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Förord 
Föreliggande studie ingår som en del i det Vinnova-finansierade projektet ”Regionala innova-
tionssystem i Norden, RIS”. Projektet har, tillsammans med norska forskare sedan 2004, be-
drivit följeforskning och arrangerat ”benchlearning” i form av seminarier och konferenser 
mellan sex svenska och norska innovationssystem. På den svenska sidan har tre värmländska 
innovationssystem analyserats, The Paper Province, Graphic Valley och The Packaging Are-
na. De norska innovationssystem som ingått i projektet är Tretorget, Bluelight och Lettme-
tallklyngen/TotAl-gruppen. 
 
En viktig del i det forskningsarbete som bedrivits inom RIS har varit de lärprocesser som ut-
vecklats vid de gemensamma träffarna och där företrädare för de ingående innovationssyste-
men medverkat och utbytt erfarenheter. För att fördjupa kunskapen om de innovationsproces-
ser, som skapat och utvecklat respektive innovationssystem, har en omfattande materialinsam-
ling gjorts genom dokument, offentlig statistik, intervjuer och enkäter. 
 
Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, vid Karlstads universitet, som haft an-
svaret för den svenska delen av projektet, har gett en av medarbetarna, Åsa Rydin, i uppdrag 
att genomföra en särskild studie av Graphic Valley i Sunne för att identifiera utvecklingsdrag 
och framgångsfaktorer. Särskild vikt har lagts vid den roll som Broby Grafiska Utbildning 
spelat tillsammans med Sunne kommun och den grafiska industrin. 
 
Vi vill framföra ett särskilt tack till de båda ”klustermotorerna” Inga-Lill Lindqvist och Per 
Branzén vid Broby Grafiska som entusiastiskt delat med sig av sina erfarenheter vid intervjuer 
och dessutom välvilligt tillhandahållit skriftlig dokumentation. Vi vill också tacka f.d. kom-
munalrådet Karl-Johan Adolfsson, kommunchefen Peter Karlsson, Magnus Lestelius, univer-
sitetslektor vid Broby Grafiska/Karlstads universitet, Leif Svensson, VD vid Flexographic 
Partner AB och Kaj Wahlgren, numera pensionerad Senior Technical Advicer, Tetra Pak In-
ternational SA, som ställt upp för intervjuer. Ett tack också till Lars Christensen, chef för Stra-
tegi och analys vid Region Värmland, som har lämnat värdefulla synpunkter inför studien och 
på manuskript. 
 
 
Karlstad i augusti 2007 
 
Sune Berger 
Professor, föreståndare för Cerut 



Sammanfattning 
Studiens huvudsakliga utgångspunkter är dels att ge en historisk redogörelse av det grafiska 
innovationssystemet i Sunne - Graphic Valley’s framväxt och utveckling, med en fokusering 
på händelser som kan sägas ha utgjort viktiga drivkrafter och dels att identifiera framgångs-
faktorer och att diskutera dessa i ett vidare perspektiv, med generella beskrivningar som mall 
för analys. Det undersöks hur nätverket fungerar i praktiken, med fokus på dialog, lärprocess 
samt samverkan kontra konkurrens. Därtill berörs den omvärldsbevakning som bedrivs vid 
Broby Grafiska Utbildning och respondenternas tankar om framtiden. 
 
Merparten av datainsamlingen har skett genom djupintervjuer med företrädare från Sunne 
kommun, Broby Grafiska Utbildning samt två av företagen inom Graphic Valley (Tetra Pak 
Packaging Material Sunne AB och Flexographic Partner AB). Därigenom har kompletterande 
underlag såsom informationsmaterial, tidningsartiklar och statistiska uppgifter mottagits. Bak-
grundsmaterial angående kluster och innovationssystem har hämtats från Nuteks, ITPS och 
Vinnovas rapportserier. 
 
Det har i Sunne varit en gynnsam utveckling inom den grafiska industrin, i synnerhet sedan 
Tetra Pak etablerade sig på orten 1992. Sedan dess har det startats en skola med fokus på för-
packningstryck, Broby Grafiska Utbildning, vars verksamhet kontinuerligt har expanderat i 
form av ett ökat antal anställda och studenter, utökad lokalyta samt ett breddat kursutbud. 
Framgångsfaktorer för Graphic Valley som har kunnat identifieras genom intervjuundersök-
ningen är till exempel: förekomsten av neutrala mötesplatser, tilliten och småskaligheten i 
kommunen, tillvaratagande av befintliga kunskaper och traditioner samt viktiga klustermoto-
rer såsom lokalt engagerade eldsjälar och Broby Grafiska Utbildning som en sammanhållande 
aktör.  
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1. Inledning 

 

1.1 Benchmarking av innovationsprocesser i Norden 
Föreliggande undersökning är en del av ett större forskningsprojekt som pågått sedan 2004 
med medel från Vinnova. Projektet är en jämförande studie av sex utvalda regionala innova-
tionssystem i gränslandet mellan Värmland och de sydöstra delarna av Norge. I övergripande 
termer syftar projektet till att skapa vetskap om hur innovationer uppstår inom ett begränsat 
system samt i vilken grad de är ett resultat av riktad innovationspolitik. Ytterligare en ut-
gångspunkt är att utreda de komplexa sociala strukturer inom innovationssystemen som driver 
det värdeskapande arbetet framåt. Tyngdpunkten har legat på att identifiera systemens aktörer 
och deras verksamhetsområden, att undersöka den organisatoriska strukturen på lokal och 
regional nivå samt att kartlägga systemens olika utvecklingsfaser (initiativfas och utvecklings-
fas). Vidare ingår att se till den situation, sammanhang och de förutsättningar innovationssy-
stemen befinner sig i. Som ett nedslag i ett mer lokalt perspektiv har det i denna rapport skett 
en beskrivning och analys av det grafiska innovationssystemet i värmländska Sunne; Graphic 
Valley. 
 

1.2 Utgångspunkter och infallsvinklar 
Studiens huvudsakliga utgångspunkter är dels att ge en historisk redogörelse av Graphic Val-
ley’s framväxt och utveckling, med en fokusering på händelser som kan sägas ha utgjort vik-
tiga drivkrafter och dels att identifiera framgångsfaktorer och att diskutera dessa i ett vidare 
perspektiv, med generella beskrivningar som mall för analys. Det undersöks hur nätverket 
fungerar i praktiken, med fokus på dialog, lärprocess samt samverkan kontra konkurrens. Där-
till berörs den omvärldsbevakning som bedrivs vid Broby Grafiska Utbildning och responden-
ternas tankar om framtiden. 
 

1.3 Tillvägagångssätt 
Merparten av datainsamlingen har skett genom djupintervjuer med företrädare från Sunne 
kommun, Broby Grafiska Utbildning samt två av företagen inom Graphic Valley (Tetra Pak 
Packaging Material Sunne AB och Flexographic Partner AB). Därigenom har kompletterande 
underlag såsom informationsmaterial, tidningsartiklar och statistiska uppgifter mottagits. Bak-
grundsmaterial angående kluster och innovationssystem har hämtats från Nuteks, ITPS och 
Vinnovas rapportserier.   
 

1.3.1 Presentation av respondenterna 
Karl-Johan Adolfsson, kommunalpolitiker/kommunstyrelsens ordförande Sunne kommun – 
Började sin politiska karriär i ungdomsförbundet 1965 och fick sitt första kommunala uppdrag 
1971. År 1991 blev han invald i kommunstyrelsen och var verksam som kommunalråd mellan 
åren 1995 och 2006.1  
 
Peter Karlsson, kommunchef Sunne kommun – Har varit verksam i Sunne kommun sedan 
1997. Tidigare har han arbetat med utvecklingsfrågor ibland annat Värnamo, Gnosjö och 
Mjölby kommuner.2 
 

                                                 
1 Intervju med Adolfsson, 070326 
2 Intervju med Karlsson, 070326 
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Inga-Lill Lindqvist, rektor Broby Grafiska Utbildning – Utöver sitt arbete som rektor sitter 
Lindqvist i valberedningen för branschföreningen SweFlex (tidigare vice ordförande) samt i 
styrelsen för The Packaging Arena3 och den lokala banken, Fryksdalens Sparbank. Därutöver 
sitter hon i styrelsen för ett antal egna företag.4 
 
Per Branzén, Utbildningsledare Broby Grafiska Utbildning – Verksam på Broby Grafiska 
Utbildning sedan 2000. Har tidigare arbetat på friskolan Lemshaga Akademi på Värmdö. Som 
utbildningsledare innebär det att han till exempel är ansvarig för gymnasiet, kompetensut-
veckling och distansutbildning. Därtill är Branzén projektledare för inkubator IDEUM. En 
stor del av arbetsuppgifterna består i utveckling av nätverkskontakter och omvärldsbevak-
ning.5  
 
Magnus Lestelius, universitetslektor/docent i grafisk teknik, Broby Grafiska Utbild-
ning/Karlstads universitet – Fick sin anställning under 2001 genom ett nyligen upprättat sam-
arbete mellan Karlstads universitet och Broby Grafiska Utbildning. På universitetet började 
han att arbeta med det så kallade Ytbehandlingsprogrammet, som var en forskningssatsning 
finansierad av KK-stiftelsen6. I programmet ingick forskningsaktiviteter inom grafisk teknik 
med fokus på förpackningstryck. På Broby Grafiska Utbildning arbetar Lestelius, förutom 
som lärare, med att utveckla forsknings- och uppdragsverksamheten. Sammanfattningsvis har 
arbetsuppgifterna till stor del varit, och är, inriktade på att implementera akademisk forskning 
i den grafiska branschen.7 
 
Leif Svensson, VD på Flexopartner (Flexographic Partner AB) i Sunne – Har varit verksam 
inom den grafiska industrin i 30 år och varit med i klustersamarbetet sedan Broby Grafiska 
Utbildning startades 1992. Idag sitter han med i ledningsgruppen för skolans KY-utbildningar, 
där 51 % av ledamöterna ska komma ifrån branschen. Han är ordförande i gymnasierådet och 
sitter med i intagningsnämnden för KY-utbildningarna, där branschen deltar för att säkerställa 
kvaliteten på kursernas innehåll utifrån branschens perspektiv. Han deltar även i arbetet med 
att värva elever till skolan genom att rikta marknadsföringen så att den tilltalar nya studenter. 
Därtill har han kommit med synpunkter på tillbyggnaderna av skolan samt utrustningen, då 
det så mycket som möjligt ska vara anpassat till näringslivet.8 
 
Kaj Wahlgren, Kaj Wahlgren numera pensionerad Senior Technical Advicer, Tetra Pak Inter-
national SA, var ansvarig för etableringen av Tetra Pak i Sunne. Därtill sitter han i lednings-
gruppen för Broby Grafiskas KY-utbildningar samt som ordförande i branschföreningen 
SweFlex och representerar SweFlex i styrelsen för Svenska Flexografiinstitutet AB.9 
 

1.3.2 Benämningen Graphic Valley 
För de tillfrågade är det inte tydligt exakt när de började se sig som en agglomeration, ett 
kluster eller ett innovationssystem. Begreppet Graphic Valley var ursprungligen benämningen 
på ett utvecklingsprojekt som syftade till att öka samverkan mellan de grafiska företagen och 
instanserna för högre utbildning, med andra ord Karlstads universitet (se sidan 24). På lokal 
nivå används ofta namnet Broby Grafiska eller Broby Grafiska-klustret vid de tillfällen då 

                                                 
3 Se sidan 29 
4 Intervju med Lindqvist, 070327 
5 Intervju med Branzén, 070403/www.brobygrafiska.se, 070604 
6 Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling 
7 Intervju med Lestelius, 070402 
8 Intervju med Svensson, 070417 
9 E-post från Wahlgren, 070621 
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aktörerna talar om sig själva som ett samlat innovationssystem. Enligt skolans rektor är det 
dessutom få, exempelvis inom branschföreningen SweFlex, som känner till ”Graphic Valley”. 
Beteckningen Graphic Valley har förekommit i ett antal utvecklingsprojekt och gör så även i 
denna studie, som ett övergripande namn på hopsamlingen av de grafiska företagen och Bro-
by Grafiska Utbildning i Sunne. 
 

1.4 Disposition 
I nästkommande avsnitt ges en introduktion till tillämpningen av begreppen kluster och inno-
vationssystem, dess innebörd och hur de under senare år har kommit att överlappa varandra. 
Kapitel 3 innehåller en kort presentation av Sunne kommun, övergripande drag i deras till-
växtarbete samt viss relevant statistik. Följande del av rapporten handlar om bakgrunden till 
att ett grafiskt innovationssystem växt fram i just Sunne. I avsnitt 5 återfinns fakta om en vik-
tig del av Graphic Valley; Broby Grafiska Utbildning. Därefter redovisas innovationssyste-
mets utveckling ur ett historiskt perspektiv, kategoriserat efter betydelsefulla händelser, så 
kallade milstolpar. Kapitel 7 fokuserar på Graphic Valley’s praktiska uppbyggnad och be-
handlar hur samarbetet och dialogen mellan berörda aktörer är organiserad. Nästkommande 
del berör omvärldsbevakning och utåtriktade samarbeten. I avsnitt 9 finns ett antal framgångs-
faktorer uppställda, dels generella sådana utarbetade av Nutek och dels de som framkommit 
av intervjuundersökningen. Därefter ges respondenternas åsikter och tankar angående innova-
tionssystemets framtida utveckling och avslutningsvis en sammanfattande diskussion. 
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2. Kluster och innovationssystem 

Idag är det vanligt att förutsättningarna för näringslivsutveckling till stor del bestäms av före-
tagens långsiktiga möjligheter till framgång. Ekonomiska faktorer har även på ett mer kortsik-
tigt plan självklart stor betydelse för enskilda verksamheter, men för en ökad förmåga att 
överleva kostnadsmässigt och utvecklas handlar mycket om att höja kvaliteten i produkter och 
processer genom alstrande av ny kunskap. Ett företags innovationsförmåga har visat sig vara 
knuten till graden av interaktion med omgivande aktörer, dels gällande flöden av materiella 
ting, men i synnerhet i fråga om kommunicering av information och kompetens. Trots den 
framgångsrika utvecklingen inom informationstekniken verkar det som om geografisk närhet, 
lokala kunskapsstrukturer och fysiska mötesplatser har signifikant betydelse.10 
 
I samband med detta nämns ofta orden kluster och innovationssystem. Klusterbegreppet har 
(till största delen beroende på Michael Porters verk11) sedan början av 90-talet varit flitigt 
använt inom den ekonomiska geografin liksom i policysammanhang. Med tiden har det blivit 
något tvetydigt då det från början mer handlade om studier av internationell konkurrenskraft 
inom specialiserade branscher, men att det senare framkom insikter om att dessa kluster ofta 
förekom i koncentrationer i särskilda regioner. Även när det gäller innovationssystem har be-
tydelsen förändrats något, med en minskad betoning på det nationella och en ökad fokusering 
på den regionala nivån. Båda koncepten handlar om hur samverkan kan resultera i närings-
livsutveckling av olika slag, samtidigt som de utgår ifrån ett geografiskt avgränsat område. De 
har på senare år förekommit frekvent inom regionalpolitik och som policybegrepp i doku-
ment/planer såsom de regionala tillväxtavtalen/programmen samt i internationella samman-
hang.12 Kluster har definierats av Michael Porter som: 
 

