inte finns någon

det tjänar både uppdragen och byråklimatet på. Så hade

vedertagen regelbok för plats- och varumärkesutveckling.

de också hållit ställningarna som Sveriges bästa byrå i två

Differentiering handlar om att skilja sig från mängden

decennier när amerikanska MDC Partners köpte byrån

och platsutvecklingen blir starkare ju tidigare den tanken

2016. Säljande part var 33 jämstora delägare.

slår rot under processen.
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Motdrag:

kvalitet, nytänkande och trygghet går igen hos många

• Om du upptäcker att det finns skrivbordsstrateger i din

kommuner runtom i landet. Det är skrivbordsstrateger

organisationen, håll utkik efter vilka konsulter de anlitar.

och konsultkannibaler som har varit framme.

Sedan är det upp till dig att se till att rätt jobb blir gjort.

När de utvecklar varumärkesplattformar har

Tycker du att det är lite väl magstarkt att du ska behöva

konsultkannibaler en ständig förmåga att upprepa sig. I

jobba för tre, se till att skrivbordsstrategerna inte får jobb

regel beror det på att de aldrig har satt sig in i vad

på din arbetsplats från första början.

platsutveckling handlar om, andra gånger beror det på
att de inte bryr sig om det faktiska utfallet av processen.

Konsultkannibaler

Att konsultkannibalerna inte brukar komma så långt

På snart sagt alla områden där beställare arbetar under

beror på att samarbetsviljan klingar av när det blir

ett visst mått av osäkerhet finns det konsulter som har

uppenbart för andra personer i organisationen att

specialiserat sig på att reducera osäkerheten. Därvidlag

konsultens intresse inte sträcker sig så mycket längre än

är platsutveckling inget undantag. Skrivbordsstrategerna

till konferensrummet. Där är han eller hon å andra sidan

och konsultkannibalerna lever i symbios med varandra.

helt i sitt rätta element. Akta er.

Kannibalernas affärsidé är att göra omfattande
undersökningar, utveckla komplexa index, ofta på

Motdrag:

årsbasis eftersom varumärkets vardag inte blir fullt så

• Att identifiera konsultkannibalerna under

påtaglig då. Tyvärr leder deras »ansträngningar« till att i

upphandlingsfasen är nästan omöjligt, eftersom

stort sett samma kärnvärden ska räcka till åtminstone

upphandlingen är deras enskilt bästa gren. Det säkraste

hälften av Sveriges kommuner och en ständig känsla av

sättet att slippa dem är att försöka skapa mer utrymme

»the same procedure as last year and the years before

för leverantörer som kan visa tidigare resultat.

that«. Det är ingen slump att ord som närhet, öppenhet,

• Försök om möjligt anlita konsulter direkt utan
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föregående upphandling. Om du måste göra en

har sett få, om ens några, exempel på att det arbetssättet
fungerar i någon större utsträckning – utan jag talar om
människor som själva känner ansvar för att tala gott om
sin hemort eller den plats där de lever och verkar på.

upphandling försäkra dig om att få med några
resultatorienterade företag i processen. De som är värda
sitt salt har sällan tid att sitta och upprätta kalla anbud
efter att ha blivit inbjudna med armbågen. (Här talar jag
av egen erfarenhet, det medges.)
Nu har vi gått igenom några av platsutvecklingens
barnsjukdomar: erfarenhetsmissar, teoritennis,
turismfällan och reklamsyndromet. Dessutom har vi
identifierat tre personlighetstyper som kan ha en negativ
inverkan på processen: proffsprotektionisten,
skrivbordsstrategen och konsultkannibalen. Jag har gjort
detta för att försöka förklara varför kärnvärdestänkandet
fortfarande är utbrett inom platsutvecklingen. Jag ser
ingen anledning till varför det ska fortsätta att vara på det
viset. Platskategorin har sina egna styrkor och de
varumärken som förstår att dra fördel av dessa får ett
stort försprång jämfört med platser som utvecklas på ett
sätt som inte är anpassat till att skapa engagemang och
generera ambassadörer. Med »ambassadörer« syftar jag i
det här sammanhanget inte på folk som är formellt
utsedda att fungera som någon sorts talespersoner – jag

Amsterdam är ett bra exempel på en plats som förenar
kraftfull platsutveckling med stark destinationsdesign.
Konceptet I amsterdam på Museumplein tillhör stadens
mest fotograferade, vilket gör att många besökare
fungerar som en sorts ambassadörer i det tysta även om
de själva inte tänker närmare på saken.
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4: Vi som i Vision

Det är som en vision
framför dig – som ett
minne du inte har
haft men som du kan
beskriva in i minsta
detalj.

Det är skillnad på VI-sioner och NI-sioner
För att utveckla starka varumärken i ett överhettat
medielandskap behöver vi lära oss ett femte räknesätt.
Förutom grundskolans välbekanta addition, subtraktion,
division och multiplikation måste vi börja räkna med
visioner. Att utveckla platsvarumärken handlar om att
utveckla en vision där alla intressenter känner att de har
något att vinna på att engagera sig.
Visionen är startskottet i förankringsarbetet, den
naturliga hörnstenen i det interna varumärkesbygget.
Även om processen börjar internt måste vi försäkra oss
om att visionen även rymmer våra externa intressenter.
Om vår varumärkesutveckling ska bli framgångsrik
måste vi även bevaka de andras intressen, inte bara se
till våra egna. Detta gäller varumärkesutveckling i alla
kategorier. Många kommuners visioner är misstänkt lika
målsättningar och därför behöver vi lära oss att se
skillnad på ett politiskt visionsmål och en vision för
varumärket. Ett kännetecken på att en vision snarare är
en målsättning är att den bottnar i förhållanden som
rimligtvis bara är intressanta för den egna

–Jess Walter
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organisationen. I de här fallen innehåller visionen ofta en
territoriell avgränsning av det område där man önskar
sig herravälde och någon form av superlativisering för att
avslutas med något som tillhör den egna kategorin.
Svenskt näringsliv är fullt av ni-sioner som uttrycker en
strävan efter marknadsledarskap enligt modellen:

Region Skånes vision fokuserar på livskvalitet –
Livskvalitet i världsklass.
Fem kommunala och en regional vision som alla i någon
mening uttrycker en politisk viljeinriktning. Jag har inte
läst alla svenska kommuners vision, men en hel del och
det som utmärker många är att de känns som någon

Vi ska bli Världens/Europas/Nordens/Sveriges ledande/
främsta/mest ............

sorts hembakade slogans. Det finns för all del även
betydligt längre exempel där man har försökt få med

Allt beroende på marknadens förutsättningar och de

allas viljor och det finns visionsformuleringar som är så

egna ambitionerna. Det finns ingen anledning att ta efter

luddiga att de knappt uttrycker någon vilja alls.

näringslivet i det här fallet heller. De flesta kommuner har

Gemensamt för nästan alla kommunala visioner är att de

en visionsformulering av något slag. Här är några olika

inte har några större förutsättningar för att bidra till att

exempel, med varierande ambitionsnivå.

stärka känslan för platsen. Det beror på att de
inblandade inte har tänkt på att platsen tjänar på att ha

Eksjö kommun – Småland som bäst.

en egen vision, en vision som inte bara fungerar som en
programförklaring för den egna kommunala

Eslöv – Skånes bästa kommun att bo och verka i.

förvaltningsorganisationen utan en vision som skapar en
Hagfors kommun 2027 – attraktivt.

gemensam känsla för platsen. Platsens vision måste

Höganäs kommun – Väl värt att investera i.

formuleras så att den förmår att engagera alla berörda
parter. Dit når vi först när vi gör tydlig boskillnad mellan

Kristianstads kommun – Vi lyfter tillsammans.

den kommunala organisationens målsättningar (ni37

sionen) och platsens vi-sion. Visionsutvecklingen är en del

Disneyland. För att bli ett ledande varumärke i

av varumärkesarbetet där många går vilse. Många gör

underhållningskategorin använde sig Disney länge av en

det lätt för sig och använder den kommunala

inspirerande och smittande vision: We shall make people

organisationens vision – som ofta är en politisk vision.

happy. Visionens formulering är kort och koncis och

Platsens vision ska kunna överleva ett maktskifte i

förmår ändå uttrycka själva andemeningen i

kommunstyrelsen. Genom att använda en ni-sion försitter

verksamheten. Den kärnfulla visionen är ett uttryck för att

många chansen att stärka känslan för platsen. (I ett

alla som arbetar i Disneys värld ska få kunderna att

kommande kapitel för jag ett liknande resonemang kring

känna sig lyckliga. Oavsett vad man arbetar med hos

stadsvapnets vara eller icke vara.) I grund och botten

Disney ger visionen medarbetaren en idé om vilken

finns två sorters visioner: de som verkligen är vi-sioner

riktning man ska sträva mot. Jämför gärna visionen med

och de som snarare är att betraktas som ni-sioner. De

en formulering i stil med:

förra förmår att samla många intressen under ett och

»Vi ska bli världens ledande producent av

samma tak, medan ni-sionerna egentligen bara uttrycker

underhållningsmedia.«

ett kommunalt egenintresse. I det här sammanhanget kan

Där är kanske Disney redan men för att kunna

det löna sig att studera andra varumärkeskategorier.

hålla sig kvar på toppen behövs en vision som även

Både internationellt och här hemma finns några riktigt

framöver stärker känslan för varumärket. För en

goda exempel.

utomstående är det betydligt lättare att känna sympati för
en formulering som We shall make people happy, eller

Making people happy och en bättre vardag

hur? Såvitt jag vet har inte Disneys vision kommunicerats

Disney-koncernen kan tyckas vara långt från kommunal

externt i någon större utsträckning. Däremot fungerar

verksamhet, men vi ska komma ihåg att Disney utvecklar

den som en ledstjärna för företagets affärsutveckling. I

ett av världens mest populära platsvarumärken:

det interna varumärkesarbetet använder man också ett
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mantrat – fun, family, entertainment – som sätter ett

intresserade av att göra andra människor lyckliga. För att

strategiskt fokus på vad som kan vara lämpliga

utveckla ett starkt platsvarumärke måste vi vara precis

samarbetsprojekt. Om ett projekt inte ligger i linje med

lika konsekventa som Disney i vårt varumärkesarbete.

varumärkesmantrat, avstår man från förslaget, även om

Märk väl att platsens vision inte på något sätt ersätter den

det skulle kunna visa sig vara lukrativt. Disney tackade till

kommunala organisationens målsättningar – som det

exempel nej till att samarbeta med en europeisk sparfond

ligger nära till hands att jämföra med Disneys mission-

som riktade sig till familjer som ville sätta av pengar till

statement – det är bara det att platsens

barnens utbildning. Trots att fonden både hade ett lovvärt

varumärkesplattform inte är rätt forum för att presentera

syfte och tydlig familjeinriktning tyckte inte Disneys

kommunens egna visionsmål. För enkelhetens och

varumärkesansvariga att finansvärlden var ett steg i rätt

tydlighetens skull är det bättre att tala om platsens vision

riktning. Finanser ansågs inte vara tillräckligt

och organisationens målsättningar.

underhållande. Eftersom Disney är big business har de

Ikea är en svensk framgångssaga där mycket av

även ett mission-statement för att tillfredsställa

den interna varumärkeskulturen kretsar kring den

aktiemarknaden:

klassiska visionen: Vi ska skapa en bättre vardag för de

»to be the world’s leading producers and providers

många människorna.

of entertainment and information. Using our portfolio of

Jämför detta med en formulering i stil med »vi ska

brands to differentiate our content, services and consumer

bli världens ledande tillverkare, distributör och

products, we seek to develop the most creative, innovative

marknadsförare av billiga möbler som kunderna

and profitable entertainment experiences and related

monterar själva«. Där är Ikea idag men de har inte nått

products in the world.«

sin position genom att tala med sina medarbetare på det

Inte fullt så inspirerade som We shall make people

viset. Ingvar Kamprad visste att det goda exemplet är en

happy, men de flesta aktieägare är inte i första hand

av de viktigaste beståndsdelarna i en livskraftig
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varumärkeskultur. »Ingen metod är effektivare än

Ikea någon annanstans i världen är lika väl insatt som

föredömets«, uttrycker han det i En möbelhandlares

du. Ikeas personal skolas visserligen in i samma anda

testamente från 1976 där han också skriver: »Ett jobb får

världen över och företaget är omvittnat duktigt på att

aldrig bara vara en födkrok. Utan entusiasm på jobbet

anställa personer som vill och kan arbeta i denna anda,

försvinner 1/3 av ens liv och det kan aldrig ersättas av en

men visionen ska även fungera som ett riktmärke för

veckotidning i skrivbordslådan.« Mer än 40 år senare är

nyanställd personal. I länder där de flesta inte har det

inte veckotidningar i skrivbordslådan det stora hotet mot

lika väl förspänt som vi nordbor är det troligtvis ännu mer

engagemanget utan snarare gulliga kattbilder på

stimulerande att känna att man bidrar till att »skapa en

Facebook eller roliga bloopers på något av webbens

bättre vardag för de många människorna«.

kuriosakabinett. Nöjessurfning på arbetsdatorn är inte

Föreställ dig istället att du skulle börja jobba på

heller lika lätt att genomskåda som om någon har en

Ikea i USA och fick höra att Ikeas vision är »att vara

veckotidning i händerna. Men oavsett vilket tjänar en bra

världens ledande tillverkare, distributör och försäljare av

vision också som en effektiv påminnelse om varför man

heminredning«. Men är vi inte det redan? invänder du.

går till jobbet.

Jovisst, säger din avdelningschef nöjt och klappar sig

Eftersom visionen bara anger kompassriktningen

själv på bröstet. Hur understimulerad skulle du inte

säger den inte något om terrängen – det är där

känna dig i det läget? Din invändning ligger helt i linje

värderingarna kommer in – men visionen är i sig nog för

med tankegångarna i nyss nämnda En möbelhandlares

att lägga grunden till att varumärket ska upplevas mer

testamente, där Ingvar Kamprad betonar att ikeaner alltid

dynamiskt. Låt oss dröja kvar vid Ikea-exemplet ett tag till.

ska fråga sig varför de gör på ett visst sätt och vägra att

Som nyanställd i Ikea Sverige vet du förmodligen redan

acceptera ett mönster bara för att det är väletablerat

en hel om Ikea när du gör din första dag på jobbet, men

inom organisationen. Det är stora ord, men så har också

det är inte lika säkert att den som ska börja jobba inom

Ikea visat att de själva vägrar att acceptera ett visst
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mönster på marknaden och utvecklat ett helt nytt sätt att

Även McDonald’s grundare Ray Kroc har varnat för

tillverka, distribuera och marknadsföra heminredning. En

de faror som kommer när företag växer: »När du är

effektiv vision och ett ständigt förankringsarbete är också

omogen växer du, men när du blivit mogen börjar du

ett bra sätt att se till att folk håller sig på tårna. »Jag

ruttna.« Som konsument kan man konstatera att det

tycker att vi har blivit för tungrövade«, sa Ingvar Kamprad

fanns en period på 1970-talet när Donken, som de

i en intervju i Sydsvenskan redan 2008. »Trots allt snack

själva gärna kallar sig numera, skalade sina potatis för

om enkelhet har det blivit en besvärande byråkrati inom

hand för att göra pommes frites. Idag är det en avlägsen

Ikea. Beslutskraften har avtagit och det finns för många

tanke, ännu en smakmässig eftergift för att få

kommittéer och specialister som ska uttala sig innan vi

stordriftsfördelar.

lanserar en ny kaffekopp.«

Skippa kärnvärdena, värdera värderingarna

Internt är visionens huvudfunktion att få alla

Min första käpphäst när jag började arbeta med

medarbetare att samlas kring en gemensam

platsutveckling var detta med kärnvärden. Undvik dem.

kompassriktning. Visionen är ett effektivt styrinstrument

Kategoriskt. Kärnvärdestänkandet är ett onödigt

när företag växer och många människor successivt ska

lån från konsumentmarknadsföringen och blir ofelbart

integreras i varumärkeskulturen. Dov Charney, grundare

platsutvecklingens svagaste länk. Kärnvärdesstrategier

till det omdiskuterade klädföretaget American Apparel,

fungerade om man ville sälja blöjor eller fiskpinnar och

har sett sitt varumärke utvecklas från t-shirttillverkning

var beredd att lägga miljoner på TV-reklam, som även

i blygsam skala till en världsindustri. Han, och många

den fungerar allt sämre. Hur kärnvärden ska kunna

med honom, menar att »företag har en tendens att bli

motivera någon till att fatta ett platsbeslut av något slag

mer mekaniska när de blir större. Men man kan absolut

har jag aldrig kunnat begripa. De är inte särskilt effektiva

göra en gemensam kraftansträngning för att intensifiera

när det gäller att skapa engagemang för varumärket,

ett företags kreativitet när det växer.«
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varken internt eller externt. Har man träffat en VD som

del av varumärkets vardag, medan ett kärnvärde snarare

inte kan räkna upp det egna varumärkets tre kärnvärden

är ett kommunikativt attribut som du sätter upp på en

– han klarade två med benäget bistånd av en kvinnlig

önskelista. Just denna lätthet är troligtvis den främsta

kollega, båda gick bet på det tredje – inser man att

anledningen till kärnvärdestänkandets popularitet.

kärnvärdestänkandet inte nödvändigtvis fyller någon

Värderingar är lite knepigare eftersom du måste leva upp

större funktion för den interna varumärkesutvecklingen.

till dem om de ska ha något värde. En värdegrund är

Den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för ett

bryggan mellan den varumärkeskultur som finns i

platsvarumärke är alla personer som arbetar i

organisationen idag och den du vill skapa, och i det

varumärkets vardag. Deras engagemang bli allt viktigare

arbetet är även visionen ett viktigt redskap. Om

eftersom social media förutsätter att du både har krattat

varumärket ska få näring av strategin är även ordvalet

rent och lagt grönt gräs utanför din egen dörr när du

viktigt. Hur visionen och värderingarna formuleras kan

utvecklar varumärket. Om inte dina medarbetare tror på

vara direkt avgörande för om man ska lyckas skapa

varumärket kommer ingen annan att göra det heller. Om

engagemang i varumärkets vardag. Jag har sett många

blöjorna och fiskpinnarna ställs inför en andefattig vision

exempel på varumärkesplattformar där man inte har

säger de varken bu eller bä, men dina kolleger och

ägnat en tanke åt att budskapet även måste fungera

medarbetare ger dig garanterat inte några pluspoäng om

verbalt om det ska få några positiva effekter

de inte gillar ditt strategiförslag. Risken är stor att de

överhuvudtaget. Generellt sett måste vi lämna det

börjar underminera din presentation redan under

dokumenterande tankesättet och bli mer drama-

kaffepausen.

tiserande, det gäller för övrigt all intern kommunikation.

