
Bil a ga ~S 20 16 / 86 / 1 

:. :.-· .. .:.. ~ 
H~ -:..., --=----~ 

SALA KOMMUN 
Kommunstyre lsens förvaltn ing 

lnk. 2016 -04- 2 6 
Aktbilaga 

Förstudierapport 

Avstamp for attraktionskra~, 
Sala kommun 

Tendensor lnternational för Företagarcentrum i Sala 
20 16-03 -09 

Marcus An dersson & Anna Dahl 

• •• . .. .. . ' . . 
. & .... ·. ~- . . .. 

. . r·;: :·= . 



TENDENSOR" 

Introduktion 

Vi är glada att presentera denna förstudierapport om Salas attraktionskraft. 

Syftet med rapporten är att genomlysa hur Sala idag arbetar för att attrahera och ta emot nya företag, inve

sterare och turister och föreslå rekommendationer för hur attraktionskraften kan förbättras i framtiden. 

Marcus Andersson och Anna Dahl 

Tendensor lnternational AB 

Tendensor lnternational AB 

Drottning Kristinas Väg 61 

I 14 28 Stockholm 

Kontaktperson: Marcus Andersson 

E-post: marcus.andersson@tendensor.se 

Mobil: 0708-673634 

Tendensor lnternational AB I Stockholm I 0 resund I Helsinki I Tallinn I www.tendensor.com 



TENDENSOR" 

Sammanfattning 
Syftet med denna förstudierapport är att genomlysa hur Sala idag arbetar för att attrahera och ta emot nya 

företag, investerare och föreslå rekommendationer för hur attraktionskraften kan förbättras. 

Sala har en relativt stark attraktionskraft idag. Attraktionskraften för företagsetablering ligger, enligt inter

vjuade aktörer i förstudien, i kombinationen av att vara en levande, attraktiv småstad i en snabbt expande

rande tillväxtregion. En annan attraktionskraft för etablering anses vara dess långa tradition av ett gott före

tagarklimat av många små företag i kombination av ett rikt och levande föreningsliv. 

Som destination är Sala silvergruva den största turistattraktionen i kombination med den idylliska stadskärna 

och enkelheten som skapar mervärden för besökare på plats. Enkelheten och möjligheten att uppleva attrak

tiva miljöer inom ett nära avstånd till det mesta som till exempel stadsmiljön, restauranger, cafeer och gott 

värdskap i butikerna är bra grundförutsättningar för en växande besöksnäring. 

Samtidigt finns det utrymme för förbättringar, outnyttjad potential och utmaningar att hantera, vilka diskute

ras i rapporten. 

Mot denna bakgrund ges följande rekommendationer: 

I. Sala behöver en stark, bärande, framtidsorienterad vision och varumärkeside 

2. Sala bör utveckla en strategisk marknadsföring mot väl utvalda målmarknader, sektorer eller nischer 

3. Sala bör främja spetsar i näringslivet - tänk kluster och kompetenscentrum 

4. Det finns ett gyllene tillfälle att kraftsamla kring besöksnäringen 

5. Nyetablerade företag och personer är våra bästa vänner - hur håller vi kontakt med dem och får 

dem att bli "Salaambassadörer?" 

6. Kan Sala göra något oväntat genom att involvera unga? 

7. Sala kan lära och inspireras av andra kommuner 
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I. Syfte och upplägg för förstudien 

Målet med uppdraget har varit att genomlysa hur Sala idag arbetar för att attrahera och ta emot nya företag, 

investerare och turister och föreslå rekommendationer för hur attraktionskraften kan förbättras. 

I uppdraget har ingått att: 

• Visa hur ett nytänkande etableringsfrämjande och destinationsmarknadsföring kan bedrivas. 

• Genomlysa vad Sala gör idag och kan göra i framtiden för att attrahera nya företag, investerare och 
besökare. 

• Försöka ta fram rekommendationer för 
o vilka målmarknader och branscher Sala kommuns etableringsfrämjande insatser bör fokusera 

på och vilka marknader framtidens destinationsmarkandsföring bör r ikta in sig på, 
o vilka aktiviteter, tjänster och kanaler som behövs för att framgångsrikt attrahe ra och ta 

emot nya företag och besökare, samt 
o åtgärder som ska stärka Salas generella attraktionskraft. 