Geografiska koncentrationer av relaterade företag, specialiserade leverantörer, ser-
viceföretag, företag i närliggande branscher och institutioner som både konkurrerar 
och samarbetar inom ett visst område.13 

 
På senare år kunde denna definition, som involverar ytterligare aktörer, hittas på Vinnovas 
hemsida: 
 

Begreppet kluster utgår från att det finns koncentrationer av företag i ett geografiskt 
område som har ömsesidiga och ofta starka fördelar av geografisk närhet till var-
andra. Inom ett kluster finns också ett fungerande samarbete mellan det privata och 
offentliga, finansiärer och entreprenörer samt arbetskraft och utbild-
ning/utvecklingsmiljöer.14 

 
Begreppen kluster och innovationssystem har med tiden kommit att tillämpas synonymt, ef-
tersom de båda definierar en särskild typ av samverkan. Vinnova förklarar innovationssystem 
så här: 

 
Ett innovationssystem består av alla faktorer som påverkar utveckling, spridning och 
utnyttjande av innovationer. Dessutom ingår alla de aktörer, privata och offentliga, 
som genererar, sprider och använder ny kunskap och ny teknik för nya produkter, 

                                                 
10 Malmberg, 2002, s. 7 
11 Porter, 1990, 1994, 1998 & 2000 
12 Ibid. s. 7-8 
13 Kempinsky, Burman & Johansson, 2005, s. 55 
14 Ibid. s. 19 
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processer och tjänster. Det ställer krav på ett gott samspel mellan aktörer inom före-
tagande, forskning och politik/offentlig verksamhet.15 

 
Att ta initiativ till innovationssystem handlar med andra ord om att utveckla och systematisera 
processen där befintlig och ny kompetens övergår till pengar. Kluster och innovationssystem 
kan sägas beskriva ungefär samma process på samma plats men eventuellt olika faser i ut-
vecklingen.16 
 
År 2002 beskrev Nutek att regionala kluster i sitt nav generellt sett innehåller 25-100 företag. 
Dessutom handlar det inte bara om nätverk mellan företag, utan en nödvändig involvering av 
omgivande offentliga aktörer på olika nivåer: 
 

 
Figur 1: Nuteks exempel på ett regionalt kluster17 
 
Vidare redovisas tre olika utvecklingsfaser hos regionala kluster, startfasen, genomförande- 
och tillväxtfasen samt mognadsfasen. I startfasen implementeras idén om en klustersatsning 
hos de relevanta aktörerna och kan dessutom innefatta ett visionsarbete. I nästa fas attraheras 
ofta nya utvecklande aktörer till klustret och arbetet går från teoretiskt till praktiskt genomfö-
rande. Mognadsfasen i sin tur kännetecknas av en etablerad samverkan men också av ett be-
hov av förnyelse för att undvika stagnering.18 Vad innebär då klusterbildning för konkurrens-
kraften och tillväxten i en region? Vilka gynnsamma effekter har kunnat urskiljas? 
 

• Kluster har en kompetenshöjande effekt då platsen inte bara erbjuder människor arbete 
utan även goda möjligheter till att utveckla sin karriär. 

                                                 
15 Kempinsky, Burman & Johansson, 2005, s. 21 
16 Ibid. s. 21-22 
17 Nutek, 2002, s. 14 
18 Ibid. s. 15 
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Landsting 
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• På grund av tillgången på kompetenta medarbetare sker det ett kontinuerligt kunskaps-
flöde mellan klustrets aktörer, vilket innebär att ömsesidigt informationsutbyte och po-
tentiell innovationsutveckling. 

• Samverkan inom klustret innebär ofta en reducering av kostnader samtidigt som pro-
duktiviteten ges goda förutsättningar att öka. 

• Ett kluster medför via den geografiska koncentrationen en viss grad av konkurrens 
mellan dess aktörer som i sig, om den kan balanseras, genererar tillväxt.19  

• För mindre företag kan det innebära en trygghet att ingå i ett klustersamarbete, på 
grund av de osäkerheter och risker som innovationsutveckling medför. Medan stora 
företag kanske sprider riskerna inom sin egen organisation kan mindre verksamheter 
använda sig av företagsnätverk.20 

 
Klusterbegreppet är inte alltid särskilt tydligt i praktiken, till exempel var klustret börjar och 
slutar eller det faktum att en sådan sammanslutning i hög grad kan vara föränderlig. Det bör 
tilläggas att det praktiska arbetet med nätverksinitiativ inte alltid bedrivs av de involverade 
företagen, utan ofta av olika slags klustermotorer såsom driftiga entreprenörer eller processle-
dare.21 Klustret i Sunne kan inte sägas vara skapat genom ett affärsnätverk som genom sam-
verkan upptäcker behovet av kompetensförsörjning. Istället är det själva utbildningsinstansen 
som har varit och är en stor del av drivkraften i sammanslutningen och som samtidigt ser be-
hov av att utveckla näringslivet för branschens fortsatta existens samt att attrahera invånare 
till kommunen.22 När etablerades det grafiska innovationssystemet i Sunne? När övergick 
agglomerationen till att bli det som idag kallas för Graphic Valley? Enligt Karl-Johan Adolfs-
son, kommunfullmäktiges ordförande, gick idén om ett innovationssystem hand i hand med 
att utbildningen inom grafisk teknik började bli etablerad någon gång under 1993-1994. På så 
sätt var det lite av en efterhandskonstruktion som upptäcktes när de som representanter för 
kommunen exempelvis skulle beskriva Sunne och den näringslivsutveckling som där ägt 
rum.23 
 

2.1 Samverkan kontra konkurrens 
Innovativt kunskapsskapande och specialisering i ett geografiskt kluster behöver inte nödvän-
digtvis bero på en aktiv samverkan företag emellan, det kan istället ha mycket att göra med 
möjligheterna till en rörlig arbetskraft genom den specialiserade arbetsmarknad som skapas i 
och med agglomerationen. En viktig aspekt i sammanhanget är att denna rörlighet inte alltid 
ses som fördelaktig ur företagens synvinkel eftersom det kan medföra en konkurrens om 
kompetenta medarbetare.24

                                                 
19 Kempinsky, Burman & Johansson, 2005, s. 19-20 
20 Wigren, Schagerström, Johansson & Larsson, 2005, s. 25 
21 Kempinsky, Burman & Johansson, 2005, s. 20 
22 Intervju med Branzén, 070403 
23 Intervju med Adolfsson, 070326 
24 Malmberg, 2002, s. 24 
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3. Sunne kommun 
Sunne kommun ligger i Värmland ca 7 mil norr om Karlstad. Kommunen har 13 591 invånare 
(31 december 2006) och förutom centralorten Sunne finns orterna Rottneros, Lysvik, Gräs-
mark, Västra Ämtervik och Östra Ämtervik.25 
 

3.1 Kommunstrategi 
Kommunfullmäktige i Sunne antog i april 2001 en kommunstrategi som i skrivande stund 
håller på att revideras. Strategin syftar till att lyfta fram ett antal områden som prioriteras i det 
lokala utvecklingsarbetet. Dokumentet är tänkt att fungera som underlag för beslut och kom-
pletteras med en mer praktiskt orienterad åtgärdsplan. Det övergripande målet var att nå 
15 000 invånare år 2005.26 När strategin upprättades 2001 hade Sunne kommun en befolkning 
på 13 551 personer och den totala folkökningen har därefter varit 22 (2002), 13 (2003), 18 
(2004), -18 (2005) och 6 personer 2006, då invånarantalet som sagt var 13 591. Dock har 
kommunen under dessa år haft ett flyttningsöverskott på 77 (2002), 58 (2003), 80 (2004), 56 
(2005) och 64 personer 2006.27 Som ett sätt att nå denna huvudsakliga målsättning finns tio 
delmål utarbetade, som i sin tur är uppdelade i strategier och förväntade resultat. Delmålen i 
kommunstrategin är formulerade på följande sätt:  
 

• Attraktivt boende – Här ingår investeringar i studentbostäder. 
• Aktivt näringslivsarbete – Bland annat för att bibehålla och utveckla en god dialog 

med företag och att lägga insatser på kommunens starka branscher, såsom Spa-
friskvård, den grafiska industrin samt besöksnäringen. 

• Högre utbildningsnivå – Elever bör uppmuntras till högre studier, men samtidigt vill 
kommunen värna om de yrkesförberedande gymnasieprogrammen. Här ingår lyhörd-
het för den lokala arbetsmarknadens behov. 

• Förbättra kommunikationerna – Strategin handlar bland annat om förbättringar av nu-
varande E45, upprustning av Fryksdalsbanan samt bredbandsutbyggnad. 

• Öppna landskap/Landsbygdsutveckling – Berör till exempel främjande av jordbruket 
och byalagsaktiviteter. 

• Besöksnäringen – Stöd av arrangemang och dialog med turismföretagen via Sunne Tu-
rism ingår här. 

• Utveckla barn och ungdomars möjligheter till delaktighet i beslutsfattandet – Viktiga 
strategier för detta är att skapa ett forum för dialog mellan ungdomar och kommunala 
beslutsfattare 

• Öka resurshållningen – Bland annat genom ett samordnat dokument innehållande mil-
jömål samt revision av Översiktsplanen. 

• Öka tryggheten – Här ingår brottsförebyggande åtgärder samt kartläggning av brotts-
platser. 

• Effektiv kommunal förvaltning – Denna sista strategi berör exempelvis undersökning-
ar om invånarnas åsikter angående det kommunala arbetet samt att värna om Sunne 
som ett positivt varumärke.28 

 
 
 
 
                                                 
25 www.sunne.se, 070523 & www.scb.se, 070523 
26 Sunne kommun, 2001 
27 www.scb.se, 070618 
28 Sunne kommun, 2001 
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3.2 Statistik 
Nedan följer två befolkningspyramider som visar åldersfördelningen bland invånarna i Värm-
land respektive Sunne kommun, med siffror från 31 december 2006. Vissa procentuella skill-
nader kan urskiljas vid jämförelser av de två figurerna. 
 

Folkmängd i Värmlands län fördelad på kön och ålder 2006
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Figur 2: Folkmängd i Värmlands län fördelad på kön och ålder 200629 
 
Generellt i Värmland är de största kategorierna Män 55-59 år (9984 personer) och Kvinnor 
60-64 år (9605 personer). Bland de yngre är det ålderskategorin 15-19 år som sticker ut, me-
dan personer mellan 25-29 år är något underrepresenterade. Ungefär så här ser det ut även för 
Sverige som helhet. Vid en jämförelse med siffrorna för Sunne kommun ser det något annor-
lunda ut, även om de stora dragen är likartade. 
 

                                                 
29 www.scb.se, 070618 
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Folkmängd i Sunne kommun fördelad på kön och ålder 2006
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Figur 3: Folkmängd i Sunne kommun fördelad på kön och ålder 200630 
 
Här är skillnaderna mellan ålderskategorierna procentuellt sett större med en relativt stor un-
derrepresentation av personer i åldrarna 20-29 år. Det som är intressant här är att den största 
kategorin är män mellan 15 och 19 år. Huruvida utbildningsutbudet vid Broby Grafiska spelar 
in i sammanhanget är svårt att avgöra, men om kommunen lyckas hålla kvar studenter-
na/ungdomarna genom att erbjuda möjligheter till arbete och bostad får de en stor andel invå-
nare i arbetsför ålder som genom familjebildning så småningom kan bidra till en positiv be-
folkningsutveckling. 
 
Intressant i sammanhanget är också att koppla samman befolkningssiffrorna med näringslivet, 
i det här fallet andel företag per invånare i en jämförelse med de andra kommunerna i Värm-
land. Anledningen till att siffrorna har satts i relation till folkmängden är att skapa en variabel 
för jämförelse mellan de olika delarna av länet. 
 

                                                 
30 www.scb.se, 070618 
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Antal arbetsställen 2006 fördelade på kommun samt i relation till folkmängd
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Figur 4: Antal arbetsställen31 2006 fördelade på kommun samt i relation till folkmängd32 
 
Som figuren visar finns det i Värmland flest arbetsställen/invånare i Årjängs kommun, följt av 
Sunne, Torsby och Eda. 

                                                 
31 Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. I SCB:s Företagsregister betraktas ett företag 
som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad 
bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller 
grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. 
32 www.regionfakta.com, 070523 
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4. Varför Sunne? 