Värderingar är avslöjande eftersom det blir så

Som kommunikatör eller kommunal marknadsförare har

uppenbart om en värdering bara är läpparnas

du mycket att vinna på att försöka tänka utanför ramarna

bekännelse. En värdering måste internaliseras och bli en

eftersom de flesta platser fortfarande har stor
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utvecklingspotential. För att illustrera mitt resonemang

se en bild på prototypen. Vi lät soffan ingå i vårt

har jag valt ett exempel hämtat från vår egen verksamhet,

inredningsförslag och så småningom kunde vi beställa

som visar på värdet av att tänka i nya banor i alla led.

den i en grön kulör som låg nära identiteten. I det här

CASE: Mindpark
I det här fallet stod fem mediehus i begrepp att starta ett
gemensamt digitalt utvecklingsbolag. Företaget skulle
fungera som en tankeverkstad och ett flugpapper på den
digitala arenan. Bakom satsningen stod tidningshusen
Gota Media, Helsingborgs Dagblad, NWT, Skånemedia
och Sydvenskan. När jag fick kontakt med företagets VD
Joakim Jardenberg hade företaget inte ens ett namn
ännu. Namnidentiteten blev mitt första uppdrag. Jag
presenterade fyra olika namnförslag och var ganska
säker på att de skulle välja min egen favorit Mindpark.
Så blev det. Sedan tog jag mig an strategiarbetet, medan
vår designchef Petra Lundin kunde börja arbeta med det

fallet kändes det helt rätt att tänka så.

nya varumärkets identitet nu när namnet var godkänt och

Jag utvecklade en varumärkesplattform bestående

klart. Några veckor efter att hon hade presenterat en

av en vision – We shall make ideas fly – och fem

logotyp som alla gillade direkt, hittade vi en soffa som

värderingar. När jag presenterade varumärkesstrategin

matchade loggan perfekt. Tillverkare var ett nystartat

för Joakim Jardenberg gick vi runt i det ännu tomma

företag i Stockholm och det var en ren slump att jag fick

kontoret. Jag tejpade upp värderingarna en och efter en
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på väggarna i den del av lokalen jag tyckte att de hörde

förändringsverktyg och illustrerade artikeln med ett par

hemma. Jardenberg gillade både varumärkesplattformen

bilder från Mindpark. Totalt sett kunde vi i princip betala

och idén att låta strategin sitta i väggarna, rent

tillbaka vårt konsultarvode i form av fritt pressutrymme.

bokstavligt. När all inredning kommit på plats strajpade

I det här fallet var det förstås extra lyckat att företagets

vi upp värderingarna lite diskret. Redan i entrén möttes

ägare var fem mediehus. Tidningschefer förstår bättre än

du av Outside the box, inside the park, som en

många andra värdet av gratis media. För kommuner

påminnelse om strategisk affärsmässighet för såväl

som vågar gå sina egna vägar är mycket vunnet med en

medarbetare som besökare. På långväggen inne i

bra vision, en som får många människor att känna sig

konferensrummet: To get there spells together. På väggen

träffade och förmår engagera. Därmed inte sagt att du

inne i Jardenbergs eget rum: Cutting edge, not corners.

får någon positiv uppmärksamhet i media genom att

Ovanför kontorets gigantiska soffa satte vi upp en

sätta upp »närhet«, »omtanke« och »trygghet« på

kortform av visionen: Making ideas fly.

kommunhusets väggar.

När vi var klara med projektet skickade jag ut
presentationer av caset till några väl valda tidningar.
Eftersom även inredning ingick i uppdraget fanns det för
en gångs skull ett bra bildmaterial att tillgå. (Att se mig
stå och göra strategipresentationer är annars inte särskilt
intressant rent bildmässigt.) Projektet uppmärksammades
av tidningar som Civilekonomen och Sydsvenskt
näringsliv, som gillade idén att låta visionen och
värderingarna bli en en del av kontorets inredning. I
Brand Manager bidrog jag med en artikel om design som
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5: Vi säger aldrig implementera

Du bestämmer din
egen utveckling,
men aldrig ditt
varumärkes.

Den här rubriken väcker ofta diskussion när jag är ute
och föreläser. Reaktionerna har fått mig att förstå att den
interna förankringen är en tydlig vattendelare mellan
olika kommuners perspektiv på varumärkesarbetet. I det
ena lägret fungerar min rubrik som ett rött skynke och
väcker upprörda känslor, medan de andra tycker att det
här är huvudet på spiken. Att rubriken är medvetet
drastiskt formulerad är väl motiverat, främst av tre skäl:
1. Det förhållandevis abstrakta »implementera« är inget
bra ordval på en så konkret företeelse som den interna
förankringen. Abstraktioner är energifattiga och
»implementera« är närmast ett sömnpiller. Även om ordet
finns på svenska känns det som ett onödigt lån från den
anglosaxiska managementlitteraturen. Mycket är vunnet
om vi använder ett rikare och mer levande språk i
samband med den interna förankringsprocessen, för att
väcka rätt känslor från första början.
2. Att förankra strategin internt är ett ständigt pågående
arbete. I andra sammanhang syftar implementering ofta
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på en finit process, medan platsutveckling inte har något

införa, utföra, uppfylla. Alla har sina egna förtjänster och

egentligt slut. Det finns alltid mer att göra för att stärka

jämfört med »implementera« föredrar jag allihop. Valet

engagemanget och dessutom tillkommer ständigt nya

är ditt.

människor som också måste få en förståelse för den
strategiska sidan av platsvarumärkets utveckling.

Jag säger »förankra« och »förverkliga«
När jag insåg att många inte börjar fundera på

3. Implementering är ett ord som bäddar för ett

förankringen förrän strategiarbetet är klart, bestämde jag

misslyckande. Jag har sett flera exempel där

mig för att börja tänka i helt andra banor. Idag arbetar

implementeringen har ansetts fullbordad i tidiga skeden

jag efter en egenutvecklad modell där mycket av

långt innan strategin kan anses vara tillräckligt förankrad.

förankringsarbetet sker redan under resans gång. Dels

Min uppfattning är att det åtminstone delvis beror på

genom att arbeta med bredare referensgrupper, dels, och

ordets abstrakta karaktär.

framför allt, genom att formulera strategins olika element
för att få största möjliga Vi-känsla.

Den interna förankringen är platsutvecklingens akilleshäl.

Jag började betrakta visionsarbetet med Ingvar

De andra delarna av den strategiska processen kan du
och din styrgrupp ha närmast hundraprocentig kontroll

Kamprads ögon och för att förtydliga tankesättet

över men när det gäller intern förankring är vi plötsligt

betonade vi Vi:et: Vi som i Vi-sion. Visionen måste måla

beroende av att få andra att komma ombord. För den

en bild som många kan förstå och känna starkt för.

som verkligen vill få den egna organisationen att leva

Lyckas du med detta har du en stark grund att bygga

med varumärket finns det många ord som fungerar

platsvarumärket på. Av samma anledning har jag aldrig

bättre som tändvätska. Här är en rad synonymer, alla

använt kärnvärden. Jag använde inte ens kärnvärden

betydligt mer konkreta och tydliga än »implementera«;

när jag utvecklar strategier i andra varumärkeskategorier.

förankra, förverkliga, genomföra, realisera, tillämpa,

Som jag har förklarat tidigare är kärnvärden
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kontraproduktiva för platsutveckling. Ändå fortsätter

någonstans i huset gör att de känner att de har gjort vad

många kommuner spela kärnvärdesbingo. Vem kan

de har kunnat och tyvärr har de ofta det.

känna något engagemang för tomma ord? »Närhet,

Skrivbordsstrategerna brukar inte vara överdrivet

trygghet, öppenhet.« Bingo!

intresserade av att skapa resultat. De pratar gärna om

Två fördelar med att göra en bra varumärkesanalys

implementering men där brukar intresset för att leverera

är att du dels får veta vad invånarna själva vill framhäva,

på varumärkets löfte ta slut. Om den egna – eller

dels kan bilda dig en uppfattning om vad som kan vara

uppdragsgivarens för den händelse att vi talar om en

tillräckligt värdefullt för att fungera som fundament för

konsult eller en byrå – organisationen verkligen lever upp

varumärkesbygget. Jag brukar tala om »drivkrafter« eller

till de planer som skapas eller inte brukar ha

»utvecklingsteman«, lite beroende på vilken sorts

underordnad betydelse. Resultatet är planer som aldrig

processer som är aktuella. Genom att arbeta på det här

fullbordas, strategier som skrinläggs och

viset skapar vi engagemang och nyfikenhet som

kommunikationsplattformar som aldrig lyfter. En tydlig

varumärkesarbetet har nytta av även i senare skeden.

varningsklocka är just ordvalet. När »implementering«

Redan från start gör vi allt vi kan för att skapa en bra

dyker upp vet man med ganska stor säkerhet att

relation med såväl medarbetare som medborgare.

förankringen snarare är att betraktas en påhängsmotor

Att utelämna »folket« från ekvationen fungerar så

än något som verkligen utvecklar platsen. Lyckligtvis är

länge du arbetar inne i modellverkstaden, men när

det ont om fullfjädrade skrivbordsstrateger men de som

kärnvärdesstrategin ska lämna mötesrummens

finns har en olycklig benägenhet att dra till sig

skyddande atmosfär är det fara värt att strategiarbetet

likasinnade individer, och i grupp kan de vara svåra att

stannar av. Många låter nöja sig med detta. Blotta

hantera. Alternativkostnaden för att inte göra ett bra jobb

vetskapen om att det finns en varumärkes- och/eller en

är högre än någonsin eftersom fler och fler kommuner

kommunikationsplattform i tryggt förvar i en pärm

börjar förstå vad de här processerna handlar om, och
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därmed också lyckas stärka sina varumärken på olika vis.

Tips för den interna förankringen:

Vi ska vara medvetna om att platsutveckling i hög grad är

1. Hitta rätt ruta ett. Börja där dina medarbetare står

ett nollsummespel. Det man själv förlorar på gungorna

idag och inte där du tror att de befinner sig.

tar någon annan igen på karusellen.

2. Planera för hela den interna varumärkesprocessen,

Två motdrag

men arbeta i korta och väl avgränsade projekt.

1. Anställ inte de här personerna från första början, vilket

3. Starta arbetet i en positiv referensgrupp. Deras input

är lättare sagt än gjort. När det gäller tjänster där det är

är värdefull när det blir dags att hantera negativa

särskilt olyckligt att ha skrivbordsstrateger på stolen, kan

attityder.

det vara lämpligt att försäkra sig om att personen

4. Välj mätbara mål, gärna i dialog med medarbetarna

verkligen har uträttat något på sina tidigare stolar.

och om möjligt ner på individnivå.
5. Bädda för behagliga överraskningar. Alla brösttoner

2. Säg aldrig »implementera«. Uppmuntra

måste varumärkets ambassadörer känna att de kan stå

resultatorientering genom att använda ett mer konkret

för utanför huset.

språkbruk. Jag använder förankra för den interna delen

6. Fokusera på dramatisering, försök skapa

av arbetet, och förverkliga för den externa.

gemensamma upplevelser, i värsta fall ska ditt budskap
konkurrera med Facebook och Youtube.

Förankringsarbetet utgör en tydlig skiljelinje mellan de
som lyckas utveckla platsen och de som bara slösar

För många stuprör, bygg en takränna

skattemedel. Jag tror inte att detta sker medvetet utan det

Som jag påpekade redan i bokens första kapitel

handlar snarare om att man inte har funderat på hur

glömmer många att ta med den egna befolkningen i

man ska använda den egna varumärkeskategorins

ekvationen. Platsutveckling är en demokratisk process i

fördelar på bästa sätt.

ordets allra bästa bemärkelse. I det här sammanhanget
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är det val varenda dag; bo kvar eller flytta? Jobba kvar

kunna utveckla platsens varumärke, dvs. stärka känslan

eller byta? Studera på hemorten eller annorstädes? Själv

för platsen, måste alla förvaltningar arbeta tillsammans.

har jag bytt hemstad fyra gånger i vuxen ålder. På 23 år

Det bästa sättet att få detta att komma till stånd är att

har Manifesto haft sex olika kontor i tre städer.

låta platsstrategin fungera som en takränna som ger

Att många kommuner har täta skott mellan olika

näring åt de olika förvaltningarna. I möjligaste mån

förvaltningar

arbetar vi på

leder till att inte

det här viset

ens de egna

i alla

medarbetarna

kommuner vi

kommer in i

samarbetar

matchen

med. Rent

ordentligt.

praktiskt

Utvecklingsarbetet förlorar på att varje förvaltning bara

bygger du en takränna genom att låta alla förvaltningar

ser till sitt. Det är ingen större idé att göra utfästelser om

relatera sitt eget arbete till strategin. Eftersom jag i regel

att vara företagsvänlig om det första som händer när

har intervjuat de flesta förvaltningschefer i

man ringer till stadsbyggnadskontoret är att

undersökningsfasen blir det naturligt att fortsätta samtalet

handläggaren berättar hur långa handläggningstider de

utifrån den föreslagna platsstrategin. Den här delen av

har. Handläggningstiden är kanske inte mycket att göra

utvecklingsprocessen är ett bra sätt att öka utväxlingen på

åt, åtminstone inte på kort sikt, men hur man berättar

arbetet, och att gå från ord till handling.

dåliga nyheter är en fråga om bemötande. Om vi ska

49

Andra delen: Konceptutveckling
(När alla spelar hjälteroller)
6: Identiteten är första intrycket
7: Varumärkets vardag
8: Kommunikation som aldrig förr
9: Ingen har alla rätt på internet
10: Varumärket på tvärs
11: Nation som i destination

Me Tarzan,
You Jante
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6: Identiteten är första intrycket

Man vill ingiva
människorna
något slags
känsla.

En logotyp gör inget varumärke
»Jag arbetar bland mycket annat med att vårda vårt
platsvarumärke«, säger informationschefen med
stoltheten hos den som trivs med sitt jobb. »Vi har precis
fått en uppdaterad grafisk manual från tryckeriet. Byrån
har fräschat upp vårt varumärke. Vill du kika?«
Jag nickar välvilligt och vips ligger en svart pärm
på skrivbordet mellan oss. Jag hinner precis tänka att
den svarta plastpärmen varken känns inspirerande eller
miljömässig – två av kommunens värdeord – förrän
pärmen öppnas och ett försiktigt omgjort stadsvapen
blottas. Uppriktigt sagt ser jag ingen större skillnad mot
kommunens »gamla« stadsvapen men jag vill på intet sätt
dämpa entusiasmen som flödar på andra sidan
skrivbordet. Det är med nyritade symboler som med
nyfödda bebisar, alla är gulligast i världen.
»Jag tycker att de har gjort ett bra jobb. Nu funkar den
mycket bättre digitalt«, säger informationschefen. Jag
anar att det är så den lokala byrån har presenterat sitt
förslag. »Men det här är inte ert platsvarumärke«,

–Hjalmar Söderberg
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invänder jag försiktigt. »Ert platsvarumärke är vad folk
känner när de tänker på det. Det här är ert stadsvapen
och ni skulle tjäna på att låta ert platsvarumärke
representeras av en symbol som fler personer kan samlas
kring. Ett stadsvapen förknippas framför allt med den
kommunala organisationen, och det kan göra att det blir
svårare att få med fler människor i det här arbetet.«
Nej, jag har aldrig haft ovanstående dialog med
någon. Replikerna bygger på frågor jag har fått i olika
sammanhang. Genomgående tycker jag att det läggs för
mycket fokus på platsers grafiska identitet och för lite
energi på det egentliga varumärkesarbetet, dvs. strategioch konceptutvecklingen. Om inte det utvecklingsarbetet
görs ordentligt spelar det ingen roll hur mycket man
putsar på logotypen. Jag förstår att det är frestande att
hålla på med det fysiska och konkreta, men det är helt
förödande att förväxla det grafiska arbetet med att
utveckla ett platsvarumärke. Med ett enda undantag bör
du vänta med identiteten innan strategin är på plats.