Förstudien genomfördes mellan oktober 2015 och januari 2016. Totalt har 21 personer från kommun, nä

ringsliv och föreningar intervjuats för förstudien (se källor på s. I I). 

Rapporten består av tre huvuddelar: 

I. I avsnitt två diskuterar och granskar vi Sala attraktionskraft som den ser ut idag, både utifrån till
gångar och resurser samt utmaningar och outnyttjad potential. 

2. I avsnitt tre diskuterar vi hur en nytänkande platsmarknadsföring för etableringsfrämjande och tu
ristattraktion kan bedrivas. 

3. I avsnitt fyra ge sju rekommendationer för hur attraktionskrahen kan stärkas i framtiden. 

2. Nuläget - Salas attraktionskraft idag 

2.1 Sammanfattning av nuläget 
Sala har utan tvekan en relativt stark attraktionskraft idag. Salas attraktionskraft för företagsetablering ligger, 

enligt intervjuade aktörer i förstudien, i en kombination av att vara en levande, attraktiv småstad i en snabbt 

expanderande tillväxtregion. En position som innebär möjligheter att erbjuda en hög livskvalitet med ti llgäng

lighet och lugn. Salas närhet bygger på både snabba och täta kommunikationer till större städer, en växande 

arbetsmarknadsregion, flygplatser samt närheten till det lokala och naturen, som en småstad kan erbjuda. En 

förutsättning även för Salas ungdomar med möjlighet att bo kvar i sin hemstad och samtidigt närhet till ar

bete och utbildning. 

En annan attraktionskraft för etablering anses vara kommunens långa trad it ion av ett gott företagarklimat av 

många små företag i kombination av ett rikt och levande föreningsliv. Även här finns närheten genom kom

munikationen, samarbeten, nätverk och en väl fungerande företagarservice hos kommunen. För någon av 

aktörerna var även anledningen "en billigare del i Mälardalen" orsak till att etablera sig i kommunen. 

Som destination är Sala silvergruva den största turistattraktionen i kombination med den idylliska stadskärna 

och enkelheten som skapar mervärden för besökare på plats. Enkelheten och möjl igheten att uppleva attrak

tiva miljöer inom ett nära avstånd till det mesta som till exempel stadsmiljön, restauranger, cafeer och gott 

värdskap i butikerna finns där. 
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Dessa olika attraktionsfaktorer diskuteras och granskas mer utför ligt nedan. 

2.2 Tillgångar och resurser för attraktionskraften 
Det finns ett antal tillgångar och resurser, som många upprepar i intervjuerna. 

I. Det geografiska läget mitt I en tillväxtregion och närhet till flera större städer och 
universitet och högskolor 
Läget är utan tvekan en tillgång för Sala och bland det första intervjupersonerna i förstudien nämne r 

när det gäller attraktionsfaktorer. Västerås, Uppsala och såklart Stockholm är alla starka tillväxt

centra. Samtidigt kan man invända att det är en tillgång man delar med andra kommuner i den utvid

gade Mälardalsregionen. Vi kallar därför läget för en generell attraktionsfaktor. 

En annan aspekt är att det inte är alldeles självklart att närhet till en stor, växande region per auto

matik kommer generera nya företagsetableringar, besökare och inflyttning. Urban iseringen är star

kare än någonsin I och många, även barnfamiljer, väljer att flytta till eller bo kvar i städernas centrala 

delar, något som inte minst illustreras av att storstäder och regionala centra i landet växer snabbare 

än mindre orter och att priserna på bostadsrätter de senaste åren har ökat mer än villapriserna. Det 

krävs därför fokuserade insatser för att identifiera och attrahera de individer och företag som I) Är 

flyttbenägna och 2) Vill flytta till Sala. På besöksnäringssidan krävs proaktiva insatser för att paketera 

och marknadsföra kommunens reseanledningar. 

2. Bra kommunikationer som gör Sala lättillgängligt för pendling och besökare 
På en knapp halvtimma når man Västerås och på en dryg halvtimma Uppsala. Arlanda nås på knappa 

timmen och det tar en timma och en kvart till Stockholm. Samtidigt vet vi att det går en tydl ig gräns 

vid 45 minuter, där många avstår att pendla när en enkelresa överstiger 45 minuter2. Turtäthet är 

också viktigt för att ge den som pendlar flexibilitet. En avgörande fråga för Salas attraktionskraft är 

därför turtätheten för tåg till framför allt Stockholm. Sammantaget är detta en generell attraktionsfak
tor, eftersom delas med många andra kommuner i Mälardalsregionen. 