Det har visat sig att kluster inte slumpartat uppkommer på vissa platser, utan att det beror på 
historiska och befintliga strukturer. Genom att tänka i gränsöverskridande banor kan de ur-
sprungliga aktörerna och deras resurser interagera med nya med ett framgångsrikt nätverks-
byggande som resultat.33 Då den största marknaden inom flexografi34 här i Sverige är i Skåne, 
där merparten av varumärkesägarna i livsmedelsindustrin finns lokaliserade35, hur kommer 
det sig att det grafiska klustret ”Graphic Valley” har sitt säte i värmländska Sunne? Det finns 
två huvudsakliga anledningar till det, för det första finns det en mångårig tradition just kring 
den grafiska branschen och det har man i kommunen tagit vara på i sitt utvecklingsarbete. 
Därför kändes det heller inte främmande för de lokala politikerna att satsa på en utbildnings-
instans fokuserad på grafisk teknik och innovation. En annan orsak är de eldsjä-
lar/entreprenörer/klustermotorer som varit aktiva i processen.36 
 

4.1 Den grafiska traditionen 
Den trycktekniska traditionen i Sunne inleddes 1928 i och med etableringen av Ramströms 
Tryckeri. Denna verksamhet, tillsammans med Sunne Tryckeri, Rifinn-Tryck, Samuelssons 
Tryckeri, Bengt Olssons Tryckeri, Ceaco och Millers Stämplar, utgjorde pionjärerna med 
många efterföljande företag inom samma bransch. Gösta Miller arbetade från början på Ram-
ströms Tryckeri, men 1939-1940 etablerade han företaget Millers Stämplar. Ur denna verk-
samhet härstammar såväl Miller Graphics Scandinavia som avknoppningen Flexopartner. En 
etablering som är av hög betydelse att nämna i sammanhanget är Tetra Pak, som startade sin 
produktion i Sunne 1992.37  
 

4.2 Tetra Paks etablering på orten 
Hur kommer det sig då att Tetra Pak valde att förlägga verksamhet till just Sunne? Ett flertal 
faktorer spelade in. Det började med att företagets ledning beslutade att reducera den tillverk-
ning som fanns i Lund och det kom att göras genom specialisering, i detta fall innebar det att 
en viss del av produktionen flyttades. En viktig faktor var de så kallade investeringsfonderna 
som Tetra Pak innehade, som inom vissa stödområden kunde användas till investeringar och 
eftersom Forshaga stod utanför detta område var det uteslutet att bygga ut den fabrik som re-
dan fanns där. Via Industridepartementet fick företagsledningen kontakt med Bergslagsdele-
gationen, som verkade för att skapa arbeten i Bergslagsregionen, det vill säga de östra delarna 
av Värmland till exempel. Därför ordnades en resa i denna del av länet för att inventera poten-
tiella platser för lokalisering. Sunne låg från början inte inom ramen för resrutten, men det 
ändrade Kaj Wahlgren på. Anledningen till det var att han fått order från företagets ledning att 
välja en plats där det redan fanns lokaler att tillgå, eftersom man inte ville bekosta någon ny-
byggnation. Sunne hade därför goda förutsättningar i och med att där fanns en gummifabrik 
som skulle lämna sina lokaler på industriområdet och etablera sig i anslutning till nuvarande 

                                                 
33 Christensen, 2005, s. 21-22 
34 Flexografi, eller flexotryck, är en tryckmetod, en form av rotationshögtryck med en flexibel gummi- eller 
plastkliché med relativt lättflytande färger. Färgformvalsen är graverad med celler som överför färgen till tryck-
formen. Denna roterar antingen direkt i ett färgbad, eller också har man ytterligare en så kallad doppvals. Färg-
formvalsen skrapas med en rakel, liknande det som sker i djuptryck mot tryckcylindern. Trycket avsätts direkt 
från plåtcylindern till pappret (materialet). Tekniken medger tryck på material som cellofan, plast och metallfo-
lie. Därför har metoden blivit naturlig att använda inom t ex livsmedelsindustrin. Produkter som vanligen trycks i 
flexografi är tapeter, etiketter, förpackningar samt wellpapp. (sv.wikipedia.org/wiki/Flexografi, 070605) 
35 Intervju med Lindqvist 070327 & Branzén 070403 
36 Intervju med Karlsson 070326 & Adolfsson 070326 
37 FryksdalsBygden, 980424, s. 14-15  
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E45. I slutändan byggdes dock en ny byggnad för Tetra Paks produktion på grund av förse-
ningar i gummifabrikens beslut, men trots det lokaliserade de sin verksamhet till Sunne. 
 
En annan viktig faktor var att Sunne kommun ansågs ha goda förutsättningar för fritidssyssel-
sättning. De anställda i den del av produktionen som avvecklades i Lund fick naturligt nog 
möjlighet behålla sina tjänster genom att följa med till Värmland. Endast ett fåtal valde att 
göra så och således blev det aktuellt med nyanställningar. För att på bästa sätt kunna nyttja de 
maskiner som användes i just denna produktion beslutades det om kontinuerligt skift, som 
organiserades så att personalen arbetade två förmiddagar, två eftermiddagar samt två nätter 
med efterföljande sex dagars ledighet. Därför vägdes också fritidsutbudet in i diskussionerna 
om etableringen, till exempel möjligheter till skidåkning, segling, golf, jakt och fiske. Ytterli-
gare viktiga argument för lokalisering till Sunne var att råmaterialet för tillverkningen produ-
cerades i närheten, i Karlstad och Skoghall samt att det fanns järnvägsförbindelse. I efterhand 
har dock inte järnvägen använts i någon större utsträckning, då företaget slöt fördelaktiga av-
tal för lastbilstransporter.38 
 
 
 

                                                 
38 Intervju med Wahlgren, 070420 
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5. Broby Grafiska Utbildning 

 

5.1 Utbildningarna vid Broby Grafiska 
Vid Broby Grafiska Utbildning bedrivs inte bara undervisning på gymnasial nivå, utan även i 
form av KY/uppdragsutbildningar, tillämpningsforskning och via lärcentrum.39 Utbudet består 
av följande inriktningar: 
 
Gymnasieutbildning 

• Grafisk Medieproduktion – Erbjuder tre olika inriktningar: Grafisk Teknisk Flexogra-
fi, Grafisk Medieproduktion och Förpackningsdesign  

 
• Medieprogrammet – Fokuserat på digital kommunikation 

 
• Hälsa & Ledarskapsprogrammet – Kombinerar hälsa med ledarskap och entreprenörs-

kap 
 
Kvalificerad Yrkesutbildning  

• Manus för film och interaktiva medier 40p distans – För dem som vill utbilda sig till 
manusförfattare för film 

 
• Fotografi/Digital bild 80p – Fokus på digital fototeknik 

 
• Web in Motion 80p – Inriktat på interaktiv webbdesign 

 
• Förpackningsdesign 120p – Involverar förpackningsprocessen i sin helhet 

 
• Grafisk Medieproduktion 120p – Erbjuder tre olika inriktningar: Produktionsteknisk 

Flexografi, Grafisk Medieteknik och Medieproduktion för webb 
 

• Hälsoterapeut/instruktör 80p – Utbildningen fokuserar på friskvård och stressreducer-
ing/hantering 

 
Uppdragsutbildning 

• Erbjuds åt företag inom flexografitryck och repro 
 
Forskning och utveckling 

• Vid Broby Grafiska finns disputerade forskare från Karlstads universitet40 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39 Intervju med Lindqvist, 070327 
40 Informationsmaterial mottaget av Lindqvist, 070327 
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5.2 Broby Grafiskas/Graphic Valley’s expansion 
 
 1992 2002 2006 
BGU: Antal anställda 2 46 62 
BGU: Antal studerande 16 330 480 
BGU: Lokalyta 600 5500 8000 
Antal anställda inom den  
grafiska industrin i Sunne 

125 500 660 

Tabell 1: Broby Grafiskas/Graphic Valley's expansion41 
 
Från början hade skolan 2 anställda och 16 elever (den ursprungliga uppdragsutbildningen) 
och 2006 hade siffrorna ökat till 62 respektive 480. I starten framkom det synpunkter från 
kommunalt håll att den ursprungliga lokalytan var alltför stor, men under årens lopp har kva-
dratmetrarna behövts utökas, från 600 till hela 8000.42  
 

5.3 Studentrekrytering och upptagningsområde 
Bortsett från Värmland rekryteras de flesta studenterna från Skåne, Västra Götaland och 
Stockholmsområdet.43 Något som påverkar såväl ansökningssiffrorna som antal avhoppare är 
tillgången på studentboende i kommunen. År 2003 skriver lokaltidningen FryksdalsBygden 
att det råder stor brist på lägenheter för studerande i Sunne samt att ledningen för Broby Gra-
fiska Utbildning gör en officiell vädjan till kommunen att se över möjligheterna till ett förbätt-
rat boendeutbud44 och så har också skett i form av nybyggnation av enrumslägenheter i närhe-
ten av gymnasieskolan.45 
 

                                                 
41 Presentationsmaterial mottaget av Lindqvist, Broby Grafiska Utbildning, 070327 
42 Intervju med Lindqvist, 070327 
43 Intervju med Branzén, 070403 
44 FryksdalsBygden, 030322 
45 Intervju med Branzén, 070403 
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6. Graphic Valley ur ett historiskt perspektiv 

 

6.1 Framväxten av Broby Grafiska Utbildning 
I den grafiska branschen, liksom i så många andra, sker det en kontinuerlig och snabb teknik-
utveckling, i vilken aktörerna är tvungna att följa med för att möta marknadens konkurrens.46 
I början utav 90-talet karaktäriserades den grafiska branschen av förändringar i såväl teknik 
som struktur. På grund av nedläggning av ett företag inom grafikindustrin i Sunne tog Länsar-
betsnämnden i Värmland initiativ till en uppdragsutbildning för arbetslösa grafiker. På det 
lokala planet lades ansvaret på Inga-Lill Lindqvist, dåvarande datalärare på Brobyskolan och 
det bildades en arbetsgrupp med uppdraget att undersöka förutsättningar att starta en kurs 
inom grafisk teknik i Sunne. Ytterligare samarbetspartners för detta projekt var Arbetsförmed-
lingen, Sunne kommun samt branschföreträdare. Denna första utbildning resulterade i arbete 
för samtliga kursdeltagare och framgången gjorde att fler kurser följde, där sammanlagt 85 % 
av eleverna fick arbete efter avslutade studier.47 Under 1992, samma år som kursen pågick, 
uppkom idén om att utveckla arbetet vidare till en skola inom grafisk teknik. Eftersom Tetra 
Pak skulle etablera sin verksamhet på orten vid samma tidpunkt, fanns det en vetskap om att 
det skulle behövas en god kompetensbas att tillgå i flera år framöver.48 Arbetsgruppen kunde 
också konstatera att det saknades en gymnasieutbildning inom detta ämnesområde i hela Nor-
den, bortsett från en uppdragsutbildning i danska Kolding. 
 
På så vis startade planerna på att organisera en gymnasieutbildning inom det grafiska områ-
det. För att utreda förutsättningarna på marknaden tillsattes en arbetsgrupp, som förde en dia-
log med den aktuella fackföreningen samt branschorganisationen.49 Arbetsgruppen genomför-
de en omvärldsanalys genom att i Stockholm besöka branschens företrädare samt ett nybildat 
centrum för grafisk utbildning. Där fanns en viss oro för konkurrens och arbetsgruppen av-
råddes från idén. Även från branschens sida framkom det skepticism då man anade rekryte-
ringsproblem på grund av erfarenheter från andra tryckutbildningar i Sverige, som inte kunnat 
attrahera studenter och därmed tvingats läggas ned. Trots detta bestämde sig arbetsgruppen 
för att gå vidare med sina planer på att inom kort, redan året därpå, starta en gymnasieutbild-
ning. Därutöver fanns ambitioner att i framtiden tillhandahålla spetsutbildningar och forsk-
ningsmöjligheter för företagen inom flexografi.50 
 
Enligt arbetsgruppens kalkyl krävdes 11,5 miljoner för en utbyggnad av Brobyskolan (gym-
nasieskolan i Sunne) för att inkludera en grafisk utbildning i den ordinarie verksamheten. I 
januari 1993 lades förslaget fram för kommunstyrelsen, att starta denna gymnasieutbildning 
redan i augusti samma år.51 I rapporten fanns uppsatta mål som skulle uppfyllas inom en tio-
årsperiod. Målen gällde förekomsten av en gymnasieutbildning, fort- och vidareutbildning, 
företagsutbildning samt relevant forskning och uppfylldes efter redan fyra år.52 Det fanns en 
enighet bland politikerna, som trodde på idén så pass mycket att de bestämde sig för att lösa 
upp den redan fastställda budgeten och investera den nödvändiga summan. Beslutfattarna 
fastställde dock att det inte skulle ske något nybygge, utan att någon av de befintliga industri-
lokalerna, som stod tomma på grund av nedgång inom byggbranschen bland annat, skulle 
                                                 
46 Intervju med Svensson, 070417 
47 Ruderus, 2003, s. 22 
48 Intervju med Lindqvist, 070327 
49 Ruderus, 2003, s. 22-23 
50 Intervju med Lindqvist, 070327 
51 Ibid.  
52 Ruderus, 2003, s. 23 
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nyttjas för ändamålet. 53 Att utbildningen skulle förläggas i anslutning till de grafiska företa-
gen väckte en del kritiska kommentarer om att en gymnasieskola inte bör lokaliseras i ett in-
dustriområde på grund av olyckrisker i miljön samt att det eventuellt skulle minska områdets 
användbarhet för industriändamål.54 Slutligen valdes dock den f.d. industrilokal där skolan 
fortfarande finns förlagd idag, med argumenten att kommunen ägde egendomen samt att den 
låg i närheten av Brobyskolan, där eleverna från början hade kvar en viss del av sin undervis-
ning.55 Beslutet togs snabbt, redan efter ca två månader, men eftersom utbildningen var tänkt 
att starta bara ca ett halvår fram i tiden fanns det inte mycket tid att färdigställa lokalerna eller 
att rekrytera studenter. Trots allt stod skolan färdig i augusti och hela 50 elever (målet var 25) 
hade rekryterats. Inom kort beviljades ytterligare två uppdragsutbildningar, en inom grafisk 
teknik och en inom multimedia.56 
 

6.1.1 Riksintag 
När en utbildning har riksintag innebär det stora fördelar för rekryteringsprocessen, eftersom 
elevens hemkommun är skyldig att bekosta en sådan57 via så kallad interkommunal ersätt-
ning.58 Riksrekrytering kan därför vara avgörande för att få tillräckligt många studenter i en 
klass. När gymnasieutbildningen inom flexografi startade vid Brobyskolan beslutade reger-
ingen till en början att inte ge riksintag och detta väckte en del pessimistiska reaktioner.59 Re-
aktionerna gällde bland annat marknadsföring då det sommaren 1997 endast var tre sökande 
till höstens intag till flexografiutbildningen60 trots att samtliga tidigare utexaminerade fått 
arbete efter studiernas avslut och att utbildningen var, och är, unik i sitt slag i Norden.61 Emel-
lertid rekryterades åtta elever vid tiden för programstart, vilket var exakt vad som behövdes 
för att förhindra att utbildningen ställdes in. Arbetet med att kunna ta in studenter från hela 
landet fortsatte62 och i maj året därpå kom beskedet att Brobyskolans flexografiutbildning 
skulle få riksintag från och med hösten 1999.63 
 

6.1.2 Samverkan med Karlstads universitet 
Redan vid starten av den första uppdragsutbildningen 1992 fanns ett samarbete med dåvaran-
de Högskolan i Karlstad, då en representant därifrån ingick i den tillsatta arbetsgruppen. Läs-
året -94/95 inleddes ytterligare kontakter med högskolan,64 då man inom de akademiska ut-
bildningarna med benämningen Yrkestekniska Högskoleutbildningar (YTH) kunde ha stor 
nytta av de utbildningar som nu börjat bedrivas i Sunne65, samtidigt som det inom Tetra Pak 
fanns ett ökat behov av kompetent personal.66 Som ett resultat av samarbetet utvecklades två 
Kvalificerade Yrkesutbildningar (KY-utbildningar)67 samt en gemensamt anställd. 68 
 

                                                 
53 Intervju med Lindqvist, 070327 
54 FryksdalsBygden, 960416 
55 Intervju med Lindqvist, 070327 
56 Ibid.  
57 FryksdalsBygden, 970527 
58 Nya WermlandsTidningen, 980501 
59 FryksdalsBygden, 970527 
60 Ibid. 970603, s. 3 
61 Värmlands Folkblad, 970604, s. 25 
62 FryksdalsBygden, 970808, s. 3 
63 Nya WermlandsTidningen, 980501 
64 Samtal med Lindqvist, 070615 
65 Ruderus, 2003, s. 23-24 
66 Intervju med Lindqvist, 070327 
67 Ruderus, 2003, s. 23-24 
68 Intervju med Lindqvist, 070327 