Listan över kommuner som väljer att arbeta med
fristående logotyper blir allt längre. Några exempel på
kommuner som redan tänker i de här banorna är
Göteborg, Karlstad, Laholm, Norrköping, Svalöv,
Tidaholm, Umeå och Vännäs. Alla vill skapa bättre
förutsätttningar för att stärka känslan för platsen.
I Göteborgs fall är det destinationsvarumärket som har
fått ett modernare uttryck. Genom att Ö-prickarna har
roterats 90 grader känns logotypen mer internationell. En
lustig detalj är att Göteborg heter Gothenburg på
engelska. Jag vet ingen annan svensk stad som har det

Platsvarumärke ≠ Stadsvapen
Jag är inte ensam om att inse att ett stadsvapen först och
främst förknippas med de kommunala förvaltningarna.
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så väl förspänt när det gäller internationalisering, inte ur

Bols är ett av världens äldsta destillerier och har legat

lingvistisk synvinkel.

i Amsterdam ända sedan 1575, även om de inte började

För säkerhets skull är det bäst att jag påpekar att

tillverka genever förrän 1664. För att anknyta till märkets

varken en moderniserad logotyp eller ett stadsvapen gör

stolta ursprung innehåller även deras moderna logotyp

ett platsvarumärke, identiteten är en byggsten, inte hela

ett stadsvapen.

byggnaden. Stadsvapnet är ett grafiskt uttryck, medan

Googles Larry Page har berättat att när företaget

platsvarumärket är den totala känslan för platsen.

var nytt fick de rådet att aldrig ändra logotypen. Det

Vill man försäkra sig om att inte framstå som

rådet tyckte de inte lät så kul så under en period försökte

modern för att istället betona platsens traditioner och

de ändra logotypen varje dag. För de flesta verksamheter

historia, då är stadsvapnet den självklara visuella formen.

är detta en främmande tanke och jag skulle inte råda

Det händer att även kommersiella varumärken resonerar

någon att ta efter Google när det gäller idenititetens

i de här termerna, genevertillverkaren Bols till exempel.

ombytlighet, även om det som bekant har fungerat bra
i Googles fall. Däremot vill jag råda alla platsutvecklare
att lägga lite mer energi på identitetens verbala delar.
Namnidentiteten
Normalt sett är namnidentiteten en viktig grundplåt för ett
varumärkes utveckling. När jag gick runt och visade min
första frilansportfolio på byråer för 20 år sedan,
presenterades jag oftare som Manifesto än som Michael
Nilsson för presumtiva kolleger. Fullt förståeligt med
tanke på att det finns minst 2000 personer till som heter
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Michael Nilsson. Sedan dess har jag arbetat fram namn

Kulturskola istället eftersom denna ändå skulle vara den

åt andra, t.ex. företagsnamn som Mindpark och Selling

mest levande delen av huset. Kommunens kulturskola

Point, och namn på event som exempelvis Helsingborgs

hade en omfattande musik- och teaterverksamhet med

stadsfest Hx, som ligger i linje med starka historiska

hundratals elever, även nationellt skulle kommunen

arrangemang i staden som H55-utställningen och i

kunna profilera sig genom en jättesatsning på ung kultur,

modern tid bomässan H99. Ett bra namn ger varumärket

medan ett eventuellt kulturhus knappast ens skulle platsa

ett försprång och det är synd att inte utnyttja den

på en topp-50-lista i Sverige. Jag tänkte också att detta

möjligheten, särskilt som det är en ovanligt bra chans att

kunde vara ett sätt att motivera satsningen eftersom färre

bli unik.

brukar opponera sig mot utbildningssatningar än mot

Kommuner heter naturligtvis vad de heter, såvida de

kulturella diton. Några förstod resonemanget och gillade

inte slås ihop, men det finns mycket annat att ge namn åt

idén medan andra tyckte att om invånarna hade väntat

på en plats. Både i den kommunala verksamheten och i

så länge på ett kulturhus var det ett sådant de borde få.

samarbetet med andra aktörer kan bra namn ge energi.

Jag försökte förklara att innehållet var precis detsamma,

Ibland förvånas jag över hur stereotypt många projekt

och att folk skulle ha lika lätt att hitta till kulturskolans

och processer uppkallas, som om det vore förbjudet att

auditorium som till kulturhusets. Det andra var bara en

följa ett annat mönster än standard 1A när man döper

ren bonus för att ta tillfället i akt att skapa starkare

verksamheter (det är det inte). Ett kulturhus måste till

känslor för platsen. Kommunens invånare väntar för

exempel inte heta »Kulturhuset«. Det är fullt möjligt att ge

övrigt fortfarande på att det ska fattas beslut huruvida ett

kulturen en egen lokal identitet genom att döpa

kulturhus överhuvudtaget ska byggas.

kulturhuset till något annat. Jag minns ett samarbete med

Jag tycker också att man ska lägga mer energi på

en kommun som hade diskuterat att bygga ett kulturhus i

namngivningen internt. Det är en tydlig skillnad när

decennier. Jag föreslog att de skulle kalla sitt kulturhus för

medarbetare gillar ett namn på en process eller ett
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projekt och när de inte gör det, sådant märker man

de upphandlingsansvariga glömmer att byta ut

snabbt när man kommer som utomstående. Ibland är det

grannkommunens namn i det egna underlaget.

som om om man hör ett (sic) efteråt när de uttalar

Efterapning är för övrigt inte någon bra idé i politiken

namnet. Jag har även varit med om att förkortningar har

heller. Vid kommunalvalen i Brasilien 2012 ställde ett

använts som inte ens alla inblandade har varit

antal politiker som kallade sig Obama upp i hopp om att

införstådda med. Försök hitta namn som är lätta att

en del av Barack Obamas nimbus skulle spilla över. Ett

uttala och som är tydliga utan att det behöver låta tråkigt.

par av dem tog även Obama som efternamn för att

När det gäller uttalets betydelse är hundraåringen Toyota

framstå som mer trovärdiga. Den namnstrategin

ett bra exempel. Toyoda Motor Corporation bildades

fungerade inte för någon av dem.

1937, efter att ha startats som ett spinneri 1918. 1937

Vad kostar det att ge bort kommunnamnet?

bytte det nya företaget ett d i familjenamnet mot ett t, för

Ibland kan man önska att kommuner kunde byta namn.

att Toyota är lättare att uttala och skrivs med färre tecken.

Det finns ett antal platser runtom i landet som är mest

Att Toyota valde att byta bokstäver i ett familjenamn för

kända för en eller annan skandal inom den kommunala

att göra det lättare att uttala visar att ett bra namn

förvaltningen, ofta rör det sig om händelser långt tillbaka

betyder en hel del för varumärkets utvecklingsmöjligheter.

i tiden men som ändå hänger kvar. Det kan bero på att

När det gäller namngivning är det också mer

kommunen inte har haft så mycket så mycket positivt att

effektivt att komma på egna namn än att snegla på vad

berätta sedan dess, eller på att det positiva aldrig har

kommungrannar och andra har gjort i samma situation.

berättats. Vid ett par tillfällen har jag även träffat

Copy/paste blir allt vanligare bland tjänstepersoner vilket

kommunikatörer som tycks tro att de är Uppdrag

kan få hisnande konsekvenser, inte minst i

Gransknings lokala redaktion snarare än en kommunal

upphandlingsunderlag där det aldrig är en bra idé att

kommunikationsavdelning. När jag hittar något positivt

»låna« text från andra upphandlingar, i synnerhet inte när
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som aldrig är berättat i kommunens egna kanaler, vilket
händer förvånansvärt ofta, brukar jag förhöra mig om
anledningen. Svaret blir i regel något om prioriteringar.
Sanningen är i regel att omvärldsbevakningen brister.
Vi kan inte byta namn på kommunen bara för att
det har krånglig stavning, är svårt att uttala, har svenska
vokalprickar eller för att namnet för tankarna till något
mindre smickrande. Men vi kan se till att kommunnamnet
exponeras i rätt sammanhang. Sport är ofta ett bra
skyltfönster. Elitidrott kostar pengar och när näringslivet
Var spelar de senaste två årens svenska mästare
sina hemmatcher?

får ge namn åt de lokala arenorna som motprestation för
sin sponsring får många kommuner finna sig i sämre
exponering. Alla kommuner har det inte lika väl förspänt

Var det svårt? MFF spelar på Swedbank Arena

som Lidköping där bandylaget Villa spelar sina

(bilden här ovan). Övriga svar: Västerås, Södertälje,

hemmamatcher på Sparbanken Lidköping Arena.

Örebro, Timrå, Örnsköldsvik, Mora, Sandviken,

Kan du det svenska näringslivets geografi utan och

Jönköping, Ängelholm, Gävle, Karlstad, Leksand, Växjö.

innan får du säkert några rätt på platsvarumärket-tarstryk-tipset. Var ligger följande arenor? ABB Arena, Axa

Tillbaka till kärnfrågan: vad kostar det att ge bort

Sport Center, Behrn Arena, E.On Arena, Fjällräven center,

kommunnamnet? Det enkla svaret: jag vet faktiskt inte.

FM Mattsson Arena, Göransson Arena, Kinnarps Arena,

Det något mer komplicerade svaret beror på hur man

Lindab Arena, Läkerol Arena, Löfbergs lila Arena, Tegera

räknar. Visst förlorar många platser ett symbolvärde på

arena samt Vida arena.
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det här viset, samtidigt är det en naturlig om än ganska

många andra överväganden som måste göras när man

tråkig utveckling. Över tid tror jag framför allt att det är

låter en lokal idrottsarena bära en stor sponsors namn.

klubbarna själva som förlorar på detta i så måtto att den

Inredning är bra på att skapa känslor

lokala förankringen visavi fansen försvagas. Å andra

Inredning är en tämligen missförstådd del av identiteten.

sidan har fotbollslaget Dalkurd flyttat från Borlänge till

Under en period arbetade jag mycket med varumärkets

Uppsala utan att det påverkar deras supporterskara i

fysiska gestaltning och utvecklade inredningskoncept för

någon större omfattning. Fast det är förstås ovanligt att

kontor, mäklarbutiker och en designbutik för HSB. Jag

svenska lag har supporters utspridda lite varstans i

har sett många tokroliga exempel på att man har försökt

världen. Framför allt tror jag att namnen på arenorna är

matcha inredningen med företagets färger. 60–80

ett bra exempel på att man inte saknar kon förrän spiltan

procent av alla logotyper innehåller blåa element och

är tom. Innan de stora pengarna kom in i idrotten var det

därför är blått, i exempelvis arbetsstolar, betydligt

en självklarhet att idrottsarenorna var uppkallade efter de

vanligare i offentlig miljö än i hemmiljö. Ett stort

platser där de hörde hemma, och medvetenheten om

utbildningsföretag hade skaffat gardiner och blomkrukor

namnets betydelse för den lokala identiteten var låg. Idag

i »sin« mellanblå färg. Färg är en avvägningsfråga och

är det fler som förstår att resonera i termer av identitet,

jag tycker inte att man ska dra identiteten så långt att det

och då får namnen plötsligt ett marknadsvärde.

inverkar menligt på inredningens visuella uttryck. Alla

Jag minns hur överraskad jag blev under en biltur i

som arbetar på ett företag och alla som besöker dess

Gästrikland när jag plötsligt fick syn på Göransson

kontor vet i regel vilket företag det rör sig om så

Arena, som jag aldrig hade hört talas om. Jag trodde

färgernas signalvärde är inte lika viktiga i det här

först att vi var i utkanten av Ockelbo. Hade arenan istället

sammanhanget som i extern kommunikation. Tänk hellre

hetat Sandviken Arena hade jag inte haft några problem

på de som ska arbeta i miljön.

med att orientera mig. Jag förstår naturligtvis att det är
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Många företag, och färre kommuner, lider av

Design för storytelling

receptionssjukan, dvs. att man enbart satsar på kontorets

När vi får tillfälle använder vi gärna design för att

publika delar. Jag har besökt stora svenska företag som

förstärka platsens story. I Helsingborg tyckte vi att

inte alls har lagt samma möda på den fysiska

Dunkers kulturhus saknade en anknytning till gummi,

inredningen av arbetsplatserna som på receptionsdelen.

eftersom kulturhuset kom till tack vare Henry och Gerda

Det är synd för inredning är ett bra tillfälle att visa

Dunkers stipendiefond. Henry Dunker gjorde sig en

personalen att man bryr sig om dem, och inte minst

förmögenhet på gummi, bl.a. i Tretorn. Vi föreslog att

deras fysiska välmående. Jag hoppas (och tror) att

ursprunget skulle synas mer i exteriören. Under vår- och

intresset för aktivitetsbaserad inredning kommer att

sommarsäsongen flankerar numera sex stycken

fördjupa medvetenheten om hur avgörande
arbetsinnehållet är för kontorets inredning. Min
erfarenhet är att intresset finns hos många arkitekter och
inredare, men att de inte alltid lyckas förmedla den
förståelsen till sina uppdragsgivare. Manifestos fokus på
inredning bottnar i tre faktorer:
• Inredning är en ovanligt uppskattad form av intern
marknadsföring.
• Att förändra en företagskultur går ofta lättare om man
samtidigt gör förändringar i den fysiska strukturen.
• Medarbetarnas intresse för den egna arbetsmiljön gör
att det är ett bra tillfälle att stärka företagskulturen och
skapa engagemang.
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Manifesto O, den större modellen av våra

små landskapen som gav Småland sitt namn. Njudung

planteringskärl, kulturhusets entré.

sträckte sig både över delar av Sävsjö och Vetlanda. Jag

När vi designade ett nytt grafiskt program för

kollade namnets gångbarhet på olika sätt och fann inget

Trelleborgs Museer fick vi veta att museet hade svårt att

som talade emot det.

hitta en modern mottagningsdisk som passade in i Axel

I undersökningsfasen behandlade jag de båda

Ebbes konsthall, en funkispärla från 1933. Vi erbjöd oss

bolagen separat. Jag gjorde interna och externa digitala

att specialdesigna en disk som vi sedan lät tillverka lokalt

enkäter i både Sävsjö och Vetlanda, och även workshops

i Trelleborg. Utrustad med skrivbordslampan Bestlite från

med kunder och medarbetare på båda orterna. Analysen

tidigt 1930-tal känns det som om disken har varit på

visade att det fanns en del skillnader mellan de båda

plats ända sedan Axel Ebbes invigning.

bolagen vilket jag tog hänsyn till när jag utvecklade
strategin för det nya varumärket. När strategin var på

CASE: Njudung Energi

plats skred vår designchef Petra Lundin till verket och

Även om logotypens betydelse för att skapa engagemang

designade det nya varumärkets logotyp och grafiska

inte ska överdrivas, finns det situationer då en ny identitet

profil.

kan göra underverk för sammanhållningen. När två
lokala kommunala energibolag i Sävsjö och Vetlanda
gjorde gemensam sak 2017 fick vi uppdraget att utveckla
strategin, varumärkesplattformen och identiteten för det
nya varumärket – Njudung Energi.
Namnet var givet på förhand. Företaget hade en
bruttolista och jag och de flesta med mig förordade
Njudung Energi. Historiskt sett var Njudung ett av de tolv
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Det är i vardagen
allt stort sker.

7: Varumärkets vardag

–Piet Hein

med potential att höja utväxlingen på allt annat arbete.

