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Välkommen till Loka Brunn! 
Marie Lagergren, Loka Brunn 
Marie Lagergren, vice VD för Loka Brunn välkomnade deltagarna och berättade om 

anläggningens historia där vattnet alltid verkat som ”blå tråd”. 
 

 
Status Bergslagssatsningen 

Marie Östblom, Intresseföreningen Bergslaget och Bergslagssatsningen 
Marie Östblom berättade kort om satsningens status och vad som är på gång vid 

varje BHC. Upphandlingsprocesserna inom satsningen där flera ramavtal upphandlats 

inom områdena affärsutveckling, produktutveckling samt uppföljning och utvärdering 

börjar nu bli klara vilket göra att man inom kort kommer kunna växla upp insatserna. 

B.la. är planen att flera av besöksmålen ska genomgå Kurbits 

affärsutvecklingsprogram under höst- och vårterminen 2016/2017. Satsningen 

arbetar även vidare med Tema Måltid där man b.la. försöker få med Loka Brunn 

tillsammans med Färna Herrgård och Högbo Brukshotell. Inom Tema Trädgård 

kommer man inom kort att kalla alla trädgårdar till ett nytt seminarium som en 

uppföljning på det som arrangerades vid Wij Trädgårdar i november förra året. Inom 

produktutveckling kommer man b.la. arbeta vidare med orangeriet i Axmar Bruk, 

lekparken i Pershyttan och Ekomuseum Bergslagens nya besökscentrum i Västanfors. 

Vid Gamla Staberg utanför Falun tittar man på hur man kan produktutveckla 

Bergsmansgården och barockträdgården. Vid Högbo Bruk och Husbyringen arbetar 

man vidare med de appar som togs fram inför sommarsäsongen 2015. Vid Axmar 

Bruk, MEKEN i Smedjebacken och vid Wij Trädgårdar arbetar man med att förbättra 

tillgängligheten för besökarna och i Långban står integration högt på agendan. Tema 

Konst och Tema Modernism kommer även det att fortsätta enligt plan. Parallellt med 

allt som är på gång samarbetar även Bergslagssatsningen med Riksantikvarieämbetet 

där de båda processerna kring interpretation och hållbar destinationsutveckling 

fortsätter. För att sammanfatta det hela är det mycket på gång som kommer utveckla 

våra centrum till bättre besöksmål! 

 

 

 

 

http://www.kurbits.org/
http://www.kurbits.org/


 

 

Nuläget Gruvuppdraget & Mineralstrategin 
Lena Johansson, Riksantikvarieämbetet 
Lena Johansson från Riksantikvarieämbetet informerade om Gruvuppdraget och 

Mineralstrategin där målet är att främja attraktiva natur-och kulturmiljöer i nya och 

befintliga gruvsamhällen. Uppdraget pågår mellan 2014-2016 och handlar bl.a. om att 

utveckla, samla, dela goda exempel i natur-och kulturmiljöer genom exempelvis 

konferenser, en strategi för hållbar turism, följeforskning m.m. Utgångspunkten i 

uppdraget är destinationsutveckling och hur man kan göra platser attraktiva att 

besöka, leva, bo och verka i. Lena berättade b.la. om de behov som man identifierat 

vid kulturmiljöerna, där många behöver stöd i att utveckla produkter och idéer kring 

hur man kan samarbeta med andra besöksmål som en destination. Många ser 

utmaningar i ägandeskap, organisation och förankring samt en komplexitet i roller 

mellan stora och små besöksmål. Lena informerade även om Riksantikvarieämbetets 

utbildning i interpretation för guider och frontdeskpersonal som planeras den 13-14 

juni i Skinnskatteberg. Utbildningen tar max emot 30 deltagare och är första steget i 

en fyrastegsutbildning.  

 

 

Besöksundersökning 2015 och 2016 

Magnus Bohlin och Daniel Brandt, Högskolan Dalarna 
Magnus Bohlin och Daniel Brandt från Högskolan Dalarna gav en samlad bild av den 

besöksundersökning som man gjort under 2015 och 2016 vid fyra Bergslagshistoriska 

centrum (Verket Avesta, Falu Gruva, MEKEN och Axmar Bruk). Enkäten som slumpvis 

delats ut till besökare var på svenska och innehöll totalt 13 frågor. Totalt 1624 

enkäter har fyllts i där man b.la. ställt frågor kring besökarens hemlän, hur personen 

fick kunskap om besöksmålet, resesällskap, anledning till besöket m.m. De slutsatser 

som tagits fram ur undersökningen är b.la. att: 

 

� Det är relativt hög medelålder bland besökarna. 