3. Bra företagarklimat med många småföretag 
Sala är en utpräglad småföretagarkommun med högst nyföretagarfrekvens av alla kommuner i Väst

manland3. Det finns enligt vissa beräkningar över 2 400 företag i kommu nen. Detta gör enligt många 

av dem vi har intervjuat att man är mer motståndskraftig mot konjunktursvängningar än många 

andra kommuner. Få stora företag gör att neddragningar och nedläggningar inte får omedelbart 

stora konsekvenser. En baksida som någon nämner är att man också kan m issa de stora, spännande 

1 
Nordregio konstaterar tex i sin "State of the Region Report 2016" att de 30 största funktionella stads regionerna i Norden har 

stått för 97 % av befolkningsökningen de senaste 20 åren. I absoluta termer betyder det att de 30 stadsregionerna vuxit med totalt 
2,5 miljoner människor och alla de resterande regionerna i Norden med blygsamma 70 000 männis kor totalt. 
2 

Trots större arbetsmarknadsregioner och förändrade resmönster visar många analyser och forskning att 45 minuter all t jämt är en 
gräns för pendling. Se t ex Tillväxtverket (2012), som skriver att "Vid det längre tidsavståndet 45 minuter avtar viljan att pendla 
kraftigt" (Working paper 2012/0 I, "Hastighetsförändringar i det svenska vägnätet 2008-2011 "). T r ivector, för Trafikanalys (20 I I), 
konstaterar att den genomsnittliga restiden för arbetspendling är 39 minuter i total restid per dag, och att endast 15 % av befolk
ningen reser mer än en timma i total restid (alltså både till och från jobbet) per dag ("Arbetspendlingen i Sveriges storstadsområden 
- nuläge, brister och förtjänster"). Tillväxtverke t 20 I O (Working paper 20 I 0/ I 0, "Veckopendling - en översiktsstudie"), hänvisar till 
flertalet undersökn ingar som visar att de flesta människors gräns för acceptabel pendlingstid ligger mellan 45 och 60 minuter. 
3 

Under 2014 13,8 nystartade e ller nyinflyttade företag per I 000 invånare. Det kan dock vara viktigt att notera att Sala kommer 
först på femte plats i länet när det gäller ungas företagande med I 1,9 nya företag, att jämföra t ex med Skinnskattebergs 18,6 och 
Norbergs 13,5 nya företag (källa: Företagssamheten 2014, Västmanlands län, svenskt näringsliv). 
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uppgångarna som ofta stora eller snabbväxande företag kan erbjuda. Salas småföretagarprofil kallar vi 

en specifik attraktiansfaktor. 

4. Småstad med fin stadskärna och stark centrumhandel 
Sala upplevs som en småstadsidyll med en utpräglad handelsstadsbebyggelse och låga trähus i stads

kärnan. Detta kallar vi en specifik attraktionsfaktor; endast ett fåtal, ofta mindre städer (tex Trosa, 

Sigtuna, Öregrund), i Mälardalsregionens olika hörn kan uppvisa en sådan särpräglad stadskärna. Det 

finns också en väl utvecklad centrumhandel som bidrar till vitaliteten och attraktiviteten. 

5. Kulturarvet 
Sala kan uppvisa ett omfattande, attraktivt kulturarv med starka historiska kopplingar. Mycket av 
detta kretsar förstås kring den tidigare gruvdriften i staden och de avtryck den har gjort på stadens 
kulturarv och särart, synligt tex via de delar av Sala silvergruvas vattensystem som finns kvar än 
idag. Även den särpräglade stadskärnan är ett kulturhistoriskt arv i sig. Kulturarvet, speciellt gruvan, 
är en specifik attraktionsfaktor för besöksnäringen och kommunen. 