Wegoism är en ständigt pågående process som bidrar till
att stärka engagemanget både på kort och lång sikt. Det
här är inget arbete du kan lägga till handlingarna och gå
vidare till nästa projekt, utan en strategisk arbetsmetod
Wegoism är en process som i sin tur består av ett antal
nära sammankopplade delar: ledarskap, strategiskt
tänkande, förankring, identitetsarbete,
internkommunikation och allt annat vi kan tänkas göra
för att skapa engagemang bland varumärkets egna
hjältar och dess externa ambassadörer.
Den första delen av boken ägnade jag framför allt
åt strategiutveckling och förankring. I det här kapitlet
kikar vi närmare på några andra delar och lyfter fram
några komponenter som är särskilt viktiga för att skapa
engagemang i varumärkets vardag. För att de ska vara
lätta att komma ihåg har jag döpt dem till DNA:
Delaktighet, Nytänkande och Ansvar.
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Wegoismens ledarskap – Delaktighet

gång blir det ett sätt att involvera medarbeterna och få

I mediernas bevakning av näringslivet framställs gärna

dem att känna sig delaktiga i beslutet. Krysspejlingen

ledaren som en ensam centralfigur. I praktiken stämmer

följer samma logik som vi använder när vi strävar efter

den bilden knappast överens med hur moderna ledare

att förankra strategin under processens gång. Genom att

arbetar. Undersökningar vid bl.a. Harvard Business

de som är mest intresserade får en möjlighet att

School visar att framgångsrika ledare lägger mycket lite

engagera sig i processen får vi fler och starkare

tid på individuellt arbete. I genomsnitt ägnar dagens

ambassadörer, då spelar det mindre roll att alla inte har

ledare istället omkring 75 procent av tiden till att arbeta

varit lika intresserade från första början. De mest

tillsammans med andra.

engagerade kommer att bidra till att föra den interna

Att det moderna ledarskapet är mer kollektivt ställer

processen framåt.

större krav på transparens i organisationen. Öppenhet är

Att hantera medier är också en allt viktigare del av

något som många ledare fortfarande missar. En som

det moderna ledarskapet, vilket ställer ännu högre krav

däremot har förstått vikten av öppenhet är entreprenören

på öppenhet i de egna leden. Herrarnas fotbollslandslag

Petter Stordalen. I Min hemlighet berättar han om sin

erbjuder intressanta exempel i två förbundskaptener med

egen metod för att inkludera de anställda i sina beslut,

vitt skilda stilar i umgänget med medierna. Lars »Lasse«

Krysspejling. När Petter Stordalen har en idé om något

Lagerbäck är en av Sveriges mest formstarka

försöker han lägga fram den så objektivt som möjligt för

förbundskaptener genom tiderna. Hans inställning till

någon av sina anställda. Sedan går han till en annan

pressen under sin tid som förbundskapten var att ge dem

avdelning och gör samma sak där och fortsätter på det

minsta möjliga uppmärksamhet och därför framställdes

viset att samtala med en efter en. Krysspejlingen ger

Lasse Lagerbäck sällan i lika smickrande belysning som

honom flera infallsvinklar innan han tar ett beslut och

hans efterträdare Erik Hamrén som under en period

därigenom får han ett bättre beslutsunderlag. På samma

tycktes ha medierna helt i sin hand med sina kostymer
61

och sitt prat om »shining«. Att Lasse Lagerbäck har fört

Möten för miljoner

fotbollslandslaget till fem raka mästerskap har blivit mer

För tydlighetens skull vill jag poängtera att delaktighet

uppmärksammat efter hans framgångar utomlands.

absolut inte handlar om att sätta in mängder av möten i

Lasse Lagerbäck fokuserade på att hålla ihop truppen

kalendern, eller att fylla intranätet med mer eller mindre

och lyckades bra med det. Erik Hamrén hade en annan

pliktskyldig information. Delaktighet är ett förhållningssätt

utmaning i och med att blågult under hans tid som

och det skapar du bäst genom att förhålla dig till hur

förbundskapten hade en av världens bästa fotbollsspelare

dina medarbetares vardag ser ut. Sannolikt är det väldigt

i laget. Med facit i hand är det lätt att konstatera att Erik

få personer som vill ha fler möten eller mer info på

Hamrén hade svårt att att skapa ett starkt lagbygge med

intranätet. Därför bör du vända blicken åt ett annat håll.

en ensam fixstjärna. Här tror jag tyvärr att Hamréns fokus

Genom att skapa bättre mötesstruktur och värdera den

på media spelade in, många gånger var det han och

information som ska ut på intranätet ger vi personalen

Zlatan som hanterade pressen och det gjorde knappast

bättre förutsättningar att fokusera på det som är viktigt

saken bättre när han skulle gjuta samman truppen. I det

på jobbet. Jag har själv suttit mig igenom otaliga möten

här fallet spelar vilken organisation som helst under

där den enda anledningen till att de inte har kunnat

samma förutsättningar.

klaras av på halva tiden är att mötestiden är utsatt i

För att skapa delaktighet behöver ledare inte bara

kalendern. Vecka efter vecka, eller med halvannan

dela med sig av information utan också försäkra sig om

veckas intervaller, återkommer dessa möten och slukar

att den faller i god jord. Det finns ingen garanterad

mycket arbetstid som kunde ägnas åt annat. Jag vågar

framgångsformel för detta men ta det aldrig för givet.

påstå att alla dessa möten – de delar som inte är

Om du inte har sett till att få med dig de egna leden

effektiva – är en av de mest outnyttjade resurser Sverige

innan du börjar marknadsföra dig, är det fara värt att

har. Jag tror aldrig att jag har träffat en utländsk

vissa medarbetare snarare förvandlas till motarbetare.

affärsbesökare som inte har utryckt sin förvåning över hur
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lång tid svenska möten tar utan att det för den sakens

beslutet väl är taget, men det tar en jäkla tid att ta beslut

skull händer särskilt mycket. Jag upphör inte heller att

om man inte är överens och då blir man ofta överens om

förvånas de gånger det dyker upp flera personer till en

ickefrågor medan de stora frågorna ligger och pyr

persons möte. Att låta flera personer än nödvändigt delta

någonstans.«

i ett möte är definitivt inte rätt sätt att skapa delaktighet,

Den vanligaste lösningen när man känner att man

i synnerhet inte om det sker under förevändningen att »vi

inte kan fatta beslut om »de stora frågorna« är att boka

hade ändå inte så mycket att göra«. Särskilt inte om

in ett nytt möte. Och så där håller det på. Ett sätt att

konsulten i fråga är skattskriven i kommunen. De danskar

hantera de stora frågorna är att dela upp dem i mindre,

jag har haft möte med har förstått att »tid er penge« inte

mer lätthanterliga bitar. Larry Page har berättat att

är ett ordspråk för ros skull.

Google hade samma problem som alla andra med att

Det finns naturligtvis även positiva saker med att vi

hålla små innovativa projekt igång när de blev större.

svenskar har en kultur som bygger på konsensus. I bästa

Googles lösning blev att lista alla små projekt eftersom

fall kan vi agera snabbare när vi väl ska komma till skott,

det är svårt att ha 100 bollar i huvudet samtidigt. Page

men vi ska inte tro att samförstånd per automatik leder till

påpekar att många faktiskt var överens om projektens

ökad delaktighet. En förutsättning är att processen

rangordning. Det här blev också ett naturligt sätt att

involverar och engagerar medarbetarna på ett djupare

tilldela resurser som har gjort att Google har kunnat

plan, och att den inte bara betraktas som en välkommet

bibehålla ett innovativt klimat trots att företaget har vuxit

avbrott i arbetet. En annan förutsättning är att processen

mycket snabbt. Man upptäckte att folk gillar att arbeta

fokuserar på rätt saker. Håkan Mild, som under sin aktiva

med saker som är viktiga och tenderar att söka sig till de

karriär spelade fotboll i Schweiz, Spanien, Sverige och

projekt som är mest prioriterade.

Storbritannien, konstaterar att: »svensk fotboll är

Wegoism överfört till mötesteknik bygger på att alla

trögjobbat. Ibland är det jäkligt bra med konsensus när

som kallas vet vad som ska hända och vilken sorts
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resultat som kan förväntas av mötet. Vårt möteskoncept

99 800 förslag på förbättringar från personalen på ett

innehåller också ett par olika metoder för att försäkra sig

enda år.

om att alla får komma till tals. Ibland gör vi även en

»Det är inget nytt«, sa min gode vän ingenjören när

tidsättning av agendan så att mötet kan sluta tidigare när

jag tog upp exemplet med honom. »Förslagslådor har

deltagarna har kommit till punkt, för att börja arbeta med

funnits länge i svenska fabriker.«

något annat.

»Jag har inte kommit till poängen ännu«, invände
jag. »Bara i den fabriken genomförde Toyota 98 000 av

Nytänkande för största möjliga engagemang

förslagen.«

Innovation är ett stort ord på svenska. Det kan bero på att

Om det är 99,2 procents chans att ditt förslag

det framför allt är de stora, disruptiva innovationerna

kommer att genomföras är det nog ganska stor chans att

som väcker omvärldens intresse. Att media tar fasta på

du kommer att engagera dig även i fortsättningen.

de mest omvälvande teknologiskiftena faller sig naturligt,

Jämför detta med den svenska kommun som

eftersom de stora landvinningarna är mest intressanta för

genomförde en idéprocess där man fick in fem (5)

en bred publik. Men vi ska inte låta detta hindra oss från

förbättringsförslag på 15 månader.

att förstå värdet av att tänka nytt på alla plan för att

Jag vill påpeka att det inte bara är de disruptiva,

skapa engagemang. Den japanska biltillverkaren Toyotas

banbrytande idéerna som Toyota efterlyser utan även mer

kvalitetssystem, Kaizen, tar fasta på ständiga förbättringar

inkrementella förändringar. De dammsuger företaget på

och då blir processen också ett redskap för att utveckla

förslag på förändringar som kan göra vardagen bättre

engagemanget inom företaget. Engagemang kan mätas

för medarbetarna. Christer Karlsson är bilanalytiker och

på olika sätt i olika verksamheter. Inom bilindustrin kan

professor på Copenhagen Business School. Han har

ett benchmark vara antalet förändringsförslag och ett

forskat mycket på bilindustrin och inte minst kring Toyota.

annat genomförandegrad. En av Toyotas fabriker fick in

Han menar att en av viktig del av Toyotas framgång är
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att de anställda uppmuntras att ta egna initiativ till

Efterlyser man förslag på förbättringar i stadsmiljön bör

förbättringar. Han berättar att arbetare i europeiska

man ha möjlighet att åtminstone göra någon synlig

bilfabriker i genomsnitt lämnar 1,5 förändringsförslag

förändring. Annars är risken stor att processen slår fel

per år. På Toyota är motsvarande siffra 68. De mer

och skapar en negativ attityd. Det finns många exempel

radikala förändringarna hanterar de genom ett annat

på idéprocesser som har slutat på det här viset.

egenutvecklat system, Kaikaku. Toyotas innovationssystem

• Våga sikta högt (men tänk på att det tar tid). Ta danska

har bland annat resulterat i Toyota Prius, den första

Mind-Lab till exempel, ett tväroffentligt samarbetsorgan

masstillverkade hybridbilen, lanserad redan 1997.

startat av tre departement och Odense kommun. MindLab arbetar med social innovation med medborgar- och

Nytänkande i offentlig regi

användarfokus. Målet är att avbyråkratisera den

Ingenting hindrar att en kommun startar en egen

offentliga sektorn. Det arbetet tar tid även i Danmark.

förändringsprocess, internt/externt eller både och. För att
lyckas måste du ha en tydlig idé om vad processen ska

Ansvar sprider sig uppifrån och ner

syfta till. Om du är ute efter att stärka engagemanget och

I mitten av 1980-talet tog jag ett sabbatsår från

generera nya idéer bör du tänka på följande:

Handelshögskolan och passade på att läsa en kurs om

• Välj tidshorisont. Tillfällig eller permanent process?

Japans kulturhistoria. Vår lärare Chieko Fujio Düring

• Ha inte bråttom, men var förberedd på att det kan gå

berättade om olika aspekter av den japanska kulturen.

snabbt. Skapa en intern struktur för att ta emot och

Nämndes Japan någon gång på Handelshögskolan var

hantera de idéer som kommer in.

det nästan uteslutande i samband med just-in-time-

• Ge snabb feedback om nästa steg. När idén är färsk är

produktion. När det gäller industriell produktion hittade

idégivaren i störst behov av återkoppling.

Svenskt näringsliv tidigt förebilder i Japan, men många

• Dra inte igång något du inte har resurser att fullfölja.

har missat att japanska företags strävan efter ständiga
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förbättringar också bottnar i en respekt för individen. I det

linje som Ingvar Kamprad, som var känd för att

japanska näringslivet finns en tydlig koppling mellan

vinnlägga sig om att möta så många ikeaner som

företagets ansvar och individens ansvar.

möjligt.

»Många har velat härma Toyota«, säger Christer
Karlsson. »Men få har förstått vad det verkligen handlar

CASE: Goodreel – Sveriges första filmbassad

om. Västtillverkare är fixerade vid kapitalavkastning. För

Det enda sättet du kan få andra att ta sitt ansvar är

Toyota är inte vinst målet. Det blir som det blir.«

genom att ta ditt eget. Så försöker jag tänka och agera

Christer Karlssons exempel berör en grundläggande

även i mitt eget företagande. Min ambition är att

värdering i japanskt företagande. Så långt det är möjligt

Manifesto ska bidra till social hållbarhet både på och

offrar man hellre en del av vinsten än permitterar

efter arbetstid. 2015 sjösatte vi ett filmprojekt på vår

personal under sämre tider. Akio Morita, en av Sonys

fritid, Goodreel. Vi drev Goodreel i egen regi med

grundare, hade ett motto med samma innebörd: Never

ekonomiskt stöd från Visionsfonden i Helsingborgs stad.

break another man’s rice bowl. Att få sin risskål krossad

Tillsammans med elva 11 helsingborgare,

är en japansk metafor för att bli uppsagd från jobbet.

»filmbassadörer«, genomförde vi tre lördagsworkshops

I sin självbiografi Made in Japan skriver Morita att en

som resulterade i sex högst personliga kortfilmer (max

japansk ledares främsta uppgift är att skapa goda

120 sekunder). Allt för att skapa en rörligare och roligare

relationer till medarbetarna, för att skapa en

bild av Helsingborg. För att travestera en av mina

familjeliknande känsla i företaget, känslan av att

favoritdanskar, Piet Hein, inget hindrar att stora saker

medarbetarna och ledare delar samma öde. Han

även sker på lördagar.

berättar att han alltid har försökt lära känna personalen,
att han har besökt vartenda produktionsställe för att träffa

PS. Filmerna är väl värda en privat visning på

alla anställda i företaget. Här är Morita inne på samma

goodreel.manifesto.se.
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8: Kommunikation som aldrig förr

Inget är mer

Vilken kommunikation tackar du nej till?
Handen på hjärtat, har du en »nej-tack-till-reklam-skylt«

frontend än

på dörren, nixat ditt mobilnummer och blockerat
reklamen på internet? Kort sagt, vilken kommunikation
tackar du nej till? Eller tillhör du den försvinnande lilla
minoritet som tycker att reklamen är intressant som en

människorna

tidsspegel av samhället? Reklamforskare kallas de.
I slutet på förra seklet tillhörde jag själv denna
paradoxala skara. Paradoxen är förstås att man bättre än

i receptionen.

de flesta förstår varför andra människor till varje pris vill
undvika reklamen, eftersom man själv ägnar sig åt den
med liv och lust. Du behöver inte skämmas för att du är
trött på reklam, efter namnbytet till Sveriges
Kommunikationsbyråer bestämde sig även Sveriges
Reklamförbund för att tacka nej till reklam.
Under ett drygt år studerade jag de reklamfilmer
som hade guldäggsnominerats under 1990-talet. Det var
ca 300 filmer och jag tittade på dem om och om igen.
Och om igen. Jag betraktade dem med en filmvetares
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ögon. Resultatet av denna frivilliga uttjatning blev min

Google och Facebook tackar nej till nätreklam

magisteruppsats, Reklamen som film, som ledde till att jag

En delvis ny marknadsekonomi ställer nya krav på alla

föreläste på allt från folkhögskolor till reklambyråer.

inblandade och ökar behovet av nytänkande. Idag kan

Under en period var jag fritidsdoktorand och besökte

konkurrens uppstå varsomhelst och närsomhelst.

bl.a. Louvrens reklammuseum. Ett par år efter det besöket

Amerikanerna Travis Kalanick och Garrett Campvar var

i Paris kunde jag se samma filmer på Youtube.

i Paris 2008 och fick inte tag på en taxi under ett snöfall.

På den tiden fanns det fortfarande regissörer som

Den upplevelsen påstås ha sått fröet till Uber. Det är inte

gjorde reklamfilmer som var intressanta för en filmvetares

bara de fysiska kommunikationerna som kan utvecklas

blick. Men även mästerverken i den här genren blir

disruptivt. För den som är intresserad av affärsutveckling

tröttsamma när man har sett dem några gånger. Idag har

erbjuder även medielandskapet mängder av möjligheter.

reklamfilmen släppt taget om filmduken och blivit en del

Men som marknadsförare måste vi vara medvetna om att

av det kommersiella TV-flödet som är helt uppbyggt

allt som glimmar på nätet inte är guld.

utifrån reklampauserna. Även om programledarna och

Behovet av ett nytt och mer kreativt ledarskap blir allt

hallåorna gör sitt bästa för att inte låtsas om reklamen –

tydligare. Många av dagens ledare är, precis som jag

»Vi är snart tillbaka« – är det den som spelar huvudrollen

själv, utbildade i en tid utan vare sig internet eller

i det kommersiella TV-landskapet. Reklamen som vi

varumärkestänkande, och det märks fortfarande på hur

känner den är marknadsföringens Tyrannosaurus Rex. Att

marknadsföringsbudgetar fördelas. Många sitter fast i ett

den har lyckats bita sig fast genom åren är ett lysande

traditionellt kampanjtänkande med reklam som främsta

exempel på first mover's advantage. Reklamen var först

budskapsbärare, även om den kallas kommunikation och

på plan och är fortfarande top-of-mind hos många

mycket av den har flyttat över till internet. Problemet är att

uppdragsgivare, även om nästan alla andra sätt att

mycket av aktiviteten på nätet inte är särskilt utvecklande

kommunicera har betydligt högre Return On Investment.

för varumärket, vilket världens två största reklamsäljare,
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Google och Facebook, är väl medvetna om. Hemma i

Som varumärkesstrateg är jag skeptisk till alltför

USA har Google mött stark kritik för att de lägger en stor

ensidig jakt på klick och likes och det har jag varit ända

del av sin egen mediebudget på TV-reklam istället för att

sedan jag började arbeta med digitala medier. När det

satsa digitalt. The Wall Street Journal avslöjade att

gäller branding har jag dragit andra slutsatser om

Facebook i sin tur blåste upp statistiken för videovisningar

internets fördelar och styrkor än många andra. Till detta

med 60–80 procent. Både Google och Facebook

återkommer jag i nästa kapitel. Även om jag skrev den

befinner sig i en position som ingen mediesäljare

första svenska boken om varumärkesutveckling i sociala

någonsin har varit i närheten av. Att de själva inte satsar

medier, har min tanke aldrig varit att vi ska kasta ut

digitalt och rentav blåser upp statistiken för det egna

badkaret med badvattnet. Många glömmer fortfarande,

mediet gör att det är befogat att börja effektivisera

både i näringslivet och det offentliga, att kommunikation

effektiviteten. Google och Facebook vet naturligtvis bäst

måste bottna i en effektiv strategi för att ha någon större

själva hur det står till med den saken.

effekt på varumärket.
Analyserar vi nuläget utifrån den klassiska AIDAmodellen – Attention, Interest, Desire, Action – kan vi
konstatera att det aldrig har varit så många som söker
Attention och fått så lite Action för pengarna. Idag är
Youtube en elefantkyrkogård för kommunala infofilmer
som knappt har några visningar alls. Det beror på att
många kommunikatörer tror att deras jobb är att lägga
ut rörliga bilder. Matchen är definitivt inte slut för att ännu
en film har publicerats på Youtube. Det är då den andra
halvleken börjar.