 

 23 

6.1.3 Fortsatt expandering 
Hösten -96 startades den första KY-utbildningen med riksintag, ett treårigt program med in-
riktning på grafiskt tryck, grafisk medieteknik och interaktiv multimediateknik, 120p.69 I och 
med denna utökning blev det brist på undervisningslokaler och dessutom önskades en mer 
central placering av utrustningen för att göra den mer lättåtkomlig för samtliga studenter.70 
Under 1998 lösgjordes Broby Grafiska från Brobyskolan och kom att utgöra en egen skolen-
het med ett eget rektorsområde. 71 En annan viktig händelse detta år var att det kunde ske en 
utbyggnad av skolan med medel (21 miljoner kronor) från EU Mål 5b, Länsstyrelsen Värm-
land, Landstinget i Värmland, Länsarbetsnämnden, den grafiska branschen samt Sunne kom-
mun.72 Hösten -01 startade ännu en KY-utbildning med namnet Förpackningsdesign med ma-
terialkunskap. Det innebar ytterligare en utbyggnad av skolområdet för 40 miljoner, finansie-
rat av EU (14 miljoner), Länsstyrelsen Värmland, Landstinget i Värmland, Tetra Pak CT och 
Preview Systems (sammanlagt 8,5 miljoner) samt Sunne kommun.73 I dessa planer ingick ett 
drivhus/företagsväxthus för att bland annat underlätta nyetableringar.74  
 

6.2 SweFlex (Svensk Flexografiförening) 
Under -95 bildas branschföreningen SweFlex (Svensk Flexografiförening). Medlemsföretagen 
har ökat från de 26 ursprungliga till dagslägets drygt 100. Enligt föreningens stadgar är före-
ningen öppen för företag, skolor, institutioner och personer med anknytning till flexografib-
ranschen i Sverige. Det finns ett etablerat samarbete mellan SweFlex och Broby Grafiska 
samt Karlstads universitet. Dessutom sker ett kontinuerligt utbyte med andra nationella och 
internationella sammanslutningar.75 Föreningens medlemmar finns över hela landet och Bro-
by Grafiska Utbildning är en viktig sammanhållande länk i sammanhanget, då föreningens 
säte finns på skolan.76 
 

6.3 SFI AB (Svenska Flexografiinstitutet AB) 
Som ett led i att etablera forskning inom flexografi bildades år 2000 Svenska Flexografiinsti-
tutet AB, med samverkansparterna Broby Grafiska Utbildning, Karlstads universitet och den 
grafiska branschen genom SweFlex.77 Ägarna för institutet är Sunne kommun (60 %) och 
SweFlex (40 %)78 och VD:n är Inga-Lill Lindqvist, rektor på Broby Grafiska. Enligt institu-
tets hemsida är syftet med bolaget att:  
 

• samla kunskap om forskningsbehov inom flexografiområdet 
• lägga ut genomförande av forskning 
• vara en mötesplats för forskare och näringsliv inom flexografiområdet79 

 
Bildandet av institutet var ett steg i att höja kvaliteten på den undervisning som bedrivs på 
Broby Grafiska80 och då det redan fanns etablerade kontakter med Karlstads universitet fanns 
goda möjligheter att ta steget till ett mer utvecklat samarbete.81 

                                                 
69 Nya WermlandsTidningen, 961122 
70 FryksdalsBygden, 970916 
71 Ruderus, 2003, s. 23-24 
72 FryksdalsBygden, 981006, s. 3 
73 Nya WermlandsTidningen, 010428 
74 FryksdalsBygden, 010504, s. 6 
75 www.sweflex.com, 070323 
76 Ruderus, 2003, s. 23 
77 Ibid.  
78 Nya WermlandsTidningen, 001204 
79 www.sfinst.se, 070605 
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6.4 IDEUM (Idé- och designcentrum) 
Allteftersom det grafiska innovationssystemet i Sunne började ta form visade allt fler företag 
intresse för att etablera sig i området, på grund av studenternas potential och innovationskraf-
ten inom agglomerationen. 82  Dessutom behövdes ytterligare lokalyta på grund av utökat ut-
bildningsutbud och idén om ”designhuset”, ett företagsväxthus för den grafiska branschen, 
växte fram.83 Ett viktigt syfte var att sammanföra studenter, forskare och företagare för att 
skapa ett kretslopp där ny kunskap genereras för att på sikt skapa fler arbetstillfällen.84 Samti-
digt skulle satsningen underlätta etablering, i synnerhet för ensamföretagare,85 nyföretagare 
och studenter som önskar starta egen verksamhet.86  
 
IDEUM (Idé- och designcentrum) invigdes våren 2003.87 Hälften av den totala kostnaden (40 
miljoner kronor) för byggnationen kom från externa finansiärer, EU (14,3 miljoner), privata 
finansiärer (3,7 miljoner), Länsstyrelsen Värmland (3 miljoner) samt Landstinget i Värmland 
(500 000).88 Förutom de företag som hyr in sig i byggnaden finns en stor del av den grafiska 
utbildningen (både förpackningsdesign, foto och manus) förlagd i lokalerna.89 I byggnaden 
finns avancerad utrustning, bland annat ett klimatsäkrat labb med konstant 22 grader och 50 
procents luftfuktighet. IDEUM är ett sätt att attrahera och hålla kvar företag, i synnerhet inne-
bär huset stora möjligheter för dem som är ensamföretagare. När centrumet färdigställdes var 
19 av de 25 kontoren uthyrda, efter ett tag sjönk den siffran till 13, vilket oroade vissa av 
kommunens politiker och det föreslogs att en del av lokalytan istället skulle användas till un-
dervisning. Så blev det inte och efter ett par år ökade intresset90 och 2005 fick IDEUM istället 
byggas ut.91 Framtida önskvärda investeringar för att utveckla verksamheten vid centrumet är 
till exempel: 
 

• En ytterligare utvidgning av lokalytan. 
• En utveckling av utrustningen för mediautbildningen.92 
• En utökning av forskningsverksamheten.93 
• En specialisering mot den grafiska branschen.94 

 

6.5 ”Graphic Valley” 
Graphic Valley var ursprungligen benämningen på ett projekt som ägdes av Sunne kommun 
med samarbetsparterna Broby Grafiska Utbildning, Karlstads universitet, SweFlex, SFI AB 
och som finansierades av Samverkansdelegationen95 med 1 miljon kronor.96 Sammantaget 
handlade projektet om kompetenshöjande aktiviteter för företagen inom det grafiska klustret i 

                                                                                                                                                         
80 Värmlands Folkblad, 001208 
81 Fryksdalsbygden, 001201, s. 21 
82 Intervju med Lindqvist, 070327 
83 Nya WermlandsTidningen, 010111 
84 FryksdalsBygden, 020517 
85 Ibid. 020913 
86 Sagolika Sunne, 2003 
87 Intervju med Lindqvist, 070327 
88 FryksdalsBygden, 020517 
89 Intervju med Lindqvist, 070327 
90 Intervju med Branzén, 070403 
91 Intervju med Lindqvist, 070327 
92 Ibid.  
93 Intervju med Branzén, 070403 
94 Intervju med Karlsson, 070326 
95 Presentationsmaterial mottaget av Lestelius, Broby Grafiska Utbildning/Karlstads universitet, 070402 
96 www.graphicvalley.sunne.se, 070827 
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Sunne samt att underlätta/förbättra kontakterna mellan näringsliv och utbildnings-
/forskningsverksamhet.97 Målen med projektet formulerades på följande sätt: 
 

• Bidra till att stabilisera och öka antalet arbetstillfällen inom den grafiska branschen, 
och angränsande branscher i regionen. 

• Att genom IDEUM öka antalet nya företag och arbetstillfällen. 
• Visa vägen till tekniskt/naturvetenskapligt basår/bastermin för att nå högre utbildning-

ar. 
• Utveckla underlag för distans- och nätbaserad utbildning för den grafiska branschen. 
• Uppdragsutbildning, effektivitetsutredningar och forskning/utveckling som bidrar till 

att höja kompetens och konkurrenskraft hos företagen.98 
 
Projektet bidrog bland annat till ett ökat deltagande av högre utbildning hos företagen, en 
grund för fortsatt samarbete, kompetensutveckling inom branschen genom utredningar och 
enkäter samt nyetableringar. Däremot upplevdes svårigheter när det gällde att finna långsikti-
ga former för samarbete mellan näringsliv och offentliga aktörer samt att samsynen runt må-
len kunde ha varit bättre liksom fokuseringen på gemensamma aktiviteter inom projektet.99 
 

6.6 SmartPrint 
Projektet SmartPrint startades för att återuppta verksamheten inom Svenska Flexografi Insti-
tutet (SFI) vars verksamhet varit på nedgång på grund av resursbrist. Samtidigt var det ett 
initiativ för att lägga sig i framkant på den snabba utvecklingen inom den grafiska branschen. 
SmartPrint startade i januari 2006 och sträcker sig två år framöver med en finansiering (15 
miljoner) från EU (7,5 miljoner), Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland, Karlstads uni-
versitet, Grafiska Utbildningsfonden, Sunne kommun samt sponsrande företag. Ett över-
gripande mål är att identifiera tryckmetoder och automatiserade arbetsflöden som ökar kon-
kurrenskraften hos svenska tryckerier på den europeiska marknaden. 
 
Projektet är uppdelat i tre områden: 
 

• Att bygga upp ett kvalificerat och varaktigt forsknings- och utvecklingscenter för flex-
ografitryck. 

• Att undersöka olika metoder för så kallat hybridtryck och genom kartläggning utreda 
vilka kombinationer som är mest gynnsamma för förpackningstryck. 

• Att starta Europas första JDF-center. 
 
JDF (Job Definition Format) är ett utvecklat datasystem där alla delar i produktionen ingår i 
ett automatiserat arbetsflöde och ett gemensamt dataspråk.100 Detta system gör det möjligt att 
ur ett kundperspektiv kunna följa processen från order till färdig produkt.101 
 

                                                 
97 Intervju med Lestelius, 070402 
98 www.graphicvalley.sunne.se, 070526 
99 Presentationsmaterial mottaget av Lestelius, Broby Grafiska Utbildning/Karlstads universitet, 070402 
100 Värmlands Affärer, 2006:6, s. 9 
101 Intervju med Lindqvist, 070327 
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Figur 5: Tryckprocessen102 
 
Bilden visar hur en order passerar flera olika steg innan det resulterar i en färdig produkt. Må-
let är att utveckla ett standardiserat system för kvalitetssäkring av produkten genom att för-
bättra dialogen mellan dessa olika instanser för att undvika missförstånd och missuppfattning-
ar gällande till exempel tekniska förutsättningar. På så vis får kunden en god insyn i proces-
sen.103 
 

6.7 Hälsa och ledarskap 
Vid sidan av den grafiska industrin finns det i Sunne en tradition inom hälsa och spa sedan 
Hotell Selma Lagerlöf etablerade sig i kommunen 1982.104 År 1997 inleddes ett samarbetspro-
jekt mellan Broby Grafiska Utbildning och Selma Lagerlöf Hotel och Spa som innebar att 
eleverna på hotell- och restaurangprogrammet fick möjlighet att förlägga halva sin studietid 
till hotellet, för att få en praktisk förankring.105 Ett par år senare, 1999, tog hotellet initiativ till 
att tillsammans med Broby Grafiska Utbildning samverka kring en uppdragsutbildning för 
spa-terapeuter106 Länsarbetsnämnden kontaktades och medel för utbildningen beviljades för 
16 elever. Resultatet blev lyckat då samtliga utexaminerade fick arbete direkt efter kursens 
slut107 och mellan åren 2000-2002 genomfördes flera kurser för spaterapeuter på Broby Gra-
fiska för Länsarbetsnämnderna i Värmlands och Gävleborgs län.108  
 
På grund av framgångarna började man på Broby Grafiska Utbildning att utreda möjligheter-
na för en kvalificerad yrkesutbildning och ett branschråd för hälsa och spa. Efter flera ansök-
ningar till Utbildningsdepartementet beviljades 2003109 den tvååriga KY-utbildningen: Hälso-
terapeut/instruktör med inriktning friskvård och stressreducering/hantering.110 En arbets-
grupp bildades för att undersöka förutsättningarna för en gymnasieutbildning angående hälsa 

                                                 
102 Presentationsmaterial mottaget av Lindqvist, Broby Grafiska Utbildning, 070327 
103 Intervju med Lindqvist, 070327 
104 Intervju med Adolfsson, 070326 
105 FryksdalsBygden, 971219, s. 3 
106 Intervju med Lindqvist, 070327 
107 Ibid.  
108 Yrkeshögskola Wermland, 2004 
109 Intervju med Lindqvist, 070327 
110 Yrkeshögskola Wermland, 2004 
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och ledarskap111 och 2005 startade ett treårigt program, Hälsa & Ledarskap, med 30 platser 
varje år. Därutöver finns en regional uppdragsutbildning, Ledarskap med hälsoprofil 10p, i 
samverkan med Karlstads universitet, riktad till företagare. Således kombineras kunskapen 
inom hälsa med ekonomi och entreprenörskapstänkande.112 
 

6.7.1 Branschorganisationen Spa & Hälsa 
En branschförening för Hälsa och Spa bildades 2006 och har idag ca 60 medlemmar.113 Före-
ningen är knuten till Yrkeshögskolan Wermland i Sunne. Det råder en snabb tillväxt inom 
spabranschen, men det kan också medföra brister i kvaliteten och på sikt minska legitimiteten. 
Ett viktigt syfte med sammanslutningen är därför att öka kunskapen om branschen, samla de 
seriösa aktörerna samt ge dem möjligheter till omvärldsbevakning och dialog.114 Andra ambi-
tioner är att: 
 

• främja hälso- och spabranschens utveckling, intressen och konkurrensförmåga 
• verka för utbildning och ökad kompetens 
• ta tillvara varandras erfarenheter och nätverk 
• samla alla hälso- och spa-anläggningar i ett gemensamt forum 
• marknadsföra vår region och på sikt Sverige, som ett hälsoland115 

 
Ett riktigt spa ska, enligt Lars Ericson som driver Smögens Havsbad, bestå av fyra delar: be-
handlingar baserade på fysisk beröring, avspänning, träning och omsorgsfullt tillredd mat. 
Medlemmar i branschföreningen behöver dock inte inneha samtliga fyra delar eftersom de 
kan vara såväl anläggningar och leverantörer som resebyråer och utbildningsinstanser. Att 
branschorganisationen startades i just Sunne berodde på kommunens etablerade tradition 
inom hälsosektorn samt den tidiga förekomsten av spaterapeututbildning.116 
 