2.3 Nuläge - brister, outnyttjad potential och utmaningar 
Om vi istället ställer oss frågan vad Sala saknar, står inför för utmaningar eller har för outnyttjad potential så 

träder följande bild fram, utifrån förstudien: 

I. Vision och riktning 
Sala saknar en tydlig och inspirerande vision för vad man vill bli i framtiden. Det finns t ex ett högt uppsatt 

mål om att bli 25 000 invånare till 400-årsjubileet 2024, men många vittnar om att vägen för att nå dit är 

oklar. En utmaning är att en vision som ska delas bland många aktörer i kommunen måste förankras hos en 

bred skara av företag och föreningar. 

2. Varumärke, positlonerlng och marknadsföring 
Sala har idag ingen tydlig och i breda kretsar accepterad ide för vad Sala bör stå för, aktivt positionera sig 

som eller hur man vill uppfattas i omvärlden. Flera personer efterlyser en samlad, överordnad marknadsfö

ring av kommunen för att locka fler företagsetablering, invånare och besökare som utgår från en gemensam 

ide om vad staden vill stå för. Även mer långsiktighet och kontinuitet efterlyses. På en mer optativ nivå 

framhåller en del att marknadsföringen i sociala medier och vi hemsidan främst är enkelriktad och i större 

utsträckning skulle kunna bli mer fokuserad på tvåvägskommunikation för att främja interaktion med mål

gruppen eller medborgardialog. 

3. Näringslivets spetsar och kompetensområden 
Sala har som utpräglad småföretagarkommun ett diversifierat näringsliv, vilket ofta kan van vara en styrka. 

Baksidan av detta är att många har svårt att peka ut spetsar eller speciella kompetensområden i kommunens 

närings- och arbetsliv. Som liten ort kan det vara än viktigare att identifiera, vidareutveckla och marknads

föra en eller några spetsar, eftersom det ofta behövs en viss kritisk massa och koncentration av insatser för 

att få full effekt och nå ut med sitt budskap. 

4. Byggnad och mark 
Det rådet brist på mark för nybyggnation i Sala, vilket försvårar nyinflyttning och nyetablering av företag. 

Många efterlyser att mer mark måste detaljplaneras proaktivt både för boende och företag. För företag är 

korta ledtider för etableringsprocessen en avgörande faktor vid etablering på annan ort. En annan aspekt när 

det gäller bostadsbyggande är att det har varit svårt att få lån för nybyggnation av både en- och flerfamiljshus, 
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då rådande prisnivåer på bostäder gjort att kostnaden för nybyggnation har varit högre än marknadspriset. 

Ökande priser de senaste åren gör dock att fler vågar bygga, och kan låna till det. 

S. "Ingen brinnande plattform" 
Ibland krävs det en kris för att åstadkomma verklig förändring. Med metaforen brinnande plattform ("bur

ning platform") menas att nuläget är lite besvärligt då det börjar bli hett om fötterna. Man måste röra sig 

vidare för att inte bränna sig. Förändring kan vara svårt, riskabelt och jobbigt, men kostnaden för att inte 

förändras är högre ("plattformen brinner upp"). 

Sala är en välmående kommun med ett diversifierat näringsliv som inte har drabbats alltför hårt av kriser, 

strukturomvandling eller konjunkturnedgångar (med ett viktigt undantag: den svåra skogsbranden 2014). 

Baksidan med detta kan vara att förändringstrycket kan komma så sakta smygandes och nuläget kan kännas 

hyfsat varmt och bekvämt - men inte hett - att man inte riktigt hinner reagera när väl den stora utmaningen 

eller krisen kommer•. 

Det kan därför finnas anledning att i kommunen diskutera vilka långsiktiga utmaningar som kommer komma 

och hur man i samverkan kan hantera dessa. Ett sätt att främja förändring är också att jämföra sig med andra 

kommuner som har liknande förutsättningar (se rekommendation 4.7 nedan). 

3. Nytänkande kring platsmarknadsföring och attraktionskraft för 
att attrahera etableringar och besökare 

Fem kännetecken och principer för bra och moderna platsmarknadsföring som vi vill ta upp här: 

4 

L Långsiktig: Satsningar måste få ta tid och vara långsiktiga. För tvära kast skapar osäkerhet hos både 
intressenter, målgrupper och finansiärer. Nya kanaler, aktiviteter och tillämpningar ska definitivt tes
tas och läggas till verktygslådan, men det måste finnas en fast kärna och röd tråd. Den s.k. Sverige
plattformen som är grunden för att marknadsföra Sverige utomlands togs fram 2005 och används 
fortfarande som utgångspunkt, även om aktiviteterna för att omsätta den i kommunikation har för
ändrats, ibland drastiskt. Fast och konstant kärna, men med olika tillämpningarna alltså. 