Att tacka nej till reklam är också en konst. Göteborgshumor.
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Vi måste börja tala om bruset

väldigt mycket, men frågan är om de ligger på en skälig

Jag har träffat en del kommunikatörer som förstår att det

nivå nu. Jag tvivlar på det.

är svårt att nå ut i mediebruset. Gemensamt för dem är
att de vet att publiceringen bara är ett första steg i
kommunikationsprocessen. Flera av dem sätter mål,
mäter kommunikationens effekter och möter eventuella
avvikelser med ett nytt försök. Jag måste tyvärr erkänna
att jag har träffat fler kommunikatörer som inte verkar
förstå hur svårt det är att nå ut med kommunikation idag
och hur mediebruset påverkar deras egen arbetssituation.
Merparten av dessa är offentligt anställda, det måste
sägas, och det har gjort att jag verkligen sätter värde på
de kommunikatörer som ser hela bilden och inte bara
tänker på om de ska hinna få ut ytterligare en nyhet

Bor du i en stad möter du tusentals reklambudskap varje dag.

innan kaffepausen. Jag har även mött marknadsförare i
näringslivet som inte har varit särskilt resultatorienterade,

Vi översköljs av andefattiga reklambudskap som gör

men de är ganska lätträknade. Med tanke på hur enkelt

att det är allt svårare att nå ut. Mediebruset är inte på

det är att mäta olika aspekter av digital kommunikation

något sätt unikt för marknadsekonomier. I Kina med tio

borde det vara obligatoriskt. Att det inte är lika lätt att se

ord berättar Yu Hua, en av Kinas mer hyllade moderna

effekterna av traditionell media har varit gammelmedias

författare, hur stora svårigheter de styrande hade att nå

räddningsplanka, så här långt. Det finns naturligtvis en

ut med sitt budskap mot slutet av Kulturrevolutionen:

anledning till att annonspriserna generellt sett har sjunkit
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1975 var de flesta så avtrubbade att de fullkomligt

längre. Alla försöker undvika reklamen. Utväxlingen

struntade i väggtidningarna. Trots att nya affischer

minskar i takt med mediernas fragmentering. För 25 år

klistrades upp hela tiden var det knappt någon som läste

sedan nåddes 80 procent av USAs befolkning med tre

dem. De höll på att förlora sin ursprungliga funktion. Folk

reklamfilmer, idag krävs flera hundra. Reklamens exakta

skyndade förbi och jag gjorde likadant …

effektförluster är svåra att räkna ut. Låt oss nöja oss med
att konstatera att reklamen aldrig har kostat så mycket i

I den bästa av världar skulle TV-program som Plus,

förhållande till vad den åstadkommer.

Uppdrag granskning, Debatt och Agenda ta upp

I den avslutande delen av det här kapitlet ska jag

reklamens allt sämre verkningsgrad till diskussion och

presentera några andra sätt att tänka när det gäller

redogöra för vilka prispålägg – och skattepåslag när det

kommunikation och marknadsföring, exemplen rör

gäller offentlig information – detta medför för den

platsvarumärken men metoderna fungerar lika bra för

enskilde konsumenten/medborgaren, som får betala för

andra kategorier så länge människor är inblandade.

något som de helst vill tacka nej till. Om vi ser till vad
reklamen kostar och vilka effekter man generellt sett kan

Skapa hjälteroller

förvänta sig att få för pengarna idag jämfört med för 30

Externt talar vi om påverkare i den fysiska världen och

år sedan, får man nästan nypa sig i armen för att förstå

influencers i den digitala. Internt talar vi om hjältar. En

hur lite man får för pengarna. Jag är övertygad om att

förutsättning för att få med dem i varumärkesarbetet är

reklamens verkningsgrad har försämrats långt mer än

att se dem. Ett av mina första frilansuppdrag som

någon vill göra gällande. Jag ser knappt någon som

copywriter var för en reklambyrå hemma i Göteborg som

läser en annons på tåget längre eller ens så mycket som

hette EWG, efter grundarnas initialer som var brukligt på

tittar åt utomhusreklamen. Kommunikation i de köpta

den tiden. Det här hände för över 20 år sedan då fasta

kanalerna har helt enkelt inga större förväntningar på sig

telefoner fortfarande bara hette telefoner och var det
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vanligaste mediet för att upprätta en dialog mellan två

att det inte var så vanligt att man tänkte på det här viset.

personer som inte befann sig på samma plats. Kunden

Sedan dess har jag fortsatt att tänka på alla olika

var EF och uppdraget handlade om deras

kontaktpunkter man förfogar över och jag försöker alltid

språkutbildningar för företag. EWG hade redan kommit

involvera den egna personalen på alla möjliga sätt.

fram till att det skulle vara en småformatskampanj införd

I ett samarbete med en kommun hjälpte jag tre

i Dagens Industri. Annonserna var knappt större än ett

kvinnor i receptionen att spela större roll på deras egen

visitkort och det formatet kan man normalt sett inte göra

uttryckliga begäran. De hade ett stort receptionsområde

mycket av. Eftersom kontaktvägen in till företaget var

att hantera och av någon outgrundlig anledning hade en

telefon insåg jag att vi hade ett eller i bästa fall flera äss

soffgrupp för besökare placerats så att den skymdes av

på hand i receptionen. Jag skrev annonserna som

en stor pelare för de som arbetade i receptionen. Såvitt

flervalsfrågor baserade på enkla glosor. För att spara på

jag kunde bedöma var problemet lätt att fixa.

utrymmet var ett av svarsalternativen »Ring EF« och ett

Soffgruppen skulle utan större problem kunna flyttas så

telefonnummer. I god tid innan första annonsinförandet

att den stod framför en annan vägg, men eftersom jag

gav jag receptionen tillgång till alla frågor i annonserna.

var gäst i huset kunde jag knappast möblera om på eget

Jag hade extrautrustat svaren med kommentarer som

bevåg. För säkerhets skull kollade jag med ett av

receptionisterna kunde använda när de svarade. Som

kommunalråden om det var något som hindrade att man

frilansare hade jag sällan kundkontakt men byrån

flyttade soffgruppen för att ge receptionen bättre

berättade att uppdragsgivaren hade sagt att kampanjen

överblick. Han sa att det var fritt fram och vid första bästa

var en succé, även internt, dels hade många nya kunder

tillfälle gick jag ner till receptionen där vi med

refererat till någon annons redan när de ringde in, dels

gemensamma krafter flyttade om möblerna. Efteråt sa en

hade receptionen verkligen varit med på noterna. Både

av receptionisterna att det kändes som om jag var den

av kundens och byråns reaktioner att döma förstod jag

första i huset som lyssnade på dem. Sanningen var nog
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snarare att jag var den förste som insåg att de också kan

dövörat till. För att ta hem debatten till folks frukostbord

bidra till att skapa känslor för platsen. Att gå runt och

stöpte vi om alla komplicerade samhällsproblem till

ställa frågor och lyssna på svar är en del av arbetet som

lättfattliga plånboksfrågor. Vi gjorde en integrerad

jag verkligen uppskattar. Aktivt lyssnande är en

kampanj där annonser och utomhusaffischer varvades

förutsättning för Wegoism, oavsett om det sker i vardagen

med sociala medier: Facebook, Twitter samt bloggen

eller som en mer formaliserad del av arbetet. Som

hejamalmo.se. När vi fick höra att polisen i Malmö har

konsult kan det också vara helt avgörande att lyssna in

cirka 100 volontärer, förstod vi att det kunde vara värt att

uppdragsgivaren ordentligt, för i den dialogen föds

göra en plånbok. Vi tryckte en broschyr stor som en

många goda idéer. Ta vårt uppdrag för Malmö stad och

plånbok med information om vad den svarta ekonomin

Polisen till exempel.

kostar Malmö och Sverige varje år: Plånboken – Om din
roll i de kriminella nätverken.

CASE: Heja Malmö

Sedan skickade vi ut en del av

Malmö stad och Polisen ville få Malmöborna att förstå

volontärerna på stan. När de

sambandet mellan den organiserade brottsligheten och

frågade om folk ville ha en

det kvittolösa samhället – svartklubbar, svartsprit etc. För

plånbok var det inte många som

att slippa den problematik som lätt uppstår när offentliga

tackade nej, trots att de såg att

aktörer ska föra en dialog med allmänheten i känsliga

det var en trycksak och inte en

frågor, fick de en gemensam avsändare: Heja Malmö.

riktig plånbok. Där utnyttjade vi

Det var den ena förklaringen till kampanjens framgång.

den goodwill som polisen har i de

En annan nyckelfaktor var vår kreativa strategi. Vi ville till

flesta delar av Malmö. För vår

varje pris undvika att tala om vad som är rätt och fel.

egen del förstod vi att vi var rätt

Myndigheters moraliserande leder ofta till att folk slår

ute när cyklister stannade till
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uppdragsgivare vittnade om att kampanjen hade stor
effekt både bland Malmö stads och Polisens egen
personal. Vår löpande mätning visade att kampanjen
hade viss påverkan på Malmöbornas attityd. Budgeten
räckte tyvärr inte till att hålla kampanjen vid liv. När året
var slut kunde vi ändå konstatera att vi hade lyckats
förvandla ett krishanteringsuppdrag till årets bästa
kampanj i Skåne, enligt branschtidningen Resumés jury.
Dagens sociala medielandskap ger de egna
medarbetarna nya möjligheter att spela hjälteroller. För
att kunna dra fördel av sociala medier behöver vi bara
uppdatera kommunikationsprocessen lite grand:
DÅ:
• Säg att ni gör något bra.
NU:
• Lyssna på de egna medarbetarna.
• Gör något bra.
• Berätta om det. (Det kommer de också att göra.)

framför utomhustavlorna för att läsa brödtexten. Heja
Malmö hade även en intern komponent och våra
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9: Ingen har alla rätt på internet

You Say
Tomato.

Mitt största digitala misstag
Låt oss göra en kort tidsresa – i tankarna tar vi oss
tillbaka till 1993, tiden för Sveriges första hemsida.
(Lysator.se.) Trots att det bara är 25 år sedan har endast
ett fåtal svenskar hunnit maila och förfesten som föregick
dot-com bubblan har inte ens börjat. De sociala
medierna ligger långt bort i framtiden och flera av
dagens digitala supervarumärken är inte ens påtänkta.

I See
Ketchup.

För reklambyråer och kommunikatörer ligger fokus
fortfarande på tryckt information och annonsering. Själv
har jag haft min första Mac-dator i fem år och 1993 går
jag en kurs i desktop publishing programmet Pagemaker.
Ett program som jag enbart kommer att använda till
några enkla skisser för att göra min första portfolio,
eftersom jag året därpå hittar en flickvän som är ljusår
bättre än jag på grafisk design. Tio år senare blir Petra
och jag även partners på arbetstid och Manifesto blir en
självständig byrå, efter att jag har frilansat som copy och
strateg för byråer i Göteborg, Malmö och Köpenhamn.
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Hösten 2000 flyttar jag till Malmö och läser en

VD:ar på 18 månader.

distanskurs i Den digitala bildens estetik. Mitt sätt att

Jag har själv varit snabb med att försöka sätta mig

närma mig internet har varit teoretiskt och det är säkert

in i de kommunikationsmöjligheter som digitala och

en av anledningarna till att just jag kom att skriva den

sociala medier erbjuder. Jag minns med glädje en period

första svenska boken om varumärkesutveckling i sociala

när jag kunde marknadsföra Manifesto enbart mailledes,

medier. En annan anledning var att jag snabbt förstod

som bäst hade jag en svarsfrekvens på 18 procent.

hur förtvivlat svårt många hade för att betrakta nätet som

Under flera år marknadsförde jag verksamheten med en

ett kommunikationssystem för professionella ändamål.

kombination av föredrag, artiklar och mail utan att

Det fanns helt enkelt ett stort behov av digitalpedagogik

behöva ringa ett enda kallt samtal. Att vi släppte Den

bland användarna, ett behov som varken teknikkramarna

sociala revolutionen: Varumärkets guide till de sociala

eller nördarna var intresserade av att tillgodose.

medierna har vi haft stor glädje av rent affärsmässigt.

Ola Ahlvarsson, grundare till Boxman, på sin tid,

Plötsligt speglades vi för jobb som hade gått oss förbi om

dvs.1997–2000, Sveriges fjärde största e-handelsföretag,

vi inte hade varit snabbt ute på den sociala webben.

har beskrivit företagets första vd som en katastrof. I

Men jag har också begått misstag i den digitala

Mission Possible skriver Ahlvarsson att VD:n »trodde att

världen. Den största missen gjorde jag när jag startade

det hette i-mail istället för e-mail, hade aldrig skickat

vår webbyrå Wyral (Why Your Returns Are Love). Den

några själv och förklarade animerat i en intervju för

satsningen tog en hel del energi utan att ge särskilt

Computer Sweden att brandväggen var stark eftersom

mycket tillbaka. »Det som funkar i sociala medier är när

han kände murarna som murat väggen!«.

det märks att det görs med passion«, sa jag i en intervju

Det är en lustig episod men den säger också något

med Dagens Media hösten 2010. Det uttalandet står jag

om hur svårt det var att hitta folk som förstod något om

fortfarande för men det vi gjorde som Wyral kunde vi lika

internet i början. Det bör tilläggas att Boxman hade fyra
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gärna ha gjort som Manifesto. Å andra sidan är jag inte

Att skriva för digitala kanaler

den enda som har startat en webbyrå för mycket.

Även om det fortfarande finns kommunikatörer som helst

Vi experimenterar fortfarande på webben, inte minst

ser en trycksak som resultatet av sina ansträngningar,

försöker vi kombinera digitala kanaler med fysisk

verkar allt fler känna sig hemma i digitala kanaler. Idag

kommunikation på olika sätt. Förutom Wyral har vi dock

behöver många kommunikatörer hantera en mediemix

aldrig experimenterat med vårt erbjudande. På den

där kommunens hemsida, intranät, Facebookflöde,

digitala arenan står vi för konceptutveckling, digital

Youtubekanal och Instagramkonto ingår.

design och projektledning, för appar, bloggar, intranät

Tyvärr verkar många betrakta digital kommunikation

och webbsajter. Programmeringen sköter ofta någon av

som en strömbrytare, som är påslagen så snart man har

våra samarbetspartners. Jag önskar att fler valde att

publicerat något. Jag ser ingen annan förklaring till

lägga ut jobb istället för att försöka erbjuda allt. Jag

varför många kommunala informationsfilmer har så

minns ett tidigt möte med en webbyrå i Malmö. Jag

extremt låga visningstal. I själva verket är de digitala

frågade en ung VD om de hade erfarenhet av Wordpress,

kanalerna snarare att betraktas som volymkontroller. Här

varpå han hävdade att deras eget publiceringssystem var

är några parametrar som avgör om du kommer att få

bättre. Under en kort period svarade alla teknikdrivna

tillräcklig volym för att nå ut:

webbutvecklare på det viset. Några veckor senare

• Känns upplägget kreativt? (Eller har man sett det?)

berättade han i ett mail att de nu även arbetade i

• Nyhetsvärde?

