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14 oktober 2016 Strömsholm 
Av: Alma Hanser 

	
	

	



	
	

Välkommen till Strömsholm och status Bergslagssatsningen  
Marie Östblom och Anders Edström, Bergslagssatsningen  
 
Anders Edström, verksamhetschef för Intresseföreningen Bergslaget hälsade deltagarna 
välkomna till Strömsholm och dag två av konferensen Med krut, järnspett eller joystick?  
Anders informerade om att denna workshop blir den 26:e som genomförs inom 
Bergslagssatsningen och att dagen kommer att ägnas åt att arbeta vidare kring de 
utmaningar som kom fram under dag ett, och hur vi tar dem vidare till verksamheterna 
vid de Bergslagshistoriska centrumen.  
 
Marie Östblom, processledare för Bergslagssatsningen Kultur och Turism, informerade 
om etapp 4b, den sista etappen som pågår nu och ska avslutas under 2018. Innan 
projektet ”knyts ihop” ska flera indikatorer har uppnåtts, b.la. nya arbetstillfällen, nya 
företag och affärsnätverk, modeller, säljbara paket och ökad omsättning vid 
kulturmiljöerna. Marie poängterade att man redan nu börjat arbeta strategiskt med 
dessa indikatorer för att hinna uppnå dem innan projektets slut. B.la. kommer man 
arbeta extra mycket med nya företag, affärsnäterk av och med entreprenörer, säljbara 
paket, mätbar ökad omsättning vid fyra BHC osv. Marie gick därefter igenom de 
insatser som man planerar vid de olika centrumen och hur man prioriterar de olika 
insatserna. B.la. påbörjar man nu en affärsutvecklingsinsats, s.k. Kurbits i Järnriket, där 
sex företag i Järnriket är först ut med att gå en utbildning i hur man kan bli en bättre 
företagare. Man planerar även att genomföra två workshops under 2017, 15-16 mars 
och 4-5 oktober och en slutkonferens 2018. Marie berättade även om de teman som 
man arbetar med i projektet, såsom modernism, måltid och trädgård.  
 
 
Vem är våra besökare? Sammanfattande bild från besöksundersökningar vid BHC 
Magnus Bohlin, Högskolan Dalarna 
 
Magnus Bohlin från Högskolan Dalarna berättade om årets besöksundersökning, som 
man för tillfället håller på att analyserar för att kunna sätta samman en fullständig bild. 
Under 2016 har totalt åtta besöksmål genomfört besöksundersökningen, dessa är: 
 
Falu Gruva 
Avesta Art 
MEKEN Smedjebacken 
Axmar Bruk 
Husbyringen  
Stripa Gruvmiljö 
Högbo Bruk 
Långban Gruv-och Kulturby 
Sala Silvergruva 
 
Alla besöksmål har använt sig av en gemensam enkät, med undantag från några egna 
frågor som besöksmålen själva har fått lagt till.  
 
 
 



	
	

Med utgångspunkt i besöksundersökningen som genomfördes 2015, samt med några 
tillägg från årets undersökning gav Magnus en sammanfattande bild av resultatet. B.l.a 
är närområdet huvudsaklig marknad för flertalet av besöksmålen samt att det är relativt 
hög medelålder bland besökarna. Överlag är besökarna nöjda med sin vistelse, dock har 
vissa av besöksmålen relativt korta besök och få återkommande besökare. 
 
Vid workshopen i mars kommer man att titta närmare på resultaten av 
besöksundersökningen för 2016, då med utgångspunkt i dessa frågeställningar: 
 
 

§ Hur kan man stimulera återbesök? 

§ Hur kan man förlänga besök för att stimulera merförsäljning? 

§ Hur kan marknadsföringen utvecklas? 

§ Går det att påverka upptagningsområdet? 

 

Gruppsamtal  

Därefter fick deltagarna i gruppsamtal diskutera vidare kring utmaningar, effekter och 
målkonflikter utifrån besöksundersökningen och erfarenheter vid BHC. Detta kommer 
att redovisas vid nästa workshop. 

 

Långban Gruv och Kulturby - effekter av integration och kulturmiljöarbet 
Susanne Berggren, Värmlands Museum 
 
Susanne Berggren från Värmlands Museum berättade om projektet ”Från 
flyktingmottagande till samhällsdeltagande” som Värmlands Museum driver vid Långban 
Gruv-och Kulturby tillsammans med Riksantikvarieämbetet och Filipstads kommun. 
Filipstads kommun brottas idag med ett stort tryck i mottagandet av nyanlända och 
behöver förbättra integrationen, ta till vara på kompetenser som nyanlända tillför samt 
öka gemenskapen i samhället och minska längden på etableringstiden. Man har även 
stora utmaningar vid Långban Gruv-och Kulturby, som också är ett Bergslagshistoriskt 
centrum, med bevarande/skötsel och användning av kulturmiljön. Med detta som grund 
startades projektet ”Från flyktingmottagande till samhällsdeltagande” med målen att 
genomföra gemensamma aktiviteter som kan möta de båda parternas behov samt öka 
den kulturella och sociala integrationen. Deltagarna i projektet är alla nyanlända och bor 
i Filipstads kommun och det är framförallt de som lämnat de asylboenden som finns i 
kommunen och som kommunen har ekonomiskt och socialt ansvar för som deltar i 
projektet. B.l.a arrangerar man kompetensprövning i utemiljö och byggnadsvård, där 
deltagarna får börja med enkla arbetsuppgifter för att sedan gå vidare i sin 
kompetensutveckling och förhoppningsvis gå till arbete. Detta har även gjort att värden 
kommer fram i kulturmiljön, som b.la. en varphög som tidigare låg i skymundan och en 
vandringsväg som nu binder ihop den östra och västra sidan vid Långban. 