2. Nischad och individbaserad - och bygger på relationer. Massmarknadsföring, som breda 
reklamkampanjer, är dyra och kan ofta ha begränsad effekt (eller är svåra att mäta effekterna av, och 
därmed svåra att motivera utifrån att skattepengar ofta används för platsmarknadsföring). Att foku
sera på en specifik nisch (bransch, åldersgrupp, företag/boende på en viss plats) gör att det blir lät
tare att målgruppsanpassa och mäta effekter. Den bästa marknadsföringen är individfokuserad. Den 
individfokuserade marknadsföreningen medger att vi vet vem vi pratar med, och kan därmed lättare 
kan bygga relationer och tillgodose behoven hos målgruppen. Lidköping har under mer än ett de
cennium drivit nätverket "Lidköpingsambassadörerna" som består av näringslivspersoner med Lid
köpingsbakgrund som befinner sig på olika ställen runt om i Sverige och världen och som ambassa
dörer för kommunen hjälper till att locka nya investeringar via sina personliga närverk och relation
er. 

3. Närlngsllvsflnansierad. För I O år sedan var den mesta platsmarkandsföringen offentligt finansi
erad, men trenden går mot ökad näringslivsfinansiering, vilket är en naturlig utveckling då företag 
ofta drar nytta av effekterna. En pådrivande faktor är den ökande konkurrensen om arbetskraft. Att 

Motsatsen är kommuner som har varit ensidigt beroende av en bransch och/eller ett par dominerande arbetsgivare och som drab-
bats hårt av olika strukturomvandlingar och kriser, och därmed varit tvungna att ta till ibland drastiska åtgärder för att förändra sig. 
Många Bergslagskommuner kan räknas till denna grupp. 
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näringslivet vill engagera sig är ett sundhetstecken och kan som kravställare, medskapare och medfi
nansiärer göra marknadsföringen bättre. I t ex Oskarshamn ansvarar det offentligt-privata partner
skapet Attraktiva Oskarshamn för alla insatser för attrahera företagsetableringar, kompetens och 
besökare. 

4. Är samskapad och Inkluderande. Många av de initiativ som lyckats bäst de senaste åren bygger 
på att olika intressenter som företag, invånare, målgrupp bjuds in för att definiera strategier och ak
tiviteter eller att på olika sätt delta i marknadsföringen. I det danska initiativet "Youth Goodwill 
Ambassadors of Denmark" bjöds utbytesstudenter in till ett nätverk, där bl. a. fick tävla vem som 
kunder producera den bästa marknadsföringsfilmen för danska kommuner (under vägledning av pro
fessionella reklamfilmsskapare). De fick också träffa danska kungligheter och efteråt lära hur man 
skriver pressmeddelanden. Studenterna uppmanades sedan att pröva sina färdigheter genom att 
skriva ett pressmeddelande på sitt språk och skicka det till media i sitt hemland. Resultatet blev me
diauppmärksamhet i 35 länder, ofta med vinklingen hur bra det verkar vara att studera i Danmark. 
Billig - och trovärdig marknadsföring - för Danmark. 

5. Nyskapande och överraskar - Det blir allt svårare att tränga igenom i medie- och reklambruset 
och mottagarna av kommunikation blir allt mer skeptiska till reklam och utskick de inte har bett om. 
Det finns dessutom en viss skepsis mot organisationer och platser som pratar om sig själva (det är 
mycket mer effektivt om någon annan pratar om dig). De platser som lyckats få stort genomslag hos 
sina målgrupper och i media de senaste är de som vågar göra något oväntat. Jönköping bjöd i kam
panjen "Jönköping saknar dig" in Jönköpingsbor att nominera personer i nischen 25-35 år som nu 
bor i Stockholm, Göteborg och Malmö (apropå nischad marknadsföring), men som de tyckte borde 
flytta hem till Jönköping igen. Ett antal personer valdes ut. En av dem var Moa Martinsson (apropå 
individbaserad marknadsföring) i Göteborg som när hon skulle ta spårvagnen utanför sitt hem en 
morgon kunde läsa på hållplatsens väl synliga reklamplats: "Moa Martinsson, din bästis Linnea 
Stenkvist saknar dig". Underskrivet "Jönköping saknar dig". Kampanjen blev en enorm succe med 
resultatet att 28 % av dem som "utsattes" faktiskt flyttade tillbaka till Jönköping, och den fick stor 
spridning i både sociala och traditionella medier. 