Wordpress. Nyss konstaterade jag att även deras egen

• Avsändarens relation till mottagaren.

hemsida numera är gjord i Wordpress. När vi utvecklar

• Vad berättas? Och hur berättas det?

bloggar arbetar vi uteslutande i Wordpress men vi har

• Väcker rubriken intresse?

teknikpartners som även utvecklar webbplatser i andra
programmeringsmiljöer.
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Jag misstänker att många kommunikatörer tycker att det

gjordes ingen uppföljning överhuvudtaget.

här är självklarheter, och ändå ser det inte ut att vara

»Vi har tagit bort det arbetet för att spara tid« (sic),

självklart i praktiken. Jag ser dagligen exempel på att

förklarade en av kommunikatörerna frankt. Jag försökte

man inte har praktiserat de här insikterna när man har

antyda att uppföljning med hjälp av Google Analytics inte

skrivit en nyhet eller publicerat en film.

tar särskilt lång tid, när man har lärt sig hur systemet

Här är en mer operativ checklista på saker som är

fungerar. Jag förstod ganska snart att det inte var tiden

värda att tänka på när man skriver för internet:

utan intresset för att lära sig något nytt som saknades.
Samma kommun hade för övrigt ett gigantiskt lager med

1. Skriv för läsarna

presentreklam. Jag tror aldrig jag har sett så många

2. Fatta dig kort

olika slags prylar med en kommunlogga på. Det kan

3. Lyft fram det positiva

absolut finnas situationer då det kan vara praktiskt att

4. Tänk på sökmotorerna

använda likadana t-shirts, på mässor till exempel, men

5. Räkna läsarna (Mät)

när det gäller att stärka känslan för platsen har
presentreklam högst marginell betydelse. Stora

Jag brukar använda den här listan när jag undervisar

reklamlager är snarare ett tecken på att någon på

kommunikationsstudenter eller coachar bloggare. Den

kommunen är alltför köpglad eller har svårt att hantera

fungerar minst lika bra när det gäller platsens

säljare. Presentreklamsäljare behöver säkert vara ganska

kommunikation. I en kommun jag samarbetade med

påflugna i dagens läge, för jag är säker på att det finns

kunde jag konstatera att nästan all kommunikation

bättre sätt att spendera skattemedel. Jag frågade

genomgående bröt mot samtliga fem hållpunkter. Mest

förresten aldrig om de mätte presentreklamens effekter.

förvånad var jag över att ingen verkade intressera sig det
minsta för resultatet. Det fanns inga uttalade mål och det
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Stöd publiceringen i era egna kanaler

ett flöde, som lätt kan ledas in på nya vägar när något

När jag började skriva om sociala medier introducerade

inte fungerar. Att inte försöka mäta effekterna av sitt eget

jag begreppet MOYO – Media of Your Own – som ett

abete är som att spela fotboll utan fotbollsmål, och det är

samlingsnamn på alla kanaler man själv äger och

faktiskt inte det minsta roligt. Samtidigt måste vi ha

förfogar över. Som jag redan har varit inne på har de

realistiska förväntningar på kommunikation i ett allt mer

flesta kommuner flera egna kanaler. Ett sätt att få bättre

brusande medielandskap, men att inte alls intressera sig

genomslag för kommunens nyhetspublicering är att

för uppföljningen är bara nonchalant. Dessutom är det

försöka koordinera de egna kanalerna bättre. Se det som

så att ju fler som blundar för sina egna dåliga resultat,

en story som berättas över flera plattformar hellre än att

desto bättre utdelning får den som bemödar sig om att

berätta samma sak om och om igen. Idag görs mycket

följa upp effekterna av sitt eget kommunikationsarbete.

pliktskyldigt utan att någon tar ansvar för resultatet. Det
är inte effektivt, och även om jag är övertygad om att

Kom på något eget

mycket av detta sker omedvetet vill jag verkligen

Det kan vara svårt att göra något som ingen har gjort

understryka vikten av att mäta effekterna av den egna

tidigare, men mycket är vunnet om man lyckas göra

kommunikationen. Det håller inte att börja blunda bara

sådant som ingen har sett eller hört förut. Nyhetens

för att målgruppen gör det. Kommunikation i digital

behag utgör fortfarande en stark lockelse i sociala

media handlar till stor del om att sätta mål, göra

kanaler. Ofta är det lite lättare för den som kommer

uppföljningar, utvärdera och justera. Trial and error är

utifrån att se vilka möjligheter som finns och att hitta nya

vägen till framgång på nätet och motsatsen kan vi kalla

infallsvinklar. Ett sätt att bana väg för digitala kanaler är

trial and horror. Att det är enkelt att publicera och lika lätt

att göra något som även låter tala om sig i den fysiska

att åtgärda eventuella misstag är naturligtvis en stor

världen. Det finns dessutom forskning som visar att det är

fördel. En poäng med det digitala flödet är just att det är

effektivt att lansera något fysiskt innan man går digitalt.
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Detta gäller i synnerhet när nya varumärken ska lanseras.
När vi utvecklade Kristinehamns platsstrategi använde vi
en kampanjblogg som ett redskap för förankringsarbetet.
Kristinehamn är knappast ett nytt platsvarumärke, staden
fick sina privilegier redan 1642, då som Christinehamn.
Kristinehamnare.com lät kristinehamnare över hela
världen berätta om vad som gör livet värt att leva i
Kristinehamn. Andra människors hemlängtan kan vara
väl så övertygande för de som befinner sig på
hemmaplan och i sin tur kanske längtar bort ibland.
Eftersom vi förstod att en ny blogg knappast skulle vara
10 flaskposter blev förstasidesstoff i NWT.

förstasidesmaterial, tog vi hjälp av tio flaskposter när vi
lanserade bloggen. Flaskposterna lät vi placera ut i olika

Alla kan inte vara bra på allt

vattendrag inne i centrala Kristinehamn och strax utanför

På rekryteringssidan ser vi en märklig utveckling för

stadskärnan. Till en kampanjkostnad av tio glasflaskor

närvarande. Plötsligt söker många företag och även

och tio biobiljetter intog vi sedan lokaltidningen NWT:s

många kommuner någon sorts schweiziska arméknivar i

förstasida. Man kan naturligtvis aldrig veta om PR-arbete

mänsklig tappning, eller snarare omänsklig gestalt

av det här slaget kommer att få ett genomslag i media.

eftersom man förväntas vara bra på allt. Plötsligt ska

Det handlar om en kombination av fingertoppskänslighet

kommunikatörer inte bara kunna skriva utan även

och erfarenhet, och inte ens det är någon garanti, men i

behärska grafisk design och helst också filmproduktion.

Kristinehamn fungerade det.

En grafisk formgivare får gärna också vara en bra
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skribent och även i den tjänstebeskrivningen är det en

relevant än någon annan form av reklam. Googles och

klar fördel om hen kan producera rörliga bilder för

Facebooks eget agerande, som vi tidigare var inne på,

webben. Jag tror inte på mänskliga arméknivar. Jag tror

lämnar också många frågetecken. När nätet brusar som

att det här rent ekonomiska synsättet på talang leder till

värst finns det bara en väg att gå: strategiskt tänkande i

ännu sämre kommunikation, mer upplevt brus och i

kombination med mer kreativa lösningar. Tyvärr är det

slutändan en ännu svagare koppling mellan varumärket

många som inte inser värdet av kreativitet utan försöker

och dess intressenter. När medielandskapet fortfarande

övverrösta bruset med mer och mer kommunikation.

var lättöverskådligt och relativt brusfritt hade nästan alla

Kommunikatörer förvandlar sig själva till brusatörer.

som arbetade med kommunikation specialistfunktioner.

Faktum är att allt mediebrus har lett till att många

Skribenten skrev, formgivaren designade och när man

konsumenter i princip har dygnet-runt-stängt för

ville göra film anlitades filmare. Idag, när det behövs mer

kommersiella meddelanden. På kort sikt kan du inte nå

begåvning än någonsin för att nå ut genom bruset, är

dem såvida du inte gör något överraskande i deras egna

knappast någon sorts alltiallon rätt lösning. Det är svårt

miljöer. På längre sikt ser det bättre ut. Ju fler som bara

att säga vad som är höna och vad som är ägg i det här

tutar och försöker köra på precis som vanligt, desto

fallet, men att det är enklare att producera

bättre möjligheter öppnar sig nämligen för dem som

kommunikation betyder inte att det har inte blivit lättare

tänker strategiskt och utvecklar sina koncept över tiden.

att kommunicera. Det är precis tvärtom och redan nu kan
vi konstatera att det här kortsiktiga tankesättet leder till

I See Ketchup

allt sämre kommunikation och mer och mer mediebrus.

När jag började föreläsa om sociala medier 2009 hade

Många vuxna, och ännu fler ungdomar, har lärt sig

Volkswagen precis släppt sin kampanj The Fun Theory,

att undvika reklam även på nätet och gör allt de kan för

Rolighetsteorin. Filmen där en rulltrappa i tunnelbanan

att slippa den. Internets reklamflöde upplevs inte mer

förvandlas till ett klaviaturinstrument hade bara legat ute
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på Youtube i åtta dagar första gången jag visade den

personliga upplevelse av internet stå i vägen för vad man

under ett föredrag. Hela hösten bad jag publiken gissa

kan använda nätet till i mer professionella sammanhang.

hur många visningar filmen hade. Gissningarna

Både på beställar- och byråsidan tycks många ha fastnat

varierade mellan 6 000 och 50 000 visningar och många

i ett kortsiktigt tänkande där mycket styrs av vilken teknik

skrattade generat när jag berättade att filmen hade haft

som är i ropet för stunden.

2,5 miljoner visningar redan efter åtta dagar. Det var en

Själv har jag arbetat en hel del med att utveckla

bra ögonöppnare för vad sociala medier kan leda till i

bloggar, en ganska missförstådd kommunikationsform.

rätt händer. Tyvärr har det varit ont om rolighetsteorier

Kanske beror det på att många framgångsrika bloggare

sedan dess.

är unga tjejer med samma intressen som sin målgrupp,

Under början av 2010-talet var den vanligaste

ofta mode och inredning. Att just detta ger dem ett stort

frågan jag fick i samband med föredrag vad jag tyckte

försprång gentemot många professionellt drivna bloggar

om Facebook. Många organisationer förde interna

där avståndet till läsarna kan vara betydligt längre är det

diskussioner om de skulle synas på Facebook eller inte.

inte många som tänker på.

Under Facebook-rushen diskuterade många vilken policy

Vi har försökt lösa ett antal sinsemellan väldigt olika

man skulle ha för de anställdas närvaro på sociala

kommunikationsproblem med hjälp av kampanjbloggar.

medier. Det var inte särskilt många som funderade på

En sak som förenar alla bloggar vi har sjösatt är att de

hur deras närvaro skulle kunna användas på ett

under resans gång har bidragit till att stärka den egna

konstruktivt sätt. Sedan gick det några år innan apparna

varumärkeskulturen. Vissa projekt har behövt längre tid

blev heta, plötsligt diskuterade många organisationer om

för att nå ut till marknaden men alla har haft goda

de skulle ha en app. De som hade funderat på vad de

interna effekter, som våra uppdragsgivare inte alltid har

skulle ha appen till var lätträknade. Idag kan jag bara

förväntat sig på förhand. När det som först ser ut som

konstatera att många fortfarande låter sin egen

mycket extraarbete utvecklas till en ny jobbgemenskap
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har vi också lagt grunden till ett effektivt bloggande. Alla

För mig handlar bloggande inte enbart om extern

bloggprojekt vi har genomfört har bidragit till att stärka

kommunikation utan det är också en bra möjlighet att

det interna varumärket.

stärka engagemanget genom att skapa en intern

På bilden visar vår designchef Petra Lundin en

intressegemenskap. De interna effekterna av att utveckla

grupp från Findus Foodservices hur man filmar med en

en blogg verkar många ha missat. När möbelföretaget

Smartphone. Workshoppen ingick i arbetet med att

Hulténs ville visa att deras sortiment är bredare än

utveckla bloggen godarenyheter.se, där näringsexperter,

inredning och även innehåller utemöbler och inte minst

kostekonomer och marknadsförare bloggade. Syftet var

grillar, föreslog vi att vi skulle skapa bloggen

att lyfta frågan om kvaliteten på maten i äldreomsorgen.

hultensgrillar.se. Efter att vi hade coachat de anställda
började nästan alla på företaget grilla och blogga om
vad de hade på tallriken. Några av dem blev tillochmed
vintergrillare. Jag vet inte om de sålde fler grillar vid den
tiden på året, men de odlade en gemenskap som är
värdefull för den interna varumärkeskulturen.
I Söderhamn uttryckte våra kontakter sitt missnöje
över att Youtubebilden av stadens centrum lämnade
mycket att önska. De flesta klippen som låg uppe var
tagna av ungdomar som hade filmat varandra i olika
grader av berusning, och sådant är sällan lika kul för en
vuxen publik. De pratade om att de ville producera en
officiell film som skulle visa staden från sin bästa sida.
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»Vem ska titta på den?« undrade jag i rollen som

alla platser kan göra något som känns som klippt och

djävulens advokat. »Gör en reklamfilmstävling istället«

skuret just där och just då. Tiden är en viktig faktor i

Nu fick kommunikatörerna något att fundera över,

dagens medielandskap.

och de ska ha all heder av att de inte funderade särskilt
länge. Tävlingen resulterade i 13 reklamfilmer

CASE: Produktdesigner.se

producerade av traktens ungdomar. Filmerna var snabbt

När det var examenstid för den första avgångsklassen på

uppe i närmare 12 000 visningar, det är ungefär så

Malmö universitets produktdesignprogram skapade vi

många människor som bor inne i tätorten. Plötsligt var

bloggkonceptet produktdesigner.se. Jag coachade

bilden av Söderhamn på Youtube en helt annan. Allt till

avgångsklasserna och lärde dem skriva för webben

priset av en digital filmkamera i förstapris och kostnaden

innan de började blogga om sina examensarbeten,

för att trycka en flyer för att marknadsföra tävlingen. Min

utbildningen och Malmö. Sedan kontaktade jag

egen insats bestod av ett ovanligt gott råd i rättan tid, och

tidningarna på studenternas hemorter för att presentera

ingick i det strategiska varumärkesarbete som vi

projekten lite närmare. Pressbearbetningen ledde till att

genomförde för kommunen. Innan du börjar fundera på

praktiskt taget alla lokala redaktioner, från

om det här med en reklamfilmstävling inte är en lysande

Sigtunabygden till Ystads Allehanda, skrev om »sin«

idé även i ert fall bör du först försäkra dig om att det kan

students examensprojekt. Söktrycket till utbildningen blev

fungera rent praktiskt i kommunen. I Söderhamn kände

så starkt att skolan plötsligt inte hade möjlighet att

jag till ett ställe som heter Verkstäderna där engagerade

intervjua alla sökande, vilket är deras ambition. Därför

ungdomar bland mycket annat kan hålla på med film.

fick vi avsluta kampanjen redan efter andra säsongen.

Jag tänkte att det måste finnas några i stan som ville anta

Det är nog första gången en uppdragsgivare har tyckt att

utmaningen, och det fanns det. Även om just den här

vi har varit för effektiva.

idén inte fungerar på alla platser, är jag övertygad om att
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När jag kom hem från USA
på 1970-talet och pratade
om entreprenörer trodde
folk att jag menade
begravningsentreprenörer.

10: Varumärket på tvärs

–Ronald Fagerfjäll

åt samma håll, i grund och botten handlar det om att få

I kapitlet om förankring – Vi säger aldrig implementera –
konstaterade vi fördelarna med att förse den kommunala
förvaltningsorganisationen med en takränna så att inte
vattentäta skott uppstår mellan olika enheter och
avdelningar. Behovet av att arbeta på tvären är väl så
stort när vi ska utveckla samarbeten med externa
partners och i synnerhet icke-kommunala sådana. Det
finns inga patentlösningar för att få olika aktörer att dra
alla parter att lägga sina egna intressen åt sidan och få
dem att fokusera på några väl valda gemensamma
aspekter. Även i det här avseendet är det värdefullt att ha
en varumärkesstrategi som utgår från en VI-sion och inte
en NI-sion. De senare är dömda att misslyckas i de här
sammanhangen.
Platser har i regel flera olika grupper av intressenter
och om de ska vara beredda att spela hjälteroller gäller
det att få alla att känna sig sedda och hörda. Ett riktigt
avskräckande exempel är en näringslivsdag som jag
deltog i för några år sedan. Lokalen var en stor
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idrottshall med rader av stolar utplacerade på golvet.

borga för ett gott processklimat. Jag har i och för sig

Längst fram i lokalen, i fåtöljer och soffor som hade ställts

även sett exempel på motsatsen. Ett arbete vi gjorde för

ut för att den sterila hallen skulle kännas lite mysigare,

en kommun blev snabbt en stor framgång externt men

satt kommunens egen personal. De betalande deltagarna

processen stannade av när kommunens ledande politiker

från näringslivet satt längre bak på mindre komfortabla

ville synas i sammanhanget. Det var å andra sidan en av

stolar. Den här »näringslivsdagen« är ett bra exempel på

Sveriges mest toppstyrda kommuner så det är svårt att

hur illa det kan gå när man har tänkt fel eller inte tänkt

säga om det hade med vårt arbete att göra eller bara

alls. Senare hörde jag att deltagarna inte hade uppskattat

bottnade i en allmän rädsla för högsta chefen.

eventet, varför kommunen bestämde sig för att anlita en

Så här långt har jag inte sett några tecken på att

extern arrangör i fortsättningen. Det var ett smart drag.

det skulle ha någon större betydelse vilka partier som styr
en plats utveckling när det gäller synen på varumärket.