� Det är en stor variation mellan besöksmålens upptagningsområden.  

� Vissa av besöksmålen har få återkommande besökare.  

� Vissa av besöksmålen har korta besök. 

� Många av besökarna är nöjda! 

 

Utifrån detta är det viktigt för besöksmålen att ta med sig dessa reflektioner: 

Ett effektivt sätt att rikta information till en smal målgrupp är genom 

 

� Hur kan man stimulera återbesök? 

� Hur kan man förlänga ett besök för att stimulera merförsäljning? 

� Hur kan marknadsföringen utvecklas? 

� Går det att påverka upptagningsområdet? 

� Viss interaktion mellan besöksmålen finns idag, går den att fördjupa? 

 

 



 

 

 

Magnus och Daniel öppnade sedan upp för en diskussion om gästenkäten under 

2016. Gruppen beslutade följande: 

 

� 1 maj   Färdig enkät ute vid BHC 

� 1 maj – 1 oktober  Insamling av data vid BHC 

 

Innan enkäten skickas ut får varje besöksmål komma med inspel till Magnus och 

Daniel på egna, besöksmålsspecifika frågor som man önskar att ha med i enkäten. 

Andra synpunkter som kom från gruppen var: 

 

� Det är viktigt att enkäten inte är för lång. 

� Kan man förenkla insamlingsmetodiken? Eventuellt fylla i enkäten via en app? 

� Kan man förenkla datalagringen? Eventuellt att Magnus och Daniel får göra 

arbetet med att gå igenom enkäterna? 

� Kan man få med genusaspekten i enkäterna? 

� Hur kan vi arbeta vidare med analysen av enkäterna? Kan man göra något 

gemensamt av de insamlade svaren? 

 

Magnus, Daniel och Marie tar dessa synpunkter vidare in i det fortsatta arbetet. 

 
 

Digital PR: Hur lyckas vi få mer dialog/spridning och bättre försäljning via Sociala medier?  
Annette Andersson, Kommunikationsbyrån byTekla  
Annette Andersson från Kommunikationsbyrån byTekla berättade om sociala medier 

och hur man kan få bättre försäljning genom att använda sig mer medvetet av dem. 

Idag ser användandet av digitala kanaler i Sverige ut på detta sätt: 

 

70 %  Facebook 

40 %  Instagram (ökar mest) 
22 %  Linkedin 

22 %  Twitter (på väg ner) 

21 %  Snapchat 

 

Flest personer loggar fortfarande in via en dator trots att mobilanvändandet ökar allt 

mer. Tidsmässigt är vi som mest aktiva på sociala medier mellan 21.00 – 23.00 på 

kvällen. Annette berättade om vikten av att arbeta med en röd tråd i allt man gör 

såsom tonalitet, bildanvändning m.m. Det är också väldigt viktigt att definiera sin 

målgrupp, för att kunna rikta sin marknadsföring specifikt gentemot denna. Vad är 

det som delas och gillas mest på min Facebooksida? På Facebook ska man vara 

närvarande och aktiv, och tänkta på att bemöta både  positiva och negativa 

kommentarer. 

 

 



 

 

 

Facebookannonser är ett effektivt sätt att rikta information till en smal målgrupp och 

det är viktigt att ge kunden det den vill ha. Att få en tråd på sina inlägg genom 

delningar och kommentarer är också bra, eftersom det skapar stor spridning. Bilder 

och filmer blir alltmer populära och några nyckelord som man kan tänka på när man 

marknadsför genom sociala medier är ENGAGEMANG, REALTID (vad händer just nu?), 

PERSONLIGT (men inte privat), DELAKTIGHET, NÄRVARO och ÄKTA. 