6.7.2 Solbacka Akademi 
Sedan mitten av 90-talet har det funnits planer på att anlägga en fysisk mötesplats för hälso- 
och spabranschen i likhet med vad IDEUM utgör för den grafiska industrin. Projektets arbets-
namn är Solbacka Akademi och beskrivs som ”ett upplevelsebaserat kunskapscentrum för 
hälsa, ledarskap och entreprenörskap”117 samt ”en mötesplats för studerande, företag och pri-
vatpersoner”.118 Syftet med projektet är enligt följande: 
 

• att skapa förutsättningar för kunskapsutveckling, forskning och lärande inom område-
na hälsa och ledarskap 

• att tillvarata och utveckla hälsokoncept som stödjer fysiskt, psykiskt och socialt välbe-
finnande och som verkar för en hållbar utveckling 

• att Solbacka Akademi ska vara en neutral mötesplats 
• att inspirera till personlig utveckling och en balanserad livsstil119 

 

                                                 
111 Intervju med Lindqvist, 070327 
112 Solbacka Akademi, 2007, s. 8 
113 Intervju med Lindqvist, 070327 
114 Informationsmaterial, Välkommen till Branschorganisationen Spa & Hälsa, mottaget av Lindqvist, 070327 
115 Yrkeshögskola Wermland, 2004 
116 Värmlands Affärer, 2006:6 
117 Broby Grafiska, 061205 
118 Yrkeshögskola Wermland, 2004 
119  Ibid. 
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En sätt att utveckla kompetensen inom branschen är att kombinera utbildning inom hälsa med 
forskningsområden såsom turism, vård och omsorg samt jämställdhet. Som tidigare nämnts är 
även entreprenörskap en viktig aspekt eftersom små och medelstora företag spelar en stor roll 
i sammanhanget. Solbacka Akademi är även tänkt att arbeta med stöd till nyföretagare, till 
exempel genom att fungera som en port in i näringslivet för nyutexaminerade studenter.120 År 
2006 beviljades medel ur EU:s strukturfonder för ytterligare ett steg framåt i utvecklingen av 
Solbacka Akademi. Projektet pågår till årsskiftet 2007/2008 och innefattar utarbetande av 
utbildningarnas innehåll och byggnationens fysiska planering, såsom plan- och byggnadsrit-
ningar.121 Därtill gjordes en förstudie som redovisades i juni 2007, följd av en huvudstudie, 
vars resultat lades fram i oktober 2007 i samband med ett nätverksmöte angående fastighetens 
utformning.122 När det gäller platsen för lokalisering är det Sunne kommuns uppgift att arbeta 
med de nödvändiga juridiska och politiska frågorna, exempelvis angående markägarfrågor. 
Därefter väntar en omfattande planeringsprocess innan beslutet om Solbacka Akademis för-
verkligande kan vinna laga kraft.123  
 
 
 
 
 

                                                 
120 Solbacka Akademi, 2007, s. 6-7 
121 Broby Grafiska, 061205 
122 Samtal med Lindqvist, 070615 
123 Broby Grafiska, 061205 
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7. Graphic Valley – Struktur och sammansättning 

Hur ter sig egentligen ett innovationssystem i praktiken? Hur fungerar de faktiska informa-
tionsflödena? Nätverksstrukturer kan troligtvis vara mycket varierande beroende på antalet 
involverade aktörer och dessas organisatoriska hemvist. I följande avsnitt behandlas hur det 
grafiska innovationssystemet i Sunne är organiserat, på vilket sätt dialogen sker samt före-
komsten av system för uppföljning och lärande. 
 

7.1 Organisation 
Inom Graphic Valley struktureras samverkan mellan näringslivet och skolan bland annat ge-
nom att företagen har stort inflytande på utformning av utbildningsutbud, rekryteringsarbete 
och undervisningslokaler. Målsättningen är att kunna erbjuda utbildningar som i hög grad är 
anpassningsbara till arbetslivet i den grafiska branschen.124 Peter Karlsson, kommunchef, för-
klarar att framväxten av det grafiska innovationssystemet varit en process och att det nu ses 
som en viktig del av kommunen samt av länet som helhet. Han tillägger att ambitionen hos de 
verksamma på kommunen är att se till att denna utveckling fortskrider.125 Leif Svensson, VD 
på Flexopartner, menar likaså att samarbetet inom nätverket var något svårstartat till en början 
men att aktörerna fann nyttan med att samverka allteftersom dialogen förbättrades.126 
 
Allteftersom samarbetet på regional nivå intensifierades, det vill säga mellan förpackningsin-
dustri, pappers- och massatillverkning och Karlstads universitet, uppstod behovet av en mer 
övergripande samarbetsorganisation för projektförankring på länsnivå. Under 2005 bildades 
affärsutvecklingsbolaget The Packaging Arena (TPA) som även involverar ett antal externa 
aktörer såsom Länsstyrelsen, Region Värmland och Inova.127 Verksamheten i bolaget är upp-
delad i fyra olika huvudområden; forskning, entreprenörskap, utbildning och affärsutveckling 
och en viktig uppgift är att ha kontakt med varumärkesägare för att organisera systemleveran-
ser.128 Leif Svensson betonar vikten av tillit till en länstäckande organisation, så att enskilda 
aktörer kan känna trygghet i att förankra sina idéer i ett regionalt perspektiv utan att de känner 
att projektet så att säga riskerar att bli förflyttat till en mer central nivå. 129 
 
Är Graphic Valley ett öppet eller begränsat innovationssystem? Per Branzén, utbildningsleda-
re vid Broby Grafiska Utbildning, frågar sig om de är alltför fokuserade på sina egna fram-
gångar och då eventuellt ser förbi ny teknik på marknaden eller nya former för affärsmodeller. 
Han frågar sig hur de på bästa sätt kan ta in nya teknik- och affärslösningar, omvandla dessa 
till lokala förutsättningar med anpassning till omvärlden.130 Här kan graden av heterogenitet 
spela in, med andra ord en mångfald inom agglomerationen då det många gånger innebär en 
ökad öppenhet för nyproducerad kunskap.131 Enligt Leif Svensson är det en bra blandning av 
aktörer inom Graphic Valley och han betonar vikten av att ha ett öppet förhållningssätt gent-
emot utomstående aktörer, bland annat för att underlätta ansökningar om EU-medel. 132 
 

                                                 
124 Intervju med Lindqvist, 070327 
125 Intervju med Karlsson, 070326 
126 Intervju med Svensson, 070417 
127 Intervju med Lindqvist, 070327 
128 Intervju med Branzén, 070403 
129 Intervju med Svensson, 070417 
130 Intervju med Branzén, 070403 
131 Kempinsky, Burman & Johansson, 2005, s. 36 
132 Intervju med Svensson, 070417 
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7.2 Dialog 
Inga-Lill Lindqvist, rektor på Broby Grafiska Utbildning, menar att det är intressant att se hur 
även mindre företag, med till exempel 10 anställda (i jämförelse med 300 anställda på Tetra 
Pak) tar sig tid för att delta vid olika samverkansaktiviteter för att de anser sig ha stor nytta av 
det. 133 Leif Svensson på Flexopartner blir medbjuden i olika sammanhang som berör nätver-
ket. Han förklarar att han förstås i första hand ser till företaget, men att han för både sin egen 
skull och andras fortsätter med sitt engagemang inom Graphic Valley. Till exempel är det 
mycket effektivt och kostnadsbesparande att ha kontakter i den lokala miljön istället för att 
resa någon annanstans i landet eller Europa. Därutöver har de på Flexopartner stor nytta av 
eleverna vid Broby Grafiska Utbildning. Svensson tillägger att skolan samt vissa företag fun-
gerar som viktiga sammanhållande aktörer då de knyter till sig personer genom olika pro-
jekt.134 
 
De återkommande konferenserna inom SweFlex, såsom föreningen i sig, är viktiga arenor för 
dialog och samtidigt fungerar de som neutrala mötesplatser där företagen bland annat har möj-
lighet att ta del av varandras forskningsresultat.135 Många gånger är det en blandning av repre-
sentanter, till exempel i Svenska Flexografiinstitutets styrelse, där företrädare från kommu-
nen, den grafiska branschen (SweFlex), Broby Grafiska Utbildning och Karlstads universitet 
möts. Enligt Lindqvist finns det en tät kontakt mellan innovationssystemets nyckelpersoner 
samt en klar uppfattning om aktörernas olika ansvarsområden, vilket underlättar informations-
flödet. 136 
 
Magnus Lestelius, universitetslektor/docent på Broby Grafiska Utbildning och Karlstads uni-
versitet, instämmer i att det inom Graphic Valley finns ett visst antal nyckelpersoner som har 
ett starkt intresse av att utveckla innovationssystemet och som träffas i olika sammanhang. 
Han nämner att Broby Grafiska Utbildning fungerar som en mycket bra kanal för att nå ut 
med den forskning som bedrivs vid universitetet till företag i den grafiska branschen. Efter-
som han ser en stor nytta med att samverka inom agglomerationen ställer han sig också posi-
tiv till kompromissande exempelvis beträffande projektansökningar, vilket han tror är någor-
lunda generellt bland aktörerna i Graphic Valley.137 
 

7.3 Ett lärande arbetssätt 
En stor del av informationen kring genomförda projekt inom den grafiska branschen sker via 
SweFlex medlemsmöten två gånger om året, berättar Leif Svensson på Flexopartner. Där in-
går redogörelser om olika forskningsprojekt och förmedlande av nyheter och nytänkande för 
ett etablera kontakter. Eftersom dessa träffar har särskilda teman ges inte en heltäckande bild 
av vad som gjorts, men samtidigt är det nödvändigt att nischa mötena för att attrahera deltaga-
re från olika delar av branschen. Svensson förklarar att SweFlex uppgift inte i första hand är 
att förmedla ett gemensamt lärande, utan att fungera som en sammanhållande aktör för bran-
schen. Han tillägger att det finns andra seminarier som till exempel det årliga PacSem i no-
vember som i dagsläget arrangeras av The Packaging Arena, samt att det sker en viss mark-
nadsföring av projekt i de grafiska facktidningarna.138 
 

                                                 
133 Intervju med Lindqvist, 070327 
134 Intervju med Svensson, 070417 
135 Intervju med Lindqvist, 070327 
136 Ibid. 
137 Intervju med Lestelius, 070402 
138 Intervju med Svensson, 070417 
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Enligt Per Branzén finns inga etablerade system för lärande inom Graphic Valley, bortsett 
från de konferenser som anordnas av branschföreningen SweFlex, där företrädarna för Broby 
Grafiska Utbildning alltid har en egen punkt och möjlighet att yttra sig. Han tillägger att det 
bör skapas en rutin inom The Packaging Arena där kunskap och erfarenheter på ett bättre sätt 
förs tillbaka in i organisationen, exempelvis genom systematiska frukostmöten eller work-
shops. Ur ett framtidsperspektiv tror han att sådana rutiner för lärande är av hög betydelse för 
sammanslutningens legitimitet.139 
 
Lestelius nämner att det finns en viss risk att aktiviteterna inom innovationssystemet ter sig 
liknande och att det bitvis sker en upprepning, utan förankring i tidigare lärdomar. Dock näm-
ner han projektet ”Graphic Valley” som ett gott exempel när det gäller uppföljning då det in-
gick ett stort utbyte av erfarenheter, bland annat vid träffar anordnade av Samverkansdelega-
tionen.140 Leif Svensson instämmer i att samverkansprojekt innebär fördelar för lärandet, då 
det ofta innefattar många informativa möten. Han förklarar att olika projekt involverar olika 
delar av Graphic Valley, men att det ofta är återkommande personer som deltar. Det bör fin-
nas tillgänglig information i form av en databas om de projekt som pågår och som har genom-
förts, med andra ord ett snabbt system för lärande med goda sökfunktioner, menar Svensson. 
Det borde vara lättare att uppdatera sig med information som finns på olika håll inom innova-
tionssystemet för att det ska leva vidare på ett bra sätt. Som situationen är nu riskerar vissa 
mindre företag som inte deltar i nätverksträffarna att hamna vid sidan av samarbetet samtidigt 
som systemet är (alltför) starkt beroende utav eldsjälar för att det ska fungera. Han betonar 
vikten av att inte uppfinna hjulet på nytt, utan att se till de personer som har relevant kunskap. 
En nyckelfaktor för framgång är en bra mix mellan synpunkter/nytänkande och kun-
skap/vetskap om förutsättningar.  
 
Därtill är det viktigt att göra forskningsresultat mer tillgängliga så att de i högre grad kan im-
plementeras, anser Svensson och menar vidare att detta bör vara av intresse inte minst för 
projektens finansiärer. Även om resultaten vid utredningstillfället inte gör mer än att befästa 
en teori kan de vara mycket nyttiga att se tillbaka på i framtiden, dels för att spara resurser och 
dels för att kunna gå ett steg längre i forskningen.141 
 
Att detaljerat kartlägga vilken typ av kunskap som finns inom innovationssystemet kan, ge-
nom att identifiera styrkor och svagheter i agglomerationens samlade kompetens, vara nyttigt 
för att öka effektiviteten och för att utveckla formerna för samarbete.142 Inom projektet 
Graphic Valley gjordes en enkätundersökning bland medlemsföretagen i SweFlex, som i sig 
inte var inriktad på detaljnivå, men som syftade till att få företagen att identifiera sig i vilken 
del av produktionsprocessen de hörde till, vilken utrustning de hade samt deras önskemål om 
samarbetspartners143 och att samla detta i en databas.144 Lestelius förklarar att de inte var ute 
efter att kompetensinventera individer i företag eftersom sådana uppgifter kan vara känsliga, 
till viss del gäller detta även information om produktionsapparaturen. Trots detta var företa-
gen öppna och positiva till undersökningen eftersom de såg den som en led i att etablera sam-
arbeten mellan leverantör och kund.145 
 

                                                 
139 Intervju med Branzén, 070403 
140 Intervju med Lestelius, 070402 
141 Intervju med Svensson, 070417 
142 Nutek, 2002, s. 31 
143 Intervju med Lestelius, 070402 
144 Broby Grafiska Utbildning, 2004, s. 3 
145 Intervju med Lestelius, 070402 
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8. Utblickar och omvärldsbevakning 

Även om ett innovationssystem är starkt sammansvetsat på lokal nivå är framgång och ut-
veckling många gånger beroende av utblickar i omvärlden och förankring i vidare nätverk. I 
synnerhet då flera av de viktiga kund- och leverantörsrelationerna kanske inte finns i närom-
rådet. En annan betydelsefull aspekt är att se regioner som funktionella hellre än administrati-
va och att se samarbetspotential hos andra regioner, trots eventuell konkurrenssituation. ”Att 
satsningarna sker med bas i klustret men med världen och affären för ögonen.”146 Malmberg 
(2002) sammanfattar i Klusterdynamik och regional näringslivsutveckling ett antal fram-
gångsfaktorer för kluster angående etablerade relationer med omvärlden:  
 

• Företag som förmår känna av efterfrågesignaler och bygga relationer med sofistikera-
de kunder globalt och lokalt kommer att bli mer innovativa. 