4. Rekommendationer för att stärka Salas attraktionskraft 

I detta avsnitt presenterar vi sju rekommendationer för Salas framtida attraktionskraft: 

4, I Sala behöver en stark, bärande, framtidsorienterad vision och varumärkeside 
En vision och en varumärkes ide som pekar mot framtiden kan vara ett kraftfullt instrument i en plats ut
veckling, både i det interna arbetet och i den externa kommunikationen. En stark, tydlig ide och vision 
om vad Sala vill bli i framtiden ger energi, motiverar och mobiliserar olika aktörer. Den framtidsoriente
rade iden kan med fördel kopplas till historia värden, som kan bidra med laddning, autenticitet och tro
värdighet. En kommuns process för att ta fram en varumärkesprocess bör inkludera kommunföreträ
dare, näringslivet, föreningslivet och engagerade invånare. Att staden firar 400 år 2024 kan utgöra en bra 
grogrund för en framtldsorienterad process, som tar avstamp i historien. 

Rekommendation: Samla delar av kommunorganisationen, näringslivet och föreningslivet för att inleda 
en varumärkesprocess med målet att utveckla Sala varumärkesvision för de kommande decenniet. 

4.2 Sala bör utveckla en strategisk marknadsföring mot väl utvalda må/marknader, sek
torer eller nischer 
Det har i intervjuprocessen blivit tydligt att Salas geografiska mål marknader finns i Västerås, Uppsala och 
Stockholm. Det kan till och med finnas anledning att välja ut en av städerna som "pilotmarknad", där 
man testar de första aktiviteterna. När det gäller specifika nischer och segment så kan det handla om 
andra geografier. Ta som exempel gruvnäringen; den kan finnas i andra delar landet och utomlands. För 

Tendensor lnternational AB I Stockholm I Oresund I Helsinki I Tallinn I www.tendensor.com 7 



TENDENSOR
0 

besöksnäringen så kommer självfallet många turister att komma från andra marknader än de tre städer
na, även om marknadsföringsfokus bör ligga på dessa. 

Marknadsföringen kan också i större grad än tidigare bygga på att soc iala medier används fö r dialog med 
olika målgrupper. 

Salas platsmarknadsföring bör ta sin utgångspunkt i varumärkesvisionen. En viktig förutsättning för att at
trahera företagsetableringar är att mark görs tillgänglig via en proaktiv detaljplanering. 

Rekommendation: Som steg två ( efter punkt 4.1 ). utarbeta en handlingsplan för strategisk marknads
föring av kommunen till potentiella etablerare och turister. Marknadsföringen mot etablerare är också 
beroende av att aktivt välja ut ett antal fokusbranscher (punkt 4.3) och mot besökare av vilka fokusom
råden besöksnäringen vill fokusera på (punkt 4.4). 

4.3 Sala bör främja spetsar I näringslivet - tänk kluster och kompetenscentrum 
Kluster är en geografisk koncentration av företag inom samma eller närliggande branscher, som ofta un
derstödjs av utbildnings- och forskningsinstitutioner och offentlig sektor. Ofta finns ett s.k. klusteri
nitiativ - en person eller organisation som ska främja och koordinera utveckling i klustret - och dessa 
har inte sällan sprungit ur ett kompetenscentrum på ett universitet eller annan utbildningsinstitution. 
Närheten mellan företag i ett kluster främjar innovation och utveckling tack vare att kontakterna och in
formationsutbytet blir större än om företagen ligger mer avskilt från varandra. Viktiga aspekter för att 
främja klusterutveckling är att skapa nätverk och mötesplatser för aktörerna i klustret, säkerställa att 
utbildningsväsendet utbildar rätt kompetens och att det finns tillgång till kapital för företagens expansion. 