 

Idag är Internet inte en säljkanal utan en köpkanal. Idag går beslutsresan innan vi 

bokat t.ex. en resa via Google – Youtube – Instagram och Tripadvisor, och innan en 

bokning görs är det många som kollar upp besöksmålet i sociala medier först. Vi söker 

på längre och längre sökord på Google idag för att få vår skräddarsydda resa, och idag 

görs 95 % av alla köp för att någon bekant till oss tipsat om det. Att tänka på är att en 

obekant är bekant på nätet. Därför är det viktigt att man ska kunna dela vidare er 

hemsida, Facebooksida eller Instagram. Man kan också uppmana kunderna att dela 

information om besöksmålet vidare, genom t.ex. en flyer som man delar ut vid 

besöket, skylta med vilka hashtags man vill att besökarna ska använda sig av m.m. 

 

Annette uppmanade även alla att arbeta efter en PR-plan, där man också har ett års 

hjul så man vet exakt vilka insatser man ska göra under året. 

 

 

Bildernas betydelse i sociala medier 
Lars Sjöqvist, Värmlands Museum 
Lars Sjöqvist, fotograf vid Värmlands Musuem gav deltagarna några handfasta tips på 

hur man kan ta bättre fotografier, både med kameran och mer telefonen.  

 

� Försök alltid att frilägga huvudmotivet. 

� Talet 3. 

� Var rörlig och fotografera i nya vinklar. 

� Försök att berätta något med din bild. 

� Bli medveten om vart ljuset kommer ifrån. Vart har jag ett bra ljus? 

� Försök att kolla bildens kant innan du trycker av. Kapa inget i bilden! 

� Renodla, förenkla och förtydliga.  

� En förgrund, mellangrund och bakgrund kan liva upp en bild. 

 

Lars tipsade även om apparna Hipstamatic och Photoshop Express som möjliggör 

fotoredigering i mobilen, och om Google Foto där man gratis kan lagra sina bilder. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Riksantikvarieämbetet, hur arbetar de med sociala medier 

Henrik Löwenhamn, Riksantikvarieämbetet 
Henrik Löwenhamn, Kommunikatör på Riksantikvarieämbetet informerade om hur 

man arbetar med webb och digital kommunikation på Riksantikvarieämbetet (RAÄ). 

RAÄ använder främst sociala medier för att nå ut med information, förklara var 

myndigheten gör, öppna upp kontaktvägar m.m. Huvudsyftet är inte att jaga klick, utan 

mer att berätta om det som man tycker att människor ska få veta om. Som 

komplement till Facebook använder man sig även av Instagram där man publicerar 

många av RAÄ arkivbilder. Henrik tipsade om att dessa bilder finns gratis att hämta på 

kmb.raa.se, och att de är bilder utan upphovsrätt. 

 

På RAÄ driver man även en blogg och har en podcast med ca 1000 lyssnare. På Youtube 

publicerar man videoinspelade konferenser och ibland även reklamfilmer. 

Liveinspelningar blir mer och mer vanligt. 

 

Henrik berättade att humorn är viktigt att ha med sig i marknadsföring och att man är 

varierande och transparant. T.ex. har RAÄ en egen hashtag som heter #jobbapåraä 

som visar upp vad personalen på RAÄ arbetar med. Ibland upplåter man sitt 

Instagramkonto till medlemmarna som ett stafettkonto, där varje medlem får ”ta 
över” kontot i t.ex. en vecka. Man brukar också göra inlägg kopplade till högtidsdagar.  
 

En utmaning som RAÄ står inför i framtiden är de nya sociala medierna som har 

kommit de senaste tiden där det man postar försvinner efter 24 timmar, såsom t.ex. 

Periscope och Snapchat. Henrik berättade även att men troligtvis kommer att jobba 

mer mer personliga konton framöver, där personer är varumärken istället för 

myndigheten. 

 

 

Att vara synlig på världens största resesajt Tripadvisor 
Marnix Bijl, Färna Hjärta Bed and Breakfast  
Marnix Bijl, ägare av Färna Hjärna Bed and Breakfast, informerade om Tripadvisor, 

världens största reseforum där resenärer får hjälp att planera och boka den perfekta 

resan. Marnix berättade att han är med i Tripadvisor för att få marknadsföring och 

feedback från kunderna. På Tripadvisor skapar man ett konto för sitt besöksmål, och 

kunderna kan enkelt boka direkt via hemsidan. På sidan kan man lägga upp 

information om sin verksamhet, bilder, priser, erbjudanden, kontaktuppgifter m.m.  