• Kunskap och innovationer sprids mer eller mindre automatiskt mellan företag i den 
lokala miljön genom arbetsmarknadens dynamik och social interaktion. Utmaningen 
för företag består i att länka sig till globala kunskapsflöden. 

• Lokal samverkan mellan företag, forskningsinstitutioner och universitet kan vara vik-
tig, men det mest avgörande är företags förmåga att etablera relationer med de bästa 
aktörerna i världen var än de råkar finnas. I de flesta fall finns dessa inte i den egna 
närmiljön. 

• Institutionella rambetingelser och samordnade policyinsatser på lokal och regional 
nivå kan bidra till dynamisk utveckling i geografiska kluster, särskilt om de inriktas 
mot att öppna det lokala systemet mot resten av världen.147 

 
I vilken omfattning sker denna typ av öppenhet och kontaktskapande inom Graphic Valley? 
Till stor del sker det inom ramarna för verksamheten vid Broby Grafiska Utbildning, bland 
annat genom att skolan erbjuder gymnasieelever och KY-studenter praktikplatser på företag i 
bland annat Storbritannien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Grekland, Danmark, Italien, Neder-
länderna, Schweiz, Ryssland, Sydafrika, USA, Thailand och Filippinerna. De har avtal med 
fem universitet i Australien, vilket innebär att de utexaminerade KY-studenterna har möjlig-
het att ta en universitetsexamen och kan då tillgodoräkna sig delar av sin utbildning från Bro-
by Grafiska. Kontakter med skolor inriktade på förpackningsdesign i Italien och Frankrike har 
resulterat i ett antal gemensamma utvecklingsprojekt, som ofta involverat företag148 och inne-
fattat lärarutbyten.149 Därtill är skolan en del av det europeiska nätverket ENIS (European 
Network of Innovative Schools), som tillsammans med ett antal andra utbildningsinstanser 
ligger i framkant vad gäller utveckling inom IT-området.150 Tillsammans med ISA finns även 
ett samarbetsprojekt med utbildningsinstanser i Japan som ett led i att utveckla uppdragsut-
bildningen genom kontakt med nya företag samt för att få en omvärldsanalys. 151  
 
Samverkan på nationell nivå underlättas betydligt genom SweFlex och de konferenser som 
föreningen anordnar.152 Där finns även en skandinavisk förankring genom gemensamma träf-
far med de motsvarande norska och danska föreningarna, Flexoforum. Utöver den regionala 
förankring som sker i och med The Packaging Arena är Broby Grafiska Utbildning, som den 
första skolan i Värmland, utnämnd som Teknik-College. Denna certifiering är ett resultat av 

                                                 
146 Kempinsky, Burman & Johansson, 2005, s. 64 
147 Malmberg, 2002, s. 22 
148 Informationsmaterial, Broby Grafiska, Dina drömmar? Branschens behov! Mottaget av Lindqvist, 070327 
149 Intervju med Branzén, 070403 
150 Informationsmaterial, Broby Grafiska, Dina drömmar? Branschens behov! Mottaget av Lindqvist, 070327 
151 Intervju med Branzén, 070403 
152 Ibid. 
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en etablerad mellankommunal samverkan med andra tekniska utbildningar i länet. Syftet är att 
öka marknadsanpassningen av kursinnehållen samt att spara resurser eftersom man vid de 
involverade utbildningsinstanserna kompletterar varandra genom att handha olika specialise-
ringskurser.153 På grund av det väl utvecklade utbytet med näringslivet fick Broby Grafiska 
Utbildning 2006 en utmärkelse att fungera som idéskola för andra gymnasieskolor under två 
års tid och att därigenom vara en del av ett nationellt nätverk. Nätverket är i sin tur uppdelat i 
fyra olika distrikt med sju skolor på regional nivå, 35 i det västra distriktet med nod vid Göte-
borgs Utvecklingscenter samt 140 st. på nationell nivå. Tanken med detta samarbete är att 
idéskolorna ska fungera som förebilder och dela med sig av sina erfarenheter gällande exem-
pelvis samverkan skola/näringsliv, rekrytering och utbildningsutbud. I det västra distriktet, där 
Broby Grafiska Utbildning ingår, finns fem utsedda idéskolor och totalt är det 20 som årligen 
träffas i Stockholm.154 
 
Per Branzén förklarar att en stor del av det arbete som bedrivs på Broby Grafiska Utbildning 
inte är direkt relaterat till undervisningen. Arbetet är mer mångsidigt än så, då det handlar 
mycket om omvärldsspaning och företagskontakter. Internationella samarbeten och besök har 
blivit en naturlig del av verksamheten, berättar Branzén och tillägger att de företag som ingår 
i Graphic Valley i hög grad är exportföretag och därmed finns ett stort antal internationella 
nätverkskontakter inom agglomerationen.155 
 

Omvärldsbevakning är väldigt viktigt för oss, samtidigt som vi får omvärldsbevak-
ning genom att vi får företag som kommer hit och utbildar sig…ifrån hela Europa.156 

 
Omvärldsbevakning är ett prioriterat område även för SweFlex. Kaj Wahlgren, ordförande, 
förklarar att det är viktigt att utnyttja de möjligheter till utbyte som finns samt att det inte bör 
handla om flyktiga kontakter, utan om väl utvecklade samarbeten.157 

                                                 
153 Informationsmaterial, Broby Grafiska, Dina drömmar? Branschens behov! Mottaget av Lindqvist, 070327 
samt intervju med Svensson, 070417 
154 Intervju med Lindqvist, 070327 
155 Intervju med Branzén, 070403 
156 Intervju med Lindqvist, 070327 
157 Intervju med Wahlgren, 070420 
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9. Framgångsfaktorer 

Sett till den utveckling som varit och till framtida potentiella framsteg kan Graphic Valley 
sägas vara ett lyckosamt exempel på ett regionalt innovationssystem. Vilka är då orsakerna till 
detta? Vad är det som har bidragit till den uppåtgående näringslivsutveckling som har ägt rum 
inom den grafiska industrin i Sunne kommun? Vad är det som avgör graden av framgång i ett 
innovationssystem? Nutek har identifierat nio framgångsfaktorer för regionala kluster som har 
kartlagts genom jämförelser i olika delar av landet: 
 

1. Att det skapas mötesplatser som verkligen fungerar och där företagens behov sätts i 
fokus 

2. Att det finns gemensamma mål och visioner 
3. Ett gemensamt språk och värdegrund bland aktörerna 
4. Att det finns en arbetsdelning mellan offentliga verksamheter och marknaden 
5. Att olika aktörer aktivt arbetar för att skapa ett regionalt varumärke 
6. Att olika aktörer utgår ifrån vad som faktiskt finns i regionen 
7. Att det finns ledande företag som också är intresserade av att utveckla klustret 
8. Att olika aktörer i klustret arbetar aktivt med olika typer av utbildnings- och kompe-

tensförsörjningsinsatser 
9. Att det finns en drivande klustermotor eller klusterorganisation som har kundnytta, 

marknad och tillväxt i fokus 
 
Dessa faktorer är till stor del beroende av varandra, pågår ofta parallellt och driver klustret 
framåt.158 Ytterligare en förklaring till regional tillväxt, bland annat gällande BRP (bruttoregi-
onalprodukt) per invånare, handlar om tillgänglighet till andra regioner genom vägar, järnväg 
och närhet till flygplats samt andel företag med internationella verksamhetsfält. Dock spelar 
tillgängligheten en begränsad roll i fråga om tillväxt och regionala kluster, eftersom dessa kan 
uppstå i regioner som anses ligga något avsides från de stora marknaderna. Dessa regioner har 
då ofta andra kvaliteter såsom god tillgång på kompetent arbetskraft och driftiga företag.159 
 

9.1 Mötesplatser 
Något som har påverkat näringslivsklimatet i en positiv riktning är Inkubator IDEUM (Idé- 
och designcentrum), i den mening att det skapades en neutral mötesplats, en arena. 
 

För Broby Grafiskas del tror jag också att en nystart var 2003 när vi invigde 
IDEUM 7:e maj. Det är en milstolpe för då visar vi att vi ser skolan, utbildning, som 
någonting annat än bara en skola, vi ser det som en mötesplats, vi ser det som en 
tillväxtmotor, vi ser det som en hävstång för utvecklingen av företag och värvning av 
studenter…160 

 
Via IDEUM kan företagen få möjligheter till kompetensutveckling samtidigt som den neutrala 
miljön gör att de kan samverka under mer öppna former. En stor fördel med IDEUM, menar 
Peter Karlsson på Sunne kommun, är kombinationen av de olika aktörerna och aktiviteterna. 
Då många av de lärare som arbetar på skolan tidigare varit verksamma inom näringslivet, och 
tvärtom, skapas ytterligare grunder för samverkan. På så sätt sker det ett kontinuerligt utbyte 
av personal mellan kommunen och företagen. Mångfalden hos skolans utbildningsutbud (i 

                                                 
158 Nutek, 2002, s. 11-12 
159 Wigren, Schagerström, Johansson & Larsson, 2005, s. 15-16 
160 Intervju med Branzén, 070403 
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kombination med forskning) är också en orsak till att kvalificerade lärare kunnat rekryteras 
trots att orten är relativt liten.161 
 

Så lärare går mellan företagen och kommunen, det blir liksom ett lärande i det då, 
att man liksom är ute på företagen kanske ett par, tre år och sen är man tillbaka på 
skolan, då får man ju in mycket kunskap till kommunen också på det sättet.162 

 

9.2 Småskaligheten 
I de intervjuer som gjorts har det vid ett flertal tillfällen framgått hur viktig småskaligheten är 
för utvecklingen av det grafiska klustret i Sunne. Den medför öppenhet, tillit, korta beslutsvä-
gar och goda förutsättningar för dialog mellan näringsliv och offentliga aktörer.  
 

Inom Graphic Valley finns en bra dialog och ett bra samarbete. Nyckelorden är här: 
Öppenhet, tillit och småskalighet. Man har i klustret förtroende för de andra aktö-
rerna och vetskap om varandras kompetens. De vet vem som verkligen kan en viss 
sak och så ser de hur de kan hjälpa och komplettera varandra, eftersom det då inte 
är någon idé att konkurrera. En aktör har baskompetens medan någon annan har 
spetskompetens.163 

 
När det gäller de snabba besluten handlar det inte bara om kommunala angelägenheter, utan 
också ekonomiska faktorer i form av banklån till exempel, detta ”fem-minuters-samhälle” 
medför att företagsetableringar underlättas avsevärt.164 Vid sidan av småskaligheten men som 
ändå kan härröras därtill är det lokala engagemanget angående förändringar i samhället, så-
som nyetableringar. Karl-Johan Adolfsson (kommunfullmäktiges ordförande) berättar att det 
till exempel finns ett stort intresse från allmänheten vid invigningar av verksamheter eller 
öppet hus hos företag.165 
 

9.3 Tillvaratagande av traditioner 
 

Bra regional utvecklingspolitik är anpassad till det lokala sammanhanget och 
utgår ifrån de specifika dragen i regionens näringsstruktur och institutioner.166  

 
Detta handlar om att föra en verklighetsförankrad näringslivspolitik baserad på regionens be-
fintliga tillgångar och förutsättningar för utveckling.167 Detta är något som tagits fasta på i 
Sunne kommun, i och med den grafiska traditionen, då politikerna varit överens om att den 
grafiska industrin varit något att satsa på exempelvis i och med den kontinuerliga utbyggna-
den av Broby Grafiska Utbildning under många år. Adolfsson förklarar att detta även finns 
som en naturlig del i invånarnas medvetande och att en utbildning inom exempelvis media 
inte är främmande varken för tonåringar eller deras föräldrar.168 
 
Att tänka i större perspektiv och inte enbart fokusera på sin egen verksamhet är något som 
enligt Leif Svensson på Flexopartner bör prioriteras, då energi och resurser många gånger blir 
                                                 
161 Verkstadsindustrin Västra Värmland, 2002:9 
162 Intervju med Karlsson, 070326 
163 Intervju med Svensson, 070417 
164 Intervju med Branzén, 070403 
165 Intervju med Adolfsson, 070326 
166 Malmberg, 2002, s. 30 
167 Ibid. 
168 Intervju med Adolfsson, 070326 
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snedfördelade. Han berättar att när han tar del av projektbeskrivningar ofta anser att aktivite-
terna lagts upp på ett ineffektivt sätt. Projekten borde i högre grad se till den värmländska 
tillväxten, som i sig har mycket med traditioner att göra. Det är av stor betydelse att ta vara på 
den kunskap som redan finns producerad lokalt, till exempel vissa kommuners inriktning på 
stålindustri.169 
 

9.4 Klustermotorer 
En viktig förutsättning för ett innovationssystems utveckling är förekomsten av personer som 
samordnar arbetet, stimulerar till dialog, fungerar som drivkraft och ser till att det finns en 
fokuserad strategi. De här personerna, dessa så kallade klustermotorer, bör med andra ord ha 
förmågan att arbeta gränsöverskridande, inte bara mellan klustrets olika aktörer utan även när 
det gäller att kombinera organisation med ledarskap samt att vara en tänkare/analytiker och 
samtidigt ha en praktisk entreprenörsanda. Om flera personer delar på ansvaret underlättar det 
dels genom att de tillsammans hanterar kraven utifrån och dels genom att de kan fungera som 
inspirationskällor till varandra.170 Något förenklat formulerat kan en regions förutsättningar 
för tillväxt öka vid en förening av entreprenörer, de möjliggörande individerna och en innova-
tiv miljö, de möjliggörande system eller strukturer där dessa personer är verksamma.171 Det 
ligger mycket i att se förbi de stora strukturerna i ett regionalt innovationssystem och betrakta 
systemet ur ett djupare perspektiv och se till de lokala förutsättningar som finns och som gör 
det möjligt för dessa driftiga personer att bidra till utvecklingen. 172  
 

9.4.1 Broby Grafiska Utbildning 
 

Innovationer och teknisk utveckling är den mest centrala drivkraften bakom långsik-
tig ekonomisk tillväxt. Den bakomliggande mekanismen utgörs av två sammanlän-
kande processer: kunskapsbildning och lärande. Dessa processer i samspel leder till 
ständiga produktivitetshöjningar när ny kunskap läggs till gammal kunskap och när 
den kollektiva förmågan till interaktivt lärande ökar.173 

 
Med andra ord är den långsiktiga ekonomiska tillväxten många gånger beroende av aktörers 
(privata och offentliga) förmåga att bilda kunskap inom nya områden och att därefter sprida 
denna för att skapa en interaktiv lärprocess. En förutsättning för att en sådan här process ska 
kunna äga rum är att det finns tillit mellan aktörerna, då det finns ett visst mått av osäkerhet 
när det gäller att utveckla innovationer i ett stort gemensamt forum. Här spelar de offentliga 
aktörerna en viktig roll eftersom de kan främja en sådan här utveckling genom att vara en 
neutral aktör med en sammanhållande funktion.174 
 
Broby Grafiska Utbildning har i allra högsta grad fungerat och fungerar som en drivande och 
sammanhållande aktör inom Graphic Valley och är utan tvekan en av de viktigaste fram-
gångsfaktorerna. Den grafiska utbildningen var, och är fortfarande, den enda i sitt slag inom 
de nordiska länderna och det har förstås bidragit till bilden av Sunne som ett centrum för flex-
ografi.175 Utbildningsledare Per Branzén förklarar att de på skolan många gånger arbetar som 
förmedlare då företag visar intresse att etablera sig i kommunen. Genom ett öppet synsätt ges 
                                                 
169 Intervju med Svensson, 070417 
170 Nutek, 2002, s. 17-18, 21 
171 Kempinsky, Burman & Johansson, 2005, s. 10 
172 Ibid. s. 35 
173 Wigren, Schagerström, Johansson & Larsson, 2005, s. 27 
174 Ibid. s. 27 
175 Personalbladet, 1993:2, s. 3 
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företaget snabbt de nödvändiga kontakterna exempelvis angående ärenden till kommun och 
bank.176  
 

9.4.2 Eldsjälar 
Vikten av eldsjälar för utvecklingen av det grafiska innovationssystemet i Sunne återkommer 
vid ett flertal tillfällen under studiens gång. Dessa har varit avgörande för Graphic Valley’s 
tillkomst och har kontinuerligt spelat en avgörande roll för den gynnsamma näringslivsut-
veckling som har pågått i kommunen under flera år och som fortfarande pågår. Flera av re-
spondenterna nämner att just dessa drivkraftiga personer har en avgörande roll för hur till-
växtprocessen kommer att te sig i framtiden.