Klustermiljöer och kompetenscentra är intressanta för företagsetableringar. De sänder en signal om till
gång till kunnande, kvalificerad arbetskraft, innovationskraft och värdekedjor som gynnar ett nyetablerat 
företag. Här finns också en positiv cirkel: investerare drar sig till kluster, och ju fler företag som finns i 
klustret desto fler företag kommer vilja etablera sig och investera i kl ustret. 

Finns det i Sala idag embryon till kluster, som kan ges ytterligare utveckli ngskraft genom fokuserade 
satsningar och marknadsföring? En djupare analys av detta ligger utanfö r ramen för denna förstudie, men 
det har trots det blivit tydligt att flera bubblare definitivt finns : 

I. Gröna näringar - där en satsning på Grönt kompetenscentrum Ösby skulle innebära ett 
en kraftfull start för att utveckla en spets inom dessa näringars. 

2. Besöksnärlngen - en bransch med stor potential, nationellt som lokalt i Sala. Att samla 
besöksnäringen i kommunen bakom en gemensam strategi (se punkt 4.4) sku lle kunna bli ett 
första steg mot att stärka denna spets. Besöksnäringen har dessutom nära kopplingar till 
matupplevelser, som kan främjas genom en satsning på gröna näringar. Ett sätt att stärka nä
ringen är att aktivt attrahera etableringar som stärker det turistiska ekosystemet, tex nya 
hotelletableringar. 

3. Gruvnäringen - det finns idag flera aktörer verksamma inom gruvnäringen och det finns 
enligt en rapport från Stockholm Business Region dessutom underlag för ny gruvprospekte
ring i kommunen. Denna näring knyter såklart också starkt an till kommunens identitet som 
gruvstad och dess kulturarv och besöksnäring. Det finns också flera industriserviceföretag 
som är underleverantörer till gruv- och verkstadsindustrin i Bergslagen och norra Roslagen 
som kan sägas ingå i denne potentiella spets. 

5 
Läs mer om satsningen här: http://www.sala.se/organisation/Utredningar-och-projekt/G ront-kompetenscentrum-Osby/ 
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Rekommendationer: Anta förslaget om ett Grönt kompetenscentrum vid Ösby, samla besöksnäring
en för att ta fram en gemensam strategi och utred vilka möjligheter det finns att positionera Sala som ett 
kompetenscenter för gruvnäringen. Stärk satsningarna ytterligare med ett fokuserat etableringsfräm
jande som går ut på att attrahera fler företag verksamma inom de valda näringarna. 

4.4 Det finns ett gyllene tlllfälle att kraftsamla kring besöksnärlngen 
Flera intervjupersoner menar att läget ser bättre ut än på länge för besöksnäringen. Besökarantalet har 
ökat, filminspelningen Jordaskott har skapat uppmärksamhet• som går att bygga vidare på och skogs
branden har fört något gott med sig i form av ökad hotellbeläggning när forskare och andra kommer till 
Sala för att studera effekterna av den. Det faktum att Företagarcentrum har anställt en ny turismstrateg 
ses med tillförsikt i branschen. 

Samtidigt så saknas ett tillräckligt utbud av restauranger och upplevelser för att locka nya turister och få 
dem som kommer att stanna längre. Många menar t ex att kommunen inte dra tillräcklig nytta av Sala 
silvergruva eller att så många passerar staden på väg mot Dalarna och fjällen. Det är brist på hotell och 
övernattning i kommunen. Sammantaget behövs nya satsningar och ytterligare paketering av olika hel
hetslösningar med boende, mat och upplevelser. 

En kraftsamling för att ta fram en besöksnäringsstrategi och börja omsätta den i praktiken, tror vi, är det 
viktigaste första steget för att ta tillvara denna outnyttjade potential. En strategi ska kunna svara på frå
gor kring vilka man vill attrahera och vad för satsningar som behövs för att attrahera dessa grupper. 

Rekommendation: Samla besöksnäringen för att tillsammans ta fram en kommungemensam besöks
näringsstrategi. 