Man kan få direkta omdömen från sina kunder, och statistik på vilka ens kunder är. En 

annan variant är Viator, en liknande sida endast för upplevelser.  

 

 

 

 

 

http://kmb.raa.se/cocoon/bild/public_search.html
http://www.k-blogg.se/?utm_source=startsida&utm_medium=snabblank&utm_campaign=ux-test
http://www.raa.se/2015/06/premiar-for-k-podd-riksantikvarieambetets-podcast/


 

 

Fredag den 1 april 

 

Reflektioner från gårdagen och gruppövningar 
Under workshopens andra dag fick deltagarna konkret arbeta vidare med Tripadvisor, 

Facebook och Instagram. De fick också testa på att praktiskt fotografera bilder till 

sociala medier, som sedan kritiserades och utvärderades. 

 
Tripadvisor 
Marnix Bijl 
Marnix gick igenom verktyget och visade hur man skapar ett konto och lägger till text 

och bild. Han gick även igenom hur man hanterar kundernas omdömen, marknadsför 

sitt besöksmål och arbetar med speciella utmärkelser och program. Här är några tips: 

 

� Du måste starta ett privat konto innan du kan starta ett för ditt besöksmål. 

� Använd dig endast av bilder som du själv har tagit. 

� Länka vidare till din hemsida om det finns en. 

� På Tripadvisor Insights kan du läsa information, nyheter, resetrender m.m. 

� Koppla till Tripadvisorkonto till Facebook. 

 
 
Facebook & Instagram  
Annette Andersson 
Annette informerade om hur man kan göra attraktivare inlägg på Facebook och 

Instagram för att få högre interaktion. Layout, rätt exponering, widgets, annonsering, 

hashtags var delar som gicks igenom. 

 
� Bestäm vilka hashtags du ska använda dig av. 
� Annonsera på Facebook!  

Du kan annonsera genom inlägg, en ruta i högerkolumnen (syns ej i mobil eller 

surfplatta) eller kopplat till specifika bilder. Koppla samman din annons med din 

hemsida/ditt bokningssystem/ditt erbjudande. När man annonserar väljer man 

målgrupp, hur länge annonsen ska synas, vart geografiskt den ska visas och hur 

mycket annonsen får kosta. Våga ha smala ålderskategorier! Man betalar genom 

sitt företagskort och efter att betalningen är genomförd får man ett kvitto som 

man kan skicka direkt till revisorn. 

� Använd Likealyzer för att bli bättre 

Likealyzer är ett statistikverktyg som visar hur man kan arbeta mer effektivt med 

sin Facebooksida. 

 

 

 

 

 



 

 

� Använd hashtags 

Använd hasgtaggar på dina konferenser, seminarium m.m. Hashtagga alltid med 

tre hashtags på Facebook. På Instagram kan man använda sig av fler. 

� Använd appen Facebook Pages 

Ladda ner appen Facebook Pages för enklare hantering av din Facebooksida i 

mobilen.  

� Arrangera evenemang, tävlingar och kampanjer 

� Avsätt tid 

Avsätt tid för att drifta dina sociala medier. 

� Våga ha olika strategier i de olika kanalerna 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Några av deltagarnas ord om dagen: 
Bra hjälp med social medier! 
Ny och nyttig information! 
Vad är en bra miniminivå med sociala medier? 
Inspiration 
Hur skaffar jag resurser till att sköta sociala medier? Är det bättre att göra det 
halvbra eller inte alls? Prioriteringar! 
PR-planen och årshjulet var bra underlag 
Många bra och nya tips och trix 
Praktiskt arbete var bra!  
Bra med mer praktik och mindre teori! 
 