                                                 
176 Intervju med Branzén, 070403 
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10. Framtid 
Hur kommer den fortsatta utvecklingen för det grafiska innovationssystemet i Sunne att se ut? 
Vad är önskvärt i ett framtidsperspektiv? Respondenternas tankar kring detta struktureras ned-
an i en SWOT-analys, som i sig alltså inte är heltäckande utan som syftar till att kategorisera 
intervjusvaren. 
 
Styrkor 
En viktig styrka för Graphic Valley är Broby Grafiskas unika utbildningsutbud med stark för-
ankring i branschen. Detta skapar kringeffekter och gör att innovationssystemet blir attraktivt 
ut etableringssynpunkt. Vid ett flertal tillfällen har grafiska företag lagt ned/reducerat produk-
tion i andra delar av Europa och istället flyttat verksamhet till Sunne. För det första kan kom-
munen erbjuda kompetent arbetskraft och för det andra ett gott näringslivsklimat med stora 
möjligheter att styra utbildningsutbudet efter branschens behov, menar Karl-Johan Adolfsson 
(Sunne kommun). 
 
Leif Svensson på Flexopartner nämner vilken positiv inverkan Graphic Valley’s eldsjälar 
kommer att ha framöver, då de i högsta grad är visionärer som ser till att utvecklingen konti-
nuerligt fortskrider. 
 
Svagheter 
Leif Svensson betonar vikten av nytänkande på det kommunala planet, för att undvika att 
satsningarna låses i befintliga strukturer. Den grafiska branschen är av föränderlig karaktär 
och det är av hög betydelse att aktörerna i Graphic Valley följer med i den snabba utveckling-
en. Detta är i sig inte direkt en svaghet, men väl en utmaning då till exempel KY-
utbildningarna hela tiden måste anpassas till de befintliga förhållandena i näringslivet. Inga-
Lill Lindqvist och Karl-Johan Adolfsson (Sunne kommun) lyfter båda fram problematiken 
som teknikutveckling och trender kan innebära för kursernas inriktning och kursinnehåll, då 
dessa till viss del kan bli inaktuella under den tid, oftast 3-4 år, som utbildningen varar. 
Adolfsson tillägger att det kan vara svårt för en kommun att hålla sig uppdaterad, då det hand-
lar om kostsam utrustning och programvara. Han tillägger:  
 

Men samtidigt om man ser de kommunala skattepengarna som satsas i det här, de 
leder ju i stor utsträckning ändå till jobb, för det finns ju många gymnasieprogram 
som i princip bara leder till Arbetsförmedlingen och så ska man ha någon komplette-
rande utbildning sen innan det blir riktiga jobb utav det. Så även om den här gymna-
sieutbildningen är dyrare än många andra gymnasieutbildningar då, så är det ju 
många som får en framtid inom den.177 

 
Möjligheter 
En viktig potentiell framtida möjlighet såväl för Broby Grafiska Utbildning som för Sunne 
kommun är den potentiella framväxten av ännu ett innovationssystem med förankring i lokala 
traditioner, hälsa och välbefinnande.  
 

Jag tycker mig se likheter mellan det nya projektet och Broby Grafiska som påbörja-
des 1992. Nämligen att växa utifrån de behov som finns.178 

 

                                                 
177 Intervju med Adolfsson, 070326 
178 Lindqvist, Inga-Lill i Nya WermlandsTidningen, 030416 
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Inga-Lill Lindqvist (Broby Grafiska Utbildning) talar här om planerna på ett upplevelsecent-
rum för hälsa och ledarskap, det som senare kom att benämnas Solbacka Akademi. Vid inter-
vjutillfället drar hon paralleller till när den grafiska utbildningen startade vid Brobyskolan och 
hur den sedan utvecklades till ett eget rektorsområde som i sig blev större än det ursprungliga. 
Likaså tror hon att de lokala innovationerna inom hälsa och ledarskap i framtiden växer sig 
större än Graphic Valley. 
 
Magnus Lestelius (Karlstads universitet/Broby Grafiska Utbildning) menar att ett möjligt 
framsteg för Graphic Valley vore att formulera scenarier, samt omvärldsanalyser, för innova-
tionssystemets utveckling och gällande branschen som helhet. Han anser att det vore en fördel 
att samlas kring och formulera långsiktiga målsättningar i en gemensam process. Per Branzén 
talar också om en sammanhållande faktor, men i form av en processledare bland annat för att 
intensifiera entreprenörskapsarbetet vid IDEUM. 
 
Hot 
Såväl Peter Karlsson (Sunne kommun) som Inga-Lill Lindqvist nämner hur starkt beroende 
Graphic Valley’s utveckling är av de eldsjälar som till stor del är de som driver innovations-
systemet framåt. Om någon eller några av nyckelpersonerna bestämmer sig för att lämna sam-
arbetet kan organisationen och dialogen komma att förändras radikalt och det är då av hög 
betydelse att hitta passande ersättare med ett likvärdigt kontaktnät och engagemang. 
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11. Avslutande diskussion 

Denna studie av det grafiska innovationssystemet i Sunne är till stor del en historiebeskriv-
ning, dock med förankring i nuläget och med siktet inställt på framtiden. För att mer noggrant 
identifiera de intressanta framgångsfaktorerna har det varit nödvändigt att inkludera ett histo-
riskt perspektiv. Viktigt i sammanhanget har varit att urskilja de så kallade milstolparna, som 
har haft stor betydelse för innovationssystemets tillkomst och expansion. Dessa är naturligtvis 
inte oberoende av varandra och det är ytterligare en intressant aspekt, då vissa kringeffekter 
kan analyseras i ett vidare perspektiv. En sådan avgörande händelse är Tetra Paks etablering i 
Sunne 1992. Visserligen fanns där en mångårig grafisk tradition redan då, men enligt Kaj 
Wahlgrens berättelse var det ett flertal andra aspekter som spelade in när företaget valde att 
lokalisera sin verksamhet på orten. Dock är inte bara etableringen av betydelse. Lika intres-
sant är kommunens förmåga att på bästa sätt utnyttja de fördelar som den förde med sig. 
 

11.1 Innovationssystem – när, var och hur? 
Innovationssystem handlar, som tidigare nämnts, om en ansamling aktörer (enligt Triple He-
lix-modellen) som verkar på ett sätt som genererar, sprider och tillämpar ny kunskap och tek-
nik. När det gäller Graphic Valley är själva navet en utbildningsinstans, Broby Grafiska Ut-
bildning. Med andra ord har framväxten av innovationssystemet kontinuerligt varit inriktad på 
olika former av lärande. Den täta dialogen med branschen och deras möjligheter att påverka 
skolans utbildningsutbud är troligtvis en viktig orsak till Broby Grafiskas unika karaktär och 
är i sig därför en betydelsefull tillväxtfaktor. God samverkan företagen emellan medför en 
hög grad av specialisering, eftersom det sker ömsesidiga förfrågningar och utbyte av spets-
kompetens. Samtidigt finns en vetskap om att man som företagare inte behärskar alla områden 
inom flexografi till exempel, utan att man har nytta av att identifiera samarbetspartners som 
på bästa sätt kompletterar ens egen verksamhet. Med koppling till figur 1 på sidan 11, Nuteks 
exempel på ett regionalt kluster fungerar Tetra Pak som detta större företag med ett antal un-
derleverantörer i sin omgivning. Ett företagsnätverk som jobbar tillsammans med kompetens-
utveckling är i sig en passande beskrivning på Graphic Valley. Externa aktörer såsom Karl-
stads universitet, Länsstyrelsen och Region Värmland har involverats än mer sedan bildandet 
av den ekonomiska föreningen The Packaging Arena. 
 

11.2 Innovationssystem - potentiella gynnsamma effekter 
De fördelaktiga effekter som bildandet av ett kluster/innovationssystem kan ge, som satts upp 
av ISA, Nutek och Vinnova (se avsnitt 2 s. 11-12) relateras nedan till situationen inom 
Graphic Valley. 
 
Kluster har en kompetenshöjande effekt då platsen inte bara erbjuder människor arbete utan 
även goda möjligheter till att utveckla sin karriär. 
 
I och med förekomsten av Broby Grafiska Utbildning blir det en stark fokusering på just 
kompetensutveckling. Förutsättningar för karriärutveckling ges dels i och med möjligheter till 
fortbildning och dels genom kursernas branschanpassade innehåll som innebär goda chanser 
till arbete. För de anställda på företagen underlättar samverkan inom Graphic Valley och små-
skaligheten när det gäller att utveckla sin karriär genom specialisering. 
 
På grund av tillgången på kompetenta medarbetare sker det ett kontinuerligt kunskapsflöde 
mellan klustrets aktörer, vilket innebär ett ömsesidigt informationsutbyte och potentiell inno-
vationsutveckling. 
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Kunskapsflödet inom Graphic Valley är kontinuerligt, bland annat utifrån den prioriterade 
omvärldsbevakning som bedrivs ifrån Broby Grafiskas sida. Nya trender och tekniska innova-
tioner i branschen identifieras genom internationella utblickar samt genom förankring hos 
företagen och kompetens kan sedan produceras utifrån detta. Dock är en mångårig utbildning 
en mycket långsam process i jämförelse med den grafiska branschens föränderliga karaktär. 
Därmed krävs en hög grad av framförhållning, planering och expertis inom området. Därut-
över genereras ett kunskapsflöde då det händer att skolan och företagen utbyter personal. 
 
Samverkan inom klustret innebär ofta en reducering av kostnader samtidigt som produktionen 
ges goda förutsättningar att öka. 
 
Ju fler företag som attraheras att etablera sig i Graphic Valley, desto fler möjligheter till kost-
nadsbesparande skapas, då företagens förutsättningar att nyttja lokala tillgångar ökar. Detta är 
i sig själva huvudidén angående agglomerativa fördelar. Resurshushållning sker även indirekt 
genom att utbildningarna på Broby Grafiska i hög omfattning leder till arbete och inte, som 
Karl-Johan Adolfsson (Sunne kommun) uttrycker det, i första hand till Arbetsförmedlingen. 
 
Ett kluster medför via den geografiska koncentrationen en viss grad av konkurrens mellan 
dess aktörer som i sig, om den balanseras, genererar tillväxt. 
 
En god balansgång mellan samverkan och konkurrens har naturligt nog mycket att göra med 
tillit, vilket underlättas av samarbetets och kommunens litenhet samt graden av kommunice-
ring mellan företagen. Därför spelar de neutrala formerna för mötesplatser in. Här fungerar 
Broby Grafiska Utbildning som en viktig förmedlare, såsom IDEUM och SweFlex medlems-
möten.  
 
För mindre företag kan det innebära en trygghet att ingå i ett klustersamarbete, på grund av 
de osäkerheter och risker som innovationsutveckling medför. Medan stora företag kanske 
sprider riskerna inom sin egen organisation kan mindre verksamheter använda sig av före-
tagsnätverk. 
 
Graden av trygghet för småföretag när de ska etablera sig/bedriva verksamhet i ett område 
avgörs till stor del via dialogen med de nödvändiga aktörerna, såsom kommun och bank till 
exempel. Här fungerar såväl Sunne kommun som Broby Grafiska Utbildning som viktiga 
förmedlare. För mindre verksamheter är det betydelsefullt att ha möjlighet att nyttja IDEUM 
för fysiska lokaler och upprättande av nätverkskontakter. Det är en stor fördel att det finns 
instanser som underlättar för småföretag då de är vanligt förekommande i den grafiska bran-
schen samt att det i synnerhet är där det finns goda förutsättningar för tillväxt. 
 
Utmaningen ligger i att involvera småföretagarna i samarbetet inom innovationssystemet, då 
de naturligt nog kan uppleva tidsbrist som ett hinder för delaktighet i sammanhang utöver den 
ordinarie verksamheten. I Sunne visar dock även mindre företag intresse av att delta i samver-
kansprocessen. Förutom den tidigare nämnda småskaligheten och god dialog inom agglome-
rationen ger troligtvis det lokala engagemanget och den etablerade föreningen SweFlex ökad 
grad av delaktighet bland näringslivets aktörer. 
 

11.3 Innovationssystem eller inte? 
Benämningen innovationssystem kan te sig något diffus och det känns inte självklart när den 
ska användas. När blev Graphic Valley i Sunne ett innovationssystem? Redan 1992 då Hög-
skolan i Karlstad och andra externa aktörer involverades i en satsning tillsammans med den 
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kommunala Brobyskolan? Vid intervjutillfällena verkar det som om samspelet mellan offent-
liga och privata aktörer har skett som en naturlig del i arbetet och utan att ha kallats för inno-
vationssystemsinitiativ. Istället har det blivit en efterkonstruktion där de inblandade har sett 
att deras arbete är ett gott exempel på ett värmländskt kluster och därför använts i marknads-
föringen utanför det lokala sammanhanget. Den lärande processen har genomsyrat arbetet i 
Graphic Valley sedan starten av den första grafiska utbildningen då det hela tiden har varit av 
hög betydelse att tillhandahålla kurser där den erhållna kompetensen är så tillämpbar som 
möjligt i den grafiska industrins många produktionsmoment. 
 