Politiker spelar hjälteroller

Det handlar mer om personliga kvaliteter och individuellt

Många kommuner kan göra mer för att förbättra

engagemang än om partifärger. En positiv egenskap som

relationen till de lokala entreprenörerna. Generellt sett

många politiker har är att de förstår att breda team är

har politiker lättare för att förstå näringslivets betydelse

starkare än smala. Det finns undantag (se ovan), men

än kommunens tjänstepersoner. (Att en del politiker inte

jag tycker sällan att politiker står i vägen för platsens

vill låtsas om att även politik är en skattefinansierad

utveckling. En del av dem har dessutom en hälsosam

verksamhet är en annan sak.)

nyfikenhet. När vi startade världens minsta

Under mina uppdrag runtom i landet har jag träffat

designmuseum i Helsingborg fick vi besök av nästan alla

många politiker som verkligen vill stärka känslorna för

kommunalråd. De bjöd in sig själva i omgångar och lät

platsen de verkar i. Att politiker vill vara aktivt involverade

oss förklara varför vi tyckte att det var stimulerande att

i processen är ofta ett gott tecken eftersom det brukar

driva ett privat museum på ideell basis. Jag har mycket
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kontakt med politiker och vill inte påstå att det är -de som

sorgligt att vara ihågkommen som något så ovanligt som

slarvar mest när det gäller näringslivsrelationerna.

en svensk som säger något mer än »tack för maten«.
Även besöksnäringens övriga aktörer får ofta se sig

Hur svårt är det att gå ut och äta lunch?

åsidosatta. Trots att turismen är ett prioriterat område

När jag diskuterade den lokala restaurangnäringen med

nationellt märks det inte alltid på lokal nivå. Jag arbetar

näringslivschefen i en kommun med 15 krogar i tätorten

även med destinationsutveckling och ärligt talat vet jag

och denne inte ens kände till hälften av dem blev jag

inte varför många kommuner verkar ha svårt att stödja

både förvånad och besviken. Det spelar ingen roll om

besöksnäringens lokala företagare. Kan det bero på att

man inte tycker om att gå ut och äta efter jobbet, eller om

det i regel är små företag? Eller rör det sig om missriktad

man inte ens bor i kommunen. Är man näringslivschef

lojalitet med andra företagare? Det finns dock flera

bör man åtminstone göra ett besök på alla lunchöppna

skillnader mellan turismföretag och andra branscher.

restauranger i stan och skaka hand med varenda

Besöksnäringen gynnar ofta andra lokala företag och

krögare. Annars är det fara värt att de som gillar att gå ut

ökar i bästa fall utväxlingen på fler branscher. Genom att

och äta snart bara har 14, 13 eller 12 ställen att välja på.

skapa fler reseanledningar bidrar de också till att sätta

Återigen är det engagemanget som räknas, och som ofta

platsen på kartan och lägga en grund till lokal stolthet.

saknas. När jag själv besökte en av dessa restauranger

En annan stor skillnad är entreprenörernas bakgrund,

berättade servitrisen och kocken/krögaren, båda asiater,

många av dem har arbetat med något annat tidigare och

att de knappt hade talat med några svenskar, trots att

har inte alltid all kompetens som krävs för att utveckla ett

majoriteten av deras lunchgäster var svenskar. Två

besöksmål, i synnerhet digitalt. En bra internetnärvaro är

månader senare var jag återigen på plats, servitrisen

en förutsättning för destinationsutveckling, t.ex.

hälsade glatt och frågade vad jag gjorde i stan. Det var

bokningssystem. Nu är det inte bara turismens företagare

mitt andra besök och nu var jag stamgäst. Det kändes lite

som inte alltid har koll på sin digitala närvaro. Jag minns
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ett möte med en regional turismchef och en kommunal

Vad är ett litet företag i er kommun?

turistbyråchef. Jag hade förberett mig inför mötet genom

Jag har drivit Manifesto i 23 år och även om landets

att läsa på om turismen i länet i en tre år gammal

politiska styre har varierat över åren märker jag inte

rapport på hemsidan. Enligt den var det här nästan det

någon större skillnad mellan de båda blockens förståelse

enda länet i Sverige där hotellbokningarna visade en

för entreprenörskap. Visst använder partiernas

sjunkande tendens. När jag frågade vad detta berodde

företrädare delvis olika ord och uttryck när de diskuterar

på sa de att läget hade förändrats sedan rapporten. Det

näringslivet, men frånsett semantiken är det inte alltid så

var synd att de inte hade publicerat en mer aktuell

mycket som skiljer, inte när det gäller utfallet av

presentation för nu fick man inget bra intryck av

näringspolitiken. I synen på bidrags- och skattenivåer är

besöksnäringen i länet. Några dagar senare

skillnaderna naturligtvis större. Som småföretagare

konstaterade jag att rapporten hade tagits bort.

känner jag mig mer eller mindre osynlig i debatten och

En fråga som dyker upp ibland är huruvida det är

den känslan delar jag säkert med många. Att 96 procent

bättre att bilda kommunala utvecklingsbolag för

av Sveriges företag är enmans- eller mikroföretag (max 9

näringslivet och destinationsutvecklingen. Jag har inte sett

anställda) verkar inte ha landat hos svenska regeringar.

någon forskning i ämnet men jag har en känsla av att det

Under innevarande mandatperiod har detta delvis att

är svårare att utveckla varumärket på tvären om de här

göra med att Socialdemokraterna inte har sin tydligaste

frågorna ligger i separata bolag. Rent praktiskt blir det

väljarbas bland Sveriges företagare, men jag tycker inte

svårare om bolagen sitter på egna kontor i externa

att alliansblocket visade någon större insikt om vad

fastigheter, vilket ofta är fallet. Min (tråkiga) slutsats är

småföretagandet betyder för Sverige heller. Det finns

dock att även här beror det mer på vilka personer som

även andra förklaringar till varför små företag är

utför arbetet än hur arbetet är organiserat.

närmast osynliga i debatten. Dels tror jag att det beror på
avsaknad av lobbyister – ingen tycks få betalt för att
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bevaka småföretagarintressen i riksdagskorridorerna –

näringsdepartement och tre andra »ministerier«, som

dels på att många företagare inte engagerar sig mer

danskarna säger, tog initiativet och samlade fyrtio

själva. Eftersom de flesta svenska politiker saknar egna

representanter för både det offentliga Danmark och det

erfarenheter av entreprenörskap borde det även ligga i

privata näringslivet; universiteten, landsorganisationerna

småföretagares intresse att bli bättre på att torgföra sina

samt några väl valda företrädare för det danska

perspektiv på den politiska marknaden. Av naturliga skäl

näringslivet, både små och väldigt stora företag. Låt vara

träffar jag främst kommunpolitiker i jobbet och jag kan

att jag stack ut lite i sammanhanget, som ensam svensk,

konstatera att partifärgerna inte spelar särskilt stor roll i

men det råder inget tvivel om att vårt grannland har en

det här fallet heller. Det finns politiker som verkligen

annan syn på företagande. Jag minns ett samtal med

förstår det lokala näringslivets värde, och sedan finns det
de som aldrig tycks fundera på var pengarna till den
kommunala budgeten kommer ifrån. Ibland kan jag få
intrycket att de är mer intresserade av att få behålla sina
kommunala utjämningsbidrag än att göra vad de kan för
att det lokala näringslivet ska frodas. Vi behöver inte bara
sätta större fokus på företagande utan även även få till
stånd en förändrad syn på företagare.
Är små länder bättre på omvärldsbevakning?
Jag har aldrig känt mig så välkommen som företagare
Min danske uppdragsgivare Torben Klitgaard hade nog inte sett
en svensk workshopledare värma upp fysiskt på scenen tidigare.

som när jag arbetade med danskarnas nationella
varumärkesprocess Branding Danmark. Danmarks
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chefen för Arkitekturmuseet i Köpenhamn. Han frågade

mellan Högskolan för Design och Konsthantverk i

hur många vi var på Manifesto. Vid det tillfället var vi tre

Göteborg, MINC i Malmö och Konstfack i Stockholm. De

på kontoret. »Då måste ni vara förbannat duktiga«,

flesta av mina kurskamrater var arkitekter och designer.

svarade han på danska. Jag förstod hans resonemang

På Lindholmen berättade vår värdinna stolt att

och var glatt överraskad över hans perspektiv. Jag har

både SVT och Volvo hade etablerat kontor på området.

aldrig träffat någon som resonerar på det viset hemma i

Någon i gruppen frågade om inte Science Park hade

Sverige. Tvärtom har jag ibland fått höra att jag hade tur

några mindre företag som hyresgäster. »Jodå, WM-data

som skrev den första svenska boken om att utveckla

sitter också här.« Efteråt hade vi roligt åt det där. Vid det

varumärken i social media. Det var med anledning av

tillfället hade WM-data flera hundra anställda, medan

denna jag fick en inbjudan att delta i Branding Danmark.

ingen av oss representerade ett företag som ens var i

Frågan ställdes bara någon månad efter att boken

närheten av tio personer.

släpptes så Danmarks omvärldsbevakning verkar fungera

Ungdomar i hjälteroller

bättre än Sveriges. Förmodligen är det så enkelt som att

Under 2010-talet har jag talat mycket om att »hitta på

ett till ytan litet land som Danmark har lättare att förstå

nya jobb«. 2011 testade jag den infallsvinkeln i ett

värdet av att hålla koll på sin omvärld, medan Sverige

föredrag för första gången och vid den tiden gav

internationellt sett har en något uppskruvad självbild i

formuleringen inte en enda träff på Google. Idag får

vissa avseenden.

»hitta på nya jobb« över 10 000 träffar. Rimligtvis har jag

Apropå företagssstorlekens betydelse minns jag ett

kunnat inspirera några till att börja tänka i de här

studiebesök på Lindholmen Science Park i Göteborg. Jag

banorna, och det känns skönt.

var där tillsammans med ett antal andra småföretagare i

Wegoism utmanar många invanda idéer om

de kreativa näringarna. Kursen vi gick hette Kreatör+, en

strategisk varumärkesutveckling (branding med andra

pilotutbildning i KK-stiftelsens regi som flyttade runt
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ord). En sådan idé handlar om pengar, till dags dato det

vuxna behöver bli bättre på att lyssna på vad de yngre

enda drivmedlet för stora delar av världens ledande

motiveras av. I just den här kommunen, en utpräglad

ekonomier. Många företag motiveras fortfarande av

industrikommun, stack säkert de ungas mer idealistiska

pengar, kruxet är att allt fler människor, inte minst de

inställning i ögonen på en och annan. Men även den

yngre, motiveras mindre av pengar och mer av andra

sortens kommuner behöver bli bättre på att hitta på nya

drivkrafter. Fler vill tillhöra en organisation som står för

jobb, för att trygga framtida rekryteringar.

något positivt, känna att man utvecklas för egen del och
bidra till hållbar utveckling, för att ta tre konkreta
exempel. Detta betyder inte att lönsamhet har blivit
mindre viktigt i näringslivet, bara att det inte är det enda
perspektivet som en modern företagare bör ha för att
skapa engagemang bland de som inte enbart motiveras
av det egna lönekuvertet. För ett tag sedan förde jag ett
resonemang på temat med en näringslivsutvecklare ute i
landet. Hon sa att hon var trött på att nästan alla
ungdomar hon träffade ville starta sociala företag. »De
måste ju förstå att de inte klarar sig om de inte tjänar

Att hitta på nya jobb kräver nya titlar, som digitalpedagog,
och i mitt eget fall: Heart Director.

pengar.« Jag höll inne med det självklara svaret, att hon
själv måste förstå att även dagens ungdomars drivkrafter
är värda att tas på allvar. Jag är övertygad om att vi får

Det finns för all del kommuner som är bra på att lyssna

ett bättre samhälle om människor inte bara drivs av

in de unga. När jag började arbeta med Söderhamns

lusten att tjäna pengar, och jag är lika övertygad om att vi

kommun 2010 blev jag imponerad av att de hade hittat
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bra former för att föra en dialog med de lokala

hållbarhet, Creating Social Return, som vi kallar det.

ungdomarna. I Söderhamn finns ungdomskonferensen
Viktiga veckan då barn och unga får veta mer om sina

Case: Världens minsta designmuseum

rättigheter och möjligheter. Deras synpunkter förs vidare

Efter tolv år i Malmö flyttade vi vårt kontor till Helsingborg

till Viktiga mötet då barn och ungdomar får träffa lokala

i början av 2013. Vi tyckte att Helsingborg saknade en

beslutsfattare. Det här är ett bra sätt att etablera en

bra mötesplats för personer som är intresserade av

medborgardialog i tidig ålder. Själv hade jag glädjen att

design och inte minst vad designprocesser kan betyda för

få hålla en workshop tillsammans med några av stadens

samhällsutvecklingen. Samtidigt ville vi ge oetablerade

ungdomar: Viktiga varumärket.

designer bättre möjligheter att ställa ut. Resultatet blev

Förstå mig rätt nu, både företag och människor

Branding by Design Center, världens minsta

måste tjäna pengar, men jag har inte träffat särskilt

designmuseum. Under drygt två år arrangerade vi tio

många företagare som har det monetära som sin enda

utställningar med 28 utställare. Lokal media var med på

drivkraft. Säkert är det fortfarande en stark drivkraft för

noterna från dag ett. På premiären lyfte Helsingborgs

många, men allt fler börjar också inse att företagande

Dagblad hela förstasidan på Kultur & Nöjesdelen för att

inte bara handlar om att tjäna pengar utan att vi också

med en minimal notis berätta att världens minsta

måste fråga oss vad pengarna ska tjäna till. Även

designmuseum öppnade samma dag. Jag får gåshud

företagare har goda möjligheter att bidra till en positiv

bara jag tänker på det. Alla andra lokala tidningar, och

samhällsutveckling. Det finns så mycket som behöver

2013 var de fler än de är idag, skrev också om BBDC.

göras i samhället, både sådant som kräver resurser och

All uppmärksamhet bidrog till fler besökare än vi kunde

sådant som knappt kräver någon ansträngning alls, men

drömma om, totalt hade vi över 1000 besök, allt från

som ändå inte blir gjort. I nästa case ska jag ge ett

barn i barnvagnar till pensionärer som slutade arbeta

exempel på hur vi själva arbetar för att bidra till social

redan i det förra årtusendet, en härlig folkblandning.
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har vi tagit emot omkring 80 studenter. Eftersom
Manifesto bedriver senior konsultverksamhet, ofta under
sekretess, kan Manifestoo sällan arbeta med skarpa
uppdrag. Vi brukar istället låta dem fungera som en byrå
i byrån och vara med och utveckla sociala koncept som vi
aldrig hade hunnit genomföra utan deras medverkan,
t.ex. världens minsta designmuseum.

En helt vanlig lördag på världens minsta designmuseum.
Drop-in-workshop under utställningen Social Design:

Tack Erika Berthsjö, Raul Iribarren, Ulrika Palm Ridell, Clara Hall,

samhällsinnovation och intraprenörskap. Vi hade aldrig

Ida Giselsson, Sanna Jonasson, Love Kildetoft, Emilie Germain,

kunnat driva BBDC utan god hjälp av Manifestoo, som vi

Prisca Chabrolin, Erica Lundström, Josefine Hulthén Åkerblom, Ana

kallar praktikanterna. Under museiåren tog vi emot 18

Canto Vicente, Raluca Luput och Robert Sarvik. På bilderna saknar

studenter från Frankrike, Litauen, Rumänien, Spanien och

vi Hanna Cronsjö, Jurate Jakubkaite och Linnea Erlandsson.