Detta vill jag ha mer av: 
Hur blir man mer trygg med att arbeta med sociala medier? 
Vem är huvudman? Hur gör man i kommuner, vid besöksmål osv.  
Ton i text och bild? 
Uppföljning och Återkoppling. Hur gick arbetet efter workshopen? 
Hur kan man arbeta strategisk med sociala medier? 
Mer inspiration  
Mer fördjupning i vissa sociala medier 
Fler exempel på hur andra arbetar 
 
Nästa workshop 
Nästa workshop inom Bergslagssatsningen arrangeras den 13-14 oktober tillsammans 

med Riksantikvarieämbetet. Temat är då ”utmaningar för kulturmiljöarbetet i 
Bergslagens gruvsamhällen”. Inbjudan och program kommer att skickas ut närmare.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DELTAGARLISTA 

     

Marie Östblom   Bergslagssatsningen  

Alma Hanser  Bergslagssatsningen  

Birgitta Wahlberg  Bergslagssatsningen  

Marnix Bijl   Färnas Hjärta B&B 

Henrik Löwenhamn   Riksantikvarieämbetet  

Lena Johansson   Riksantikvarieämbetet  

Daniel Brandt  Högskolan Dalarna 

Magnus Bohlin   Högskolan Dalarna 

Lars Sjöqvist  Värmlands Museum 

Annethe Andersson  ByTekla 

Stig Jönsson   Föreningen Hyttan Axmar Bruk 

Lars Norrström  Föreningen Hyttan Axmar Bruk 

Rie Stagegaard  Länsstyrelsen Gävleborg 

Kenneth Linder  Verket Avesta 

Susanne Carlzon  Verket Avesta 

Cecilia Lundkvist Sundin  NJOV 

Erika Wallberg  Besök Linde AB 

Åsa Jönsson-Carlsson  Besök Linde AB 

Håkan Ceder  Bergslagen Outdoor 

Helene Sommar  Bergslagen Outdoor 

Anna Johnsson  Meken Smedjebacken 

Maaike Ouwehand  Sala Silvergruva 

Robert Lindstedt  Norbergs kommun  

Niklas Ulfvebrand  Folkhemsturen  

Raija Edvinson  Fagersta Turism 

Carina Bergqvist Janzon  Strömsholms Kanal  

Mattias Libeck   Värmlands Museum 

 

 

Länkar: 
Facebook  

Instagram 

Twitter 

Tripadvisor  

Viator 

Linkedin  

Snapchat 

Youtube 

Likealyzer 

Instagramflöde på din Facebooksida 

 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.instagram.com/
http://www.instagram.com/
http://www.twitter.com/
http://www.twitter.com/
http://www.tripadvisor.com/
http://www.tripadvisor.com/
http://www.viator.com/
http://www.viator.com/
linkedin
linkedin
https://www.snapchat.com/
https://www.snapchat.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.likealyzer.com/
http://www.likealyzer.com/
https://apps.facebook.com/instatab/
https://apps.facebook.com/instatab/


 

 

PR-plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Analoga och digitala kanaler 

 

 

 

 

 



 

 

Rekommenderad bildstorlekar för Facebook

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Att skapa ett kostandsfritt Tripadvisor konto för din verksamhet 

Här nere hittar du de olika stegen för att skapa ett Tripadvisor konto för din verksamhet. 

 

Steg 1: Skapa ett Tripadvisor konto som privatperson. Du behöver bara fylla i din mejladress och ett lösenord. 

Har du redan ett Tripadvisor konto? Då kan du logga in. Gå vidare med Steg 2 på sidan 3.  



2 

 

Du får denna bild på skärmen 

Ändringar angående din profil kan du göra senare. 

 

 

Du ser ditt namn 



3 

 

Steg 2: Att skapa ett Tripadvisor konto för din verksamhet 

Skrolla ner till botten av samma sida och klicka på ”ägare 

 

 

 



4 

 

Du kommer till den här sidan.  

Klicka på ”Visa dina uppgifter nu”.  

 

 

  



5 

 

 

Du kommer att se den här sidan. Läs alla information!  

Sen väljer du en kategori.  

 

 



6 

 

 

Du kommer att se en sida var du ska fylla i dina uppgifter.  

Glöm inte att kontrolera markören på kartan! 

 

Klick på ”Nästa” 



7 

 

 

Du kommer till den här sidan – här i 2 bilder - med mer information du ska lämna in.  

Fyll inte i Facebook sida, den tar vi senare.  

 

 



8 

 

 

Se till att du har en bra kort beskrivning och en bild som visar vad verksamheten innehåller.  

Sen klicka du på ”Skicka”.  

Tripadvisor kommer att kontrolera dina uppgifter och du får besked när din verksamhet finns med.  

Det kan ta en visst tid.  Lycka till! 