11.4 Framgångsfaktorer 
Framgångsfaktorerna för Graphic Valley i Sunne diskuteras här i ett vidare perspektiv utifrån 
Nuteks identifierade faktorer för tillväxt inom ett innovationssystem. 
 
1. Att det skapas mötesplatser som verkligen fungerar och där företagens behov sätts i fokus 
 
3. Ett gemensamt språk och värdegrund bland aktörerna 
 
De mest betydelsefulla faktorerna här tror jag är småskalighet och tillit, eftersom det är viktigt 
för att de skapade mötesplatserna, såsom IDEUM och SweFlex medlemsmöten ska fungera 
som arenor för dialog och nyskapande. Likaväl som det handlar om förutsättningar för inter-
aktion är det en fråga om mentalitet, struktur, miljö och organisering av dessa platser där in-
teraktion kan ske. Det krävs mer än fysiska satsningar för att inspirera till ett öppet synsätt. 
Det som har slagit mig under studiens gång är vikten av den lokala förankringen. Det talas 
mycket om samverkan, gränsöverskridande aktiviteter och nationella/internationella utblickar. 
Detta är i sig betydelsefullt för ett vidare perspektiv, marknadsföring och kunskapsskapande. I 
Graphic Valley verkar det dock som om aktörerna i första hand har de lokala behoven för 
ögonen och det, tror jag, delvis är förklaringen till den gynnsamma utvecklingen de senaste 15 
åren. Den aspekten kan spela en stor roll i skillnaden mellan lyckade och mindre lyckade in-
novationssystemsinitiativ. 
 
2. Att det finns gemensamma mål och visioner 
 
Önskan om gemensamt utarbetade målsättningar på ett övergripande plan framkommer från 
Leif Svensson, VD på Flexopartner. Det samordnade arbetet inom innovationssystemet verkar 
ha fungerat väl under årets lopp, men hur skulle det kunna förbättras ytterligare? Vad skulle 
ett gemensamt dokument ha för effekter på aktiviteterna inom Graphic Valley? En förbättrad 
dialog? En högre legitimitet? Ett ökat lärande? Behövs ett sådant angreppssätt? 
 
4. Att det finns en arbetsdelning mellan offentliga aktörer och marknaden 
 
När det gäller Graphic Valley finns det en påtaglig involvering av offentliga aktörer i och med 
Broby Grafiska Utbildning. Såsom Leif Svensson säger fungerar skolan dessutom som en 
viktig förmedlare mellan offentliga organisationer och det privata näringslivet. 
 
5. Att olika aktörer aktivt arbetar för att skapa ett regionalt varumärke 
 
6. Att olika aktörer utgår ifrån vad som faktiskt finns i regionen 
 
Det innovativa arbetet i det grafiska klustret i Sunne karaktäriseras av att det tar utgångspunkt 
i de befintliga strukturerna och därmed drar nytta av den tradition och de kunskaper som finns 
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producerade lokalt. Detta formuleras i kommunstrategin där den grafiska industrin, hälsosek-
torn och besöksnäringen lyfts fram som områden för fokusering inom näringslivsarbetet. Ett 
regionalt (och även i större sammanhang) varumärke kring grafisk industri finns i allra högsta 
grad skapat i Sunne med tanke på de unika förutsättningarna till utbildning samt att bransch-
föreningen SweFlex har sitt säte i kommunen. Ytterligare tecken på att Sunne är ett välkänt 
flexografiskt centrum är att ett flertal företag som reducerat/lagt ned produktion på andra håll 
i Europa istället har förlagt verksamhet i anslutning till Graphic Valley. 
 
7. Att det finns ledande företag som också är intresserade av att utveckla klustret 
 
Tetra Pak Packaging Material Sunne AB och Flexographic Partner AB är två företag (av olika 
storlek) som är engagerade i klustersamarbetet. De ser nyttan i att kunna påverka den kompe-
tens som produceras vid Broby Grafiska Utbildning, efter de rådande trenderna och behoven. 
Dessutom värdesätts studenterna på ett bra sätt då de i hög grad ses som framtida medarbeta-
re. 
 
8. Att olika aktörer i klustret arbetar aktivt med olika typer av utbildnings- och kompetensför-
sörjningsinsatser 
 
För Graphic Valley’s del handlar själva basen i samarbetet om kompetensutveckling, att 
skräddarsy kurser efter näringslivets önskemål samt att identifiera nya utbildningsområden. 
 
9. Att det finns en drivande klustermotor eller klusterorganisation som har kundnytta, mark-
nad och tillväxt i fokus 
 
Genast vandrar tankarna till Inga-Lill Lindqvist och Broby Grafiska Utbildning. En betydelse-
full motor med en alltmer växande organisation. Goda förutsättningar för utveckling är en sak. 
Att ha förmågan att utnyttja dessa för att åstadkomma en gynnsam utveckling är något helt 
annat. För det krävs bland annat ett stort engagemang, ett entreprenörskapstänkande, tålamod, 
drivkraft, ett öppet synsätt, en analytisk förmåga och god social kompetens. 
 

11.5 Avslutning 
Ovan nämnda framgångsfaktorer utgör en gynnsam mix och ger en viss förklaring till Graphic 
Valley’s framsteg från 1992 till idag. Tetra Paks etablering i Sunne och framväxten av Broby 
Grafiska Utbildning har sin bakgrund i en blandning av lyckosamma faktorer. Dock har det 
knappast varit slumpmässiga orsaker och därför kan eventuellt andra mindre samhällen dra 
nyttiga lärdomar av utvecklingen i Sunne. Något som varit avgörande för innovationssyste-
mets utveckling är de investeringar som möjliggjorts av externa medel, som till exempel totalt 
uppgår till drygt 50 miljoner kronor mellan åren 1998-2007: 
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EU 25 000 000 
Privata företag 10 000 000 
Ljungbergsfonden 5 000 000 
Länsstyrelsen Värmland 4 900 000 
Grafiska fonden 1 800 000 
Statligt stöd 1 500 000 
Landstinget i Värmland 1 000 000 
NUTEK 1 000 000 
Länsarbetsnämnden 600 000 
Region Värmland 550 000 
Summa 51 350 000 
Tabell 2: Externt stöd till Broby Grafiska/Graphic Valley 1998-2007179 
 
Denna finansiering, vid sidan av Sunne kommuns stöd, har skapat förutsättningarna för 
Graphic Valley’s expansion och de positiva kringeffekter det har medfört. Ett exempel är an-
tal anställda inom den grafiska branschen i kommunen som ökade från 125 personer 1992 till 
660 år 2006. Att Sunne kommun i stor utsträckning har vågat satsa på det grafiska innova-
tionssystemet har i kombination med målmedvetenhet hos lokala eldsjälar troligtvis betytt 
mycket för beviljandet av de externa medlen.  
 
Mer generellt sett tror jag att en svår utmaning är att få till stånd ett nära samarbete mellan 
offentliga organisationer och det privata näringslivet till den grad att aktörerna gemensamt 
arbetar fram metoder för att utvecklas. Jag tror att det många gånger förekommer osynliga 
skygglappar och en alltför stark fokusering på sitt eget verksamhetsområde så att de utåtrikta-
de kontakterna stannar vid att vara endast kontakter. En orsak till rädsla för öppenhet kan vara 
konkurrens om ekonomiska medel, men å andra sidan finns det då en risk att tillväxten häm-
mas eller till och med går tillbaka. Som enskild aktör, offentlig eller privat, vore kanske en 
god idé att i större omfattning inventera nyttan av sina samarbeten och söka nya vägar för 
dialog. 

                                                 
179 E-post från Lindqvist, Inga-Lill, Broby Grafiska Utbildning, 070927 
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Bilaga 1: Intervjuformulär – Inga-Lill Lindqvist, Per Branzén & Magnus 
Lestelius, Broby Grafiska Utbildning/Karlstads universitet 
 
Bakgrund 
 
1. Skulle du kunna berätta lite om din bakgrund, vilka arbetsuppgifter du har idag och hur 

länge du har varit verksam vid Broby Grafiska? 
 
 
Tillbakablick och dagsläge 
 
2. Viktiga milstolpar i utvecklingen av det som nu kallas Graphic Valley finns redan ned-

tecknat (utgår från befintligt material), men kanske kan dessa utvecklas något. Vad för 
viktiga händelser finns att nämna för de senaste 4 åren t.ex? 

 
3. Förutsättningarna för utvecklingen av klustret Graphic Valley har bl.a. mycket att göra 

med Tetra Paks etablering -92, men vad tror du att den framgångsrika fortsatta utveck-
lingen i Sunne beror på? Vad är det för faktorer som har gjort att Sunne idag är ett väl-
känt namn inom flexografi- och designbranschen? 

 
4. Var går egentligen gränsen mellan samverkan och konkurrens? Hur har detta balanse-

rats inom klustret? 
 
5.a Vad betyder IDEUM för klustrets utveckling?  
 
5.b Om resurser fanns, hur skulle inkubatorn kunna utvecklas ytterligare för en fortsatt 

gynnsam utveckling? 
 
 
Samverkan och dialog 
 
6.a Vilka samarbetspartners finns inom klustret idag, inom vilka sektorer?  
 
6.b På vilket sätt involveras företagen och vilka är dessa?  
 
6.c Vad arbetar man mot? Finnas mål/visioner gemensamma för Graphic Valley? 
 
6.d Vad anser du om sammansättningen i klustret? Skulle du säga att den karaktäriseras av 

mångfald?  
 
6.e Är det ytterligare någon aktör (privat eller offentlig) som skulle behövas inom klustret? 
 
7.a Kan du beskriva hur dialogen mellan parterna i Graphic Valley fungerar (bortsett från 

projekt- och ledningsgrupp)? Vilken typ av samarbete är det?  
 
7.b Hur organiseras samarbetet, är det via särskilda kontaktpersoner eller via mer allmänna 

nätverksträffar?  
 
8. Finns det ett system för gemensamt lärande? Följs gemensamma aktiviteter/initiativ upp 

och marknadsförs?  



 

 

9.  Hur marknadsförs själva klustret efter projektets avslut? Finns det ambitioner om att 
synas utåt, d.v.s. inte bara inom branschen? 

 
10.  Har den kompetens som finns inom Graphic Valley kartlagts och i så fall hur? 
 
11.a Jag skulle vilja ha en bild av hur samverkan utåt sker från Graphic Valley:s sida, regi-

onalt, nationellt och internationellt. Det vore också intressant att få veta vad som är må-
let med samverkan och på vilket sätt dialogen sker.  

 
11.b Var någonstans finns stora marknader för flexografiindustrin? 
 
 
Framtiden 
 
12. När projektet Graphic Valley avslutades, anser du att ni hade funnit långsiktiga 

samarbetsformer för en fortsatt samverkan? 
 
13. Hur tror du att kompetensklustret kommer att utvecklas i framtiden? Vad vore önskvärt? 
 
14. Tror du att begreppet Graphic Valley kommer att finnas kvar? Är det en passande 

beteckning? 
 



 

 

Bilaga 2: Intervjuformulär – Karl-Johan Adolfsson & Peter Karlsson, Sun-
ne kommun 
 
Bakgrund 
 
1.  Skulle du kunna berätta lite om din bakgrund, vilka arbetsuppgifter du har idag och hur 

länge du varit verksam inom Sunne kommun? 
 
 
Tillbakablick och dagsläge 
 
2.  Från 1990 och framåt (eller så länge du varit verksam i kommunen), kan du lyfta fram 

särskilda händelser som varit viktiga för den lokala utvecklingen (med utgångspunkt i 
ekonomi, näringsliv, utbildning, infrastruktur och sysselsättning)? 

 
3.  Förutsättningarna för utvecklingen av klustret Graphic Valley har bl.a. mycket att göra 

med Tetra Paks etablering -92, men vad tror du att den fortsatta framgångsrika utveck-
lingen i Sunne beror på? Vad är det för faktorer som har gjort att Sunne idag är ett välkänt 
namn inom flexografi- och designbranschen? 

 
4. På vilket sätt skulle du säga att förekomsten av Graphic Valley har påverkat/påverkar 

Sunne kommun? 
 
5.a Vad betyder IDEUM för klustrets utveckling?  
 
5.b Om resurser fanns, hur skulle inkubatorn kunna utvecklas ytterligare för en fortsatt gynn-

sam utveckling? 
 
6. Vad har i sin tur Sunne kommun betytt för utvecklingen av Graphic Valley? På vilket sätt 

har kommunen påverkat klustrets utveckling? 
 
 
Samverkan med Broby Grafiska Utbildning och Graphic Valley 
 
7a. Hur har dialogen med Broby Grafiska och aktörer inom klustret fungerat och hur sker 

arbetet idag, finns det särskilda rutiner/forum för samverkan? 
 
7.b Hur ser strukturen för detta samarbete ut, ligger betoningen på nätverk eller på enskilda 

personer? 
 
 
Framtiden 
 
8. När projektet Graphic Valley avslutades, anser du att ni hade funnit långsiktiga 

samarbetsformer för en fortsatt samverkan? 
 
9. Hur tror du att kompetensklustret kommer att utvecklas i framtiden? Vad vore önskvärt? 
 
10. Tror du att begreppet Graphic Valley kommer att finnas kvar? Är det en passande 

beteckning? 



 

 

 
Bilaga 3: Intervjuformulär – Leif Svensson, Flexographic Partner AB & 
Kaj Wahlgren, Tetra Pak Packaging Material Sunne AB 
 
Bakgrund 
 
1.  Skulle du kunna berätta lite om din bakgrund, vilka arbetsuppgifter du har idag och hur 

länge du varit verksam i Sunne? 
 
 
Det grafiska klustret i Sunne 
 
2.  Förutsättningarna för utvecklingen av det grafiska klustret i Sunne har bl.a. mycket att 

göra med Tetra Paks etablering -92, men vad tror du att den fortsatta framgångsrika ut-
vecklingen beror på? Vad är det för faktorer som har gjort att Sunne idag är ett välkänt 
namn inom flexografi- och designbranschen? 

 
3. Vad för utbyte skulle du säga att du får av att vara involverad i ett klustersamarbete som 

detta? 
 
4.a Vad anser du om sammansättningen i klustret? Skulle du säga att den karaktäriseras av 

mångfald?  
 
4.b Är det ytterligare någon aktör (privat eller offentlig) som skulle behövas inom klustret? 
 
5.a Kan du beskriva hur dialogen mellan parterna i klustret fungerar? Vilken typ av samar-

bete är det?  
 
5.b Hur organiseras samarbetet, är det via särskilda kontaktpersoner eller via mer allmänna 

nätverksträffar?  
 
6. Finns det ett system för gemensamt lärande? Följs gemensamma aktiviteter/initiativ upp 

och marknadsförs?  
 
 
Framtiden 
 
7. Hur tror du att kompetensklustret kommer att utvecklas i framtiden? Vad vore önskvärt? 
 
8. Tror du att begreppet Graphic Valley kommer att finnas kvar? Är det en passande 

beteckning? 
 