4,5 Nyetablerade företag och personer är våra bästa vänner - hur håller vi kontakt med 
dem och får dem att bli "Salaambassadörer1" 
Personer och företag som nyligen har etablerat sig på en ort är viktiga, av flera skäl. Det finns tex 
undersökningar som visar att det mest effektiva sättet att locka nya företag är att hitta nya leads via dem 
som precis har etablerat sig. Ett annat skäl är att de som nyligen etablerat sig av naturliga skäl är positivt 
inställda till orten; de har ju precis gjort ett aktivt val att flytta dit. För det tredje så kan de nyetablerade 
behöva extra stöd den extra tiden - och ju bättre det stödet är, desto bättre kommer de trivas och 
desto mer kommer de prata väl om orten i sina egna nätverk. Det finns alltså all anledning att på olika 
sätt involvera och hålla en tät dialog med nyetablerade. En möjlig insats är att bjuda in de nyetablerade 
till att bli officiella "Salaambassadörer" eller bli medlemmar i en "Newcomers' Club" (vilket tex Jönkö
ping har gjort) som träffas regelbundet. 

Rekommendation: Utveckla konkreta aktiviteter för de personer och företag som nyligen har etable

rat sig på orten. 

4.6 Kan Sala göra något oväntat genom att Involvera unga? 
Som ovan nämnts blir det allt tuffare att trägna igenom med platsmarkandsföring. Ofta räcker det inte 
att kommunicera vad man är bra på, utan det krävs olika typer av aktiviteter som är nytänkande och 
överraskar. Nytänkande satsningar som skapar mediauppmärksamhet bidrar också ofta till att stärka 
stoltheten över den egna orten hos invånarna. 

Ett sätt att göra oväntade saker är att bjuda in unga för att bidra till att utveckla nya satsningar. Genom 

6 
Se t ex http://www.expressen.se/allt-om-resor/jordskott-i-populara-seriens-fotspar-i-sala/ 
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att bjuda in unga och tillvarata deras kreativitet så skapas också en relation som kan göra det lättare att 
få dem att stanna på eller flytta till en plats. 

Det kommande 400-årsjubileet 2024 skulle kunna erbjuda en utmärkt plattform för satsningar som in
volverar unga, och som kan överraska. 

Rekommendation: Ta fram ett initiativ som fokuserar på att bjuda in unga för att bidra till att utveckla 
Salas attraktionskraft. 

4. 7 Sala kan lära och Inspireras av andra kommuner 
Ett effektivt sätt att främja samarbete och samhandling mellan olika aktörer på en ort är att skapa jämfö
relsepunkter i omvärlden - andra kommuner med liknande förutsättningar som varit framgångsrika när 
det gäller att utveckla sin attraktionskraft. Detta är speciellt viktigt i lägen när man vill skapa en "brin
nande plattform" (läs mer under utmaningar ovan), d.v.s. insikt om att nya satsningar behövs. Ett antal 
möjlig jämförelsekommuner har nämnts i intervjuerna, bl. a. Enköping, Avesta och Sunne. 

Rekommendation: Peka ut några jämförelsekommuner och bestäm ett antal parametrar som man vill 

jämför över tid. 
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Intervju personer 

Marcus Andersson, Gruvtornet, intervju 

Anitha Barrsäter, Fallängetorp, telefonintervju 

Anna-Lena Bergdahl, Marknad Sala Allehanda, telefonintervju 

Anders Brunström, Ordförande, Företagarna Sala, telefonintervju 

Christer Eklind, VD Sala Sparbank, intervju 

Christer Ekman, Svensk Mässkonsult, telefonintervju 

Sofia Granlund, marknad och försäljning, Sätra Brunn, telefonintervju 

Carola Gunnarsson, kommunstyrelsens ordförande, intervju 

Magnus Holmberg Muhr, Samhällsbyggnadskontorets chef, telefonintervju 

Per Höglund, MB Arkitekthus AB, telefonintervju 

Sture Johansson, Ordförande FtgC och LRF Mälardalen, telefonintervju 

Kenneth Mårtensson, SHE (Sala Heby Energi), telefonintervju 

Paul Nicholls, Norrängens Alpacka, telefonintervju 

Sebastian Niemi, Dekalbolaget, telefonintervju 

Jenny Nolhage, kommunchef, intervju 

Ulrika Spårebo oppositionsledare, intervju 

Lena Steffner Plan och utvecklingschef, intervju 

Ulf Wall in, Svensk Handel, Satsa på Sala, Wason kläder, telefonintervju 

Jakob Vannfält, METSO Minerals, intervju 

Christina Watkinson, Försäljning, konferenser, bokning och marknadsföring, Sala Silvergruva, intervju 

Hanna Westman, vice kommunalråd, telefonintervju 
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