Sverige. För att värna om god återväxt håller vi dörren
öppen för inhoppare, var de än kommer ifrån och
alldeles oavsett vad de heter i efternamn. Sedan 2006
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Ska andra människor

11: Nation som i destination
Engagemang är en bristvara i dagens Sverige och det
behöver vi ändra på. Bristen på engagemang är också
många utländska professionella besökares intryck av
Sverige när de reser härifrån. Jag har träffat danskar,
tyskar och amerikaner som alla har påpekat att de tycker
att svenskar känns oengagerade jämfört med folk i deras
egna hemländer. Det handlar om allt från engagemang i
de stora samhällsfrågorna till att visa civilkurage när
någon behöver hjälp. I grund och botten tror jag att en
skiljelinje är hur vi ser på vår roll som medborgare.
Många är snabba med att börja prata om sina
rättigheter medan det inte är lika många som verkar
fundera på vilka skyldigheter man har som svensk. Jag
tänker inte spekulera i vad det kan bero på men av olika
anledningar utgår många från att de inte kan göra så
mycket för att lösa de problem som även vårt samhälle
brottas med. Den enkla sanningen är att de flesta
svenskar kan engagera sig på väldigt många olika sätt,
och att ta egna initiativ har nog aldrig varit så enkelt som
det är idag. Det gäller allt från att komma tillrätta med
en del av integrationsproblemen till att ha en mer

alltid lösa problemet,
och det enda ansvar du
själv har är att betala
in din skatt, tror jag
inte vi får ett bättre
samhälle.
–Dan Olofsson
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generös attityd till de som har affärsidéerna som kan
skapa de nya jobben. Sveriges näringsliv har många
duktiga nytänkare men så snart deras företag når
framgång tycks de vara predestinerade att hamna i
utländsk ägo. Många svenskar verkar vara stolta över
detta faktum, men stolt är man bara så länge man inte
reflekterar över konsekvenserna. Till skillnad från svenska
fotbolls- och ishockeylandslag, som bara blir bättre av att
våra fotbollsproffs får möta tuffare motstånd utomlands,
blir inte svenskt näringsliv ett dugg starkare av att de
bästa svenska affärsidéerna på exempelvis den digitala
arenan försvinner utomlands. Internationellt får detta
också konsekvenser för Sverigebilden, eftersom minnet är
kort när det gäller ursprunget när innovationer säljs på ett
tidigt stadium. Vår spanska praktikant trodde t.ex. att
Pippi Långstrump var spansk.
För några år sedan intervjuade jag Thomas
Carlhed, vid den tiden chef för Svenska Institutets
avdelning för analys och samordning. Thomas Carlhed
menade att Sverige idag snarare är att betraktas som
»European mainstream men att vi fortfarande har stor
goodwill internationellt när det gäller en ansvarsfull
utrikespolitik och att solidarisera sig med fattiga och

konflikttyngda länder.« Jag tror att Thomas Carlheds
observation var helt korrekt vid det tillfället, men i takt
med att även vi för en mer restriktiv migrationspolitik
förändras bilden av Sverige internationellt. Sveriges
kärnvärden (jajamensan) i Svenska Institutets
varumärkesplattform är Nytänkande, Öppenhet,
Omtänksamhet och Äkthet, medan vårt
nationsvarumärkes essens är Progressiv. Detta är en bra
illustration av kärnvärdens begränsningar och visar också
hur känsliga dessa är för förändringar.
Branding Danmark
2009–10 deltog jag som jag nämnt tidigare i Danmarks
nationella varumärkesprocess. Först åkte jag till
Designskolan i Kolding för att leda en workshop om
Danmarks internationella marknadsföring i sociala
medier. Workhopen döpte jag till Tribal, Viral, Social och
konceptet blev framgångsrikt. Det var intressant att vara
den enda svensken i sammanhanget och jag märkte att
alla lyssnade väldigt noga på vad jag sa. Först trodde jag
att de hade svårt att förstå mig – Kolding ligger trots allt
på Jylland – men snart märkte jag att alla lyssnade
väldigt noga på vad alla sa. Här hemma faller folk ofta
varandra i talet, även i lite mer formella sammanhang.
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De här danskarna lyssnade in andra innan de själva tog
till orda, vilket skapade en mer reflekterande atmosfär. Ett
halvår senare presenterade panelen strategin på en
avslutande hearing på Dansk Industri vid Rådhusplatsen i
Köpenhamn. En del av visionen är att 5.5 miljoner
danskar ska vara ambassadörer för Danmark. Den
formuleringen fick inte många av danskarna att höja på
ögonbrynen. Som svensk kunde jag inte låta bli att
fundera på hur ett sådant uttalande hade blivit bemött
här hemma. Jag tror att många hade tyckt att det är en
främmande tanke att betrakta alla svenskar som
ambassadörer för Sverige. Vi kan ju inte ens komma
överens om vad som är svenska värderingar. Vi tar inte
heller engagemang på det nationella planet som något
självklart, såvida det inte handlar om en landskamp.
I Fredrik Skavlans program ser jag den tyska komikern
Jan Böhmermann hålla handen för hjärtat när han talar
om »sin kansler« Angela Merkel. Tanken på att en svensk
ska göra en likadan gest när hen talar om Stefan Lövén
eller, Fredrik Reinfeldt på sin tid, känns främmande.
Även för de som arbetar med att utveckla vårt
nationella varumärke är ett breddat engagemang för
Sverige en främmande tanke. Där danskarna gör

gemensam sak för att engagera så många intressenter
som möjligt har Sverige istället valt att överlåta
nationsvarumärkets utveckling till olika offentliga aktörer.
Business Sweden, Svenska Institutet, Utrikesdepartementet
och VisitSweden hanterar alla olika aspekter av hur vårt
nationsvarumärke ska utvecklas internationellt. Tyvärr
verkar inte någon ha fått ansvar för att utveckla känslan
för Sverige på hemmaplan. Ett bra exempel är
kampanjen Curators of Sweden, som Svenska Institutet
och VisitSweden stod bakom. Det var en bra kampanj
med stort internationellt genomslag, vann bl.a. flera
reklampriser, men jag har inte träffat särskilt många
svenskar utanför kommunikationsbranschen som hört
talas om Curators of Sweden. Även i det här fallet hade
det lönat sig att kratta den interna, i det här fallet den
nationella, manegen först, så att alla svenskar,
åtminstone rent teoretiskt, kan fungera som mediala
megafoner i sina egna nätverk.
Den långa affären
Danskarna har inte mycket gratis; inga stora skogar eller
djupa gruvor att ösa ur. Men de är desto duktigare på att
öka förädlingsvärdet på sina resurser med hjälp av
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design. Både nationellt och internationellt betraktas
design som en långsiktig investering i Danmark, därmed
blir deras designperspektiv i sig självt något av en
naturtillgång. Danmark ser också mer strategiskt på sitt
nationella varumärkesarbete. Museum of Modern of Art
(MoMA) är ett bra exempel. När museet skulle renoveras
2004 höll sig danskarna framme. Berörda delar av
danskt näringsliv gjorde gemensam sak med utrikes- och
kulturdepartementet och presenterade ett förslag för
museets ledning, som gladeligen tackade ja. Förslaget
gick ut på att MoMA fick köpa danska möbler och
designföremål värda 30 miljoner för några hundra tusen
kronor. Så högt skattade Danmark värdet av att få
tillgång till världens bästa skyltfönster för modern design.
Idag innehåller alla offentliga ytor på MoMA i New York
dansk design. 150 objekt av 33 danska designer är en
naturlig del av ca 3 miljoner årliga museibesökares
upplevelse.
Danmark förstår värdet av att arbeta tvärsektoriellt,
vilket var det som möjliggjorde Danmarks största
kulturexport genom tiderna. Danish Design Project har
gjort att Danmark har kunnat flytta fram sin position som
designnation, medan Sveriges nationella

varumärkesarbete begränsas av vattentäta skott mellan
de organisationer som delar ansvaret. OS i London 2012
kunde ha varit ett fantastiskt tillfälle att skylta det svenska
modeundret när över 100 idrottare skulle till London.
Istället valde Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), som
redan hade ingått ett produktionsavtal med den kinesiska
tillverkaren Li Ning, att spara in på OS-truppens
klädkonto. Länder som Italien, Storbritannien och USA
tänkte annorlunda och betraktade OS-invigningen som
världens största TV-sända catwalk. De toppade sina lag
med Giorgio Armani, Stella McCartney och Ralph
Lauren. Jag blev inte så lite förvånad över att våra
idrottare fick representera Sverige iförda en kinesisk
postorderkollektion. Jag frågade mig varför och skickade
frågan vidare till vår dåvarande handelsminister Ewa
Björling. Jag fick ett mycket uttömmande mailsvar från en
assistent som förklarade att det var SOK som ägde
frågan och att Handelsdepartementet inte kunde göra
något åt den saken. Vi missade med andra ord chansen
att utnyttja OS-invigningen för att SOK ville spara pengar
på kläderna istället för att tänka tvärtom och lägga lite
mer på den svenska truppens klädseln för att kunna visa
vad svenskt mode står för. Sedan OS i Sotji 2014 är det
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HM som förser de svenska idrottarna med kläder, senast i
PyeongChang. Det är bara en marginellt bättre lösning
för det svenska modeundret.
När jag utvecklade inredningskonceptet till vårt
designmuseum ville jag få till samarbeten med tre olika
leverantörer, två svenska och en dansk. Jag skickade en
förfrågan till alla tre, berättade att vi skulle öppna
världens minsta designmuseum och att vi ville att en av
deras produkter skulle vara representerad i vår fasta
utställning. Marknadschefen hos den danska leverantören
Muuto hörde av sig via mail efter 2,5 timmar. Han skrev
att det lät intressant och bad att få återkomma med en
offert. Efter ytterligare 2,5 timmar kom offerten. Fem år
senare väntar jag fortfarande på svar från någon av de
två svenska leverantörerna.
Visst är danskarna duktiga förhandlare, tuffa brukar
de beskrivas på svenska, men de har också förmågan att
se affärer både på kort och lång sikt i. Jag har sett
många exempel på att danska företag ser den långa
affären. Ishotellet i Jukkasjärvi är idag Sveriges starkaste
internationella destinationsvarumärke. Det bygger på den
närmast geniala idén att låta konstnärer bygga ett hotell
av is varje år. Vid mitt första och hittills enda besök på

ishotellet våren 2009 blev jag lite nedstämd när jag kom
in i receptionen, som är hotellets enda permanenta del.
Den danska möbeltillverkaren Fritz Hansen måste ha

Dansk design fungerar lika bra i Jukkasjärvi. I fönstret
speglas den danska PH-lampan som hänger i taket.

gjort samma reflektion som jag. »Eftersom receptionen är
ishotellets bestående inslag vore det bra att ha Ägget
stående där.« Jag har ingen aning om hur den affären
kom till men nu står de där, åtminstone gjorde de det
2009. Fyra röda Ägget-fåtöljer blir det första intrycket av
Ishotellet för drygt 50 000 årliga köpstarka besökare från
hela världen, många av dem influencers och påverkare.
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Att Sveriges starkaste destinationsvarumärke ska
tänka svenskt är kanske mycket begärt men det
hade varit tacksamt om fler destinationsutvecklare
övervägde att skapa en helsvensk identitet.
Samtidigt förstår jag om de faller i farstun för
danska designförslag eftersom svenskar har
svårare för att se den långa affären och därmed
också blir mindre intresserade av att se sina
produkter placerade i värdefulla sammanhang.

utifrån kanske bättre såg det svenska. … Hon
kunde välja ut saker på ett lite friare vis, lite mer
objektivt.«
Jag förstår Mathias Dahlgrens resonemang
och önskar att fler tänker som han när det gäller
platsutveckling. Trots att upphandlingar visar att
det inte finns särskilt många specialister på det här
området, anlitar många uppdragsgivare någon
lokal leverantör. På så vis går man miste om
möjligheten att få nya perspektiv på det egna
varumärket. Lokala leverantörer innebär ofta att
man anlitar någon som gör sitt första, och
sannolikt även sista, platsutvecklingsuppdrag.
Samtidigt ska man inte gå över ån efter vatten i
onödan. Ilse Crawford är en skicklig
inredningsdesigner och hon gjorde ett bra jobb
med Mathias Dahlgrens restaurangs båda delar,
Matsalen och Matbaren. Generellt sett ska man
dock inte tro att designbyråer i London och andra
metropoler slår de bästa svenska byråerna med
hästlängder. London är visserligen fullt av duktiga
formgivare, men det råder inte någon brist på bra
svenska designer heller. Under årens lopp har jag

Vad är en svensk identitet värd?
Mathias Dahlgren är en av Sveriges mest
framgångsrika krögare. När han skulle skapa en
restaurang i sitt eget namn i Grand Hôtel i
Stockholm var han på det klara med inriktningen.
»Jag ville skapa en väldigt svensk
restaurang«, berättar Mathias i praktverket Det
naturliga köket. »Det kändes viktigt med en egen
identitet sprungen ur platsen där vi bor.« När det
gällde restaurangens inredning föll Mathias val till
sist ändå på en brittisk inredare, Ilse Crawford. »Vi
tyckte att det förslag hon presenterade så väl
beskrev vilka vi är. Det verkade som om någon
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kunnat studera en rad fall där svenska
uppdragsgivare har fått högst beskedliga jobb
utförda av inte minst brittiska designer. Till viss del
beror det på kulturella skillnader, brittiskt
formspråk skiljer sig en del från det skandinaviska.
Men det beror också på bristande kompetens hos
beställare. Jag hoppas åtminstone det, så att det
inte bara handlar om chansen att få åka på en
jobbresa utomlands. Hursomhelst riskerar det att
leda till utarmning av våra egna kreativa näringar.
Även när det gäller arkitektuppdrag hamnar
många prestigeuppdrag i utländska händer. Jag
vet att det finns duktiga arkitekter utanför våra
gränser, men jag önskar att svenska
uppdragsgivare var mer pålästa om hur många
duktiga svenska arkitektkontor det finns. Det finns
inte många byggprojekt där inte svenska arkitekter
hade kunnat göra ett minst lika bra jobb.
2012 tog jag initiativ till en föredragsturné i
egen regi: Från Öhh till Ahh! Temat var de kreativa
näringarnas betydelse för varumärket Sverige. Jag
talade för marknadsföreningar i Helsingborg,
Kalmar, Växjö och Örebro och avslutade min lilla

rundresa med ett föredrag på Helsingborgs
Dagblads marknadsavdelning. Från Öhh till Ahh!
var en uppskattad turné som ibland fick oväntade
effekter. I Växjö kom kommunikationschefen fram
efteråt och berättade smått generad att de hade
köpt italiensk inredning till någon del av
stadshuset. Min avsikt var absolut inte att peka
finger utan enbart att öka medvetenheten om vad
de kreativa näringarna kan betyda i för vårt
nationella varumärkesarbete. Hans kommentar
var ett tecken på att jag hade lyckats i någon
utsträckning. Vår öppenhet inför andra kulturer
gör att vi lätt glömmer bort att vi har en egen
kultur att förvalta. När jag deltog i Branding
Danmark var jag inte det minsta överraskad över
att se en uppsättning av Arne Jacobsens Myranstolar framför scenen på Designskolan i Kolding.
I Danmark är det naturligt att värna om det egna
designarvet. När jag besökte Media Evolution
Center (MEC) i Malmö var jag därför inte alls
förvånad över att hitta mötesrum där all inredning
var dansk, eftersom husets arkitekter Juul & Frost
är från Danmark. Vi har helt enkelt inte samma
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engagemang och medvetenhet kring de här
frågorna i Sverige. Om inte mediebranschernas
centrum för innovation och utveckling, som MEC
beskriver sig själva, har det, vem ska då ha det?
Den svenska besöksnäringen har det inte, svenskt
näringsliv har det inte heller, idrottsrörelsens
administratörer har det inte. Som sagt, vem ska ha
det engagemanget och den medvetenheten?

Ikeas affärsidé kan nog sägas vara mer
demokratisk, men knappast mer hållbar. För att
motsvara produktlivslängden (inte minst den
emotionella) hos en osthyvel för 400 kr går det
sannolikt åt en del hyvlar för 17 kr. Själv har jag
en av varje men det beror på att vi använder ett
tiotal osthyvlar i en av våra designworkshops.

Case: Ikea vs Stelton och Fritz Hansen
Att Danmark stärker sin position som designnation
gör att danska leverantörer kan ta bättre betalt för
sina produkter. Danmark har flera varumärken i
premiumsegmenten, medan Sveriges starkaste
varumärken är två lågprisjättar. Låt oss jämföra
affärsmodellerna lite närmare.

Ägget-miniatyr från världens minsta designmuseum.

När vi ändå är inne på Ikea kan vi passa på att se
hur de står sig vid en prisjämförelse med den
danska möbeltillverkaren Fritz Hansen. Ägget är
en ovanligt pigg 60-åring, designad av Arne
Jacobsen 1958. En modell i skala 1:6 kostar lika
mycket som Ikeas dyraste fåtölj i full skala. Så får
du också en av möbelvärldens verkliga klassiker
för pengarna.

Ikeas idé:
En osthyvel ska inte behöva kosta mer än 17 kr.
Danska Steltons idé:
En osthyvel i ett högkvalitativt rostfritt stål kan man
nog få 400 kronor för.
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Om författaren

Michael Nilsson, civilekonom, fil. mag.
Jag startade Manifesto som frilanscopy 1995. Min första
kund, Forsman & Bodenfors, hade precis utsetts till
Sveriges bästa byrå för första gången. Efter åtta frilansår
som copywiter och kommunikationsstrateg tog jag in min
partner Petra Lundin i verksamheten. Då hade vi flyttat till
Malmö där jag bl.a. hade arbetat med Turning Torsos
marknadsföring. Det första året som självständig byrå
fick vi en smakstart tillsammans med Folkhälsoinstitutet.
Vi gjorde det enda skånska inslaget på Resumés topplista
Månadens kampanj på över ett år.
2013 flyttade vi till Helsingborg, öppnade världens
minsta designmuseum, startade Sveriges första
filmbassad och fortsatte att resa land och rike runt för att
missionera om hur platser och varumärken kan utvecklas
i tidernas hårdaste medieklimat. Det är spännande tider
vi lever i. Och nu börjar andra halvlek.
Jag är nyfiken på vad du tycker om #Wegoism. Maila till
michael@manifesto.se eller slå en signal, 0732-486186.
Behöver du en coach eller en strateg gör du likadant.

Årets kampanj i Skåne 2003. AD: Petra Lundin.
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Allting som ni gör Om inte ni blir
kan någon annan först med att göra
göra bättre.
det ännu bättre.

PS. Det här kan vi hjälpa er att göra bättre. DS.
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Michael Nilsson

michael@manifesto.se
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0732-486186
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