	
	

I projektet har man även arbetat med samt besöksmålsutveckling i form av olika 
aktiviteter. Man har satt in gratis bussar från Filipstad till Långban varje lördag, infört 
guidning vid besöksmålet på flera språk som b.la. arabiska. Man har även arrangerat 
högtiden Eid Al Fitr vid Långban i samverkan med föreningar och entreprenörer, ett 
evenemang som lockade över 600 besökare och involverade ca 35 arrangörer! Flera 
grupper bjuds in att åka på utflykt till Långban, vilket har gjort besöksmålet till en plats 
för social samvaro. Idag är det fler som väljer att förlägga sina konferenser i Långban, 
och man har mer och mer information på olika språk än svenska. Målgruppen har blivit 
bredare och kulturmiljön mer tillgänglig. Susanne berättade om några av de utmaningar 
man står inför framöver som b.la blir att förbättra information, transporter, förvaltning 
och programverksamhet. Man kommer även arbeta aktivt med att ta fram den 
allmängiltiga berättelsen om Långban, för att göra kultuarvet mer öppet och tillgängligt. 
 
 
Destination Bergslagen – Kopparberg, Lindesberg, Nora och Hällefors/Grythyttan 
Håkan Ceder, Destination Bergslagen 
 
Håkan Ceder, turistchef i Nora kommun samt destinationsansvarig för Bergslagen, 
berättade om Destination Bergslagen, ett samarbete mellan kommunerna Kopparberg, 
Lindesberg, Nora, och Hällefors/Grythyttan. Från 2013 har dessa kommuner arbetat 
efter en gemensam turiststrategi för att gemensamt kunna bli en synligare och 
slagkraftigare destination. I strategin har man b.la. utvecklat destinationens varumärke 
genom trycksaker och sociala medier, samtidigt som man ”byggt inåt” och skapat s.k. 
familjeveckor i Bergslagen, Bergslagsklassikern m.m. Just nu arbetar man även mycket 
med Bergslagen Outdoor och att skapa nätverk, infrastruktur och att utbilda 
entreprenörerna i digial närvaro. Mycket av det man arbetar med är att få de fyra 
medverkande kommunerna att: 
 

§ Gilla varandra 
§ Förstå varandra 
§ Samarbeta med varandra 
§ Bli en del av reseanledningen 
§ Tillsammans få det offentliga att på riktigt sudda ut gränserna  
§ Tillsammans få Bergslagen som destination växa 

 
 
Järnriket - kulturmiljöer som motor för entreprenörer och tillväxt inom Visit Gävle 
Maria Qvarfordt-Öberg, Visit Gävle 
 
Maria Qvarfordt-Öberg, destinationsutvecklare i Gävle kommun berättade om Järnriket, en 
samordning som funnits sedan 80-talet och som innefattar 30 industrihistoriska besöksmål i 
Gästrikland. Dessa besöksmål och dess entreprenörer är dragare till destinationen, och man 
samarbetar därför i nätverket med affärsutveckling, kompetensutveckling, bokningsbarhet 
och paketering.  
 
 
 
 



	
	

Utmaningar för besöksnäring och företagsamhet i Bergslagen 
Marcus Eldh 
 
Marcus Eldh är entreprenör och driver företaget WildSweden, en prisbelönad arrangör 
av guidade turer med fokus på vilda djur i Sverige. B.la. arrangerar man älg, varg, bäver, 
björn och fjällrävssafari och de senaste tio åren har man tagit emot naturintresserade 
personer från Sverige och från hela världen. Marcus berättade om företagets vision 
som är att erbjuda fantastiska naturupplevelser i jämförelse i världen. Man har valt att 
smala i sin bransch, just för att det är de små företagen som levererar de stora 
upplevelserna. Man tar väl hand om gästerna och tar dem med ut i naturen dit de aldrig 
hade kommit tidigare. Man arrangerar guidade turer, serverar lokala och ekologiska 
måltider där alla dieter är välkomna, erbjuder boende i familjeägda hus och stugor m.m. 
Man vill inspirera folk att vara ute och må bättre, locka turister till Sverige, skapa 
möjligheter att leva på landsbygden och öka det ekonomiska värder på vild och levande 
natur. Marcus berättade om vikten att vara övertydlig mot kunden, och beskriva allt i 
detalj såsom transfer, måltider, boende m.m. På så sätt kan man även ta högre priser, 
eftersom kunden kan tänka sig att betala mer för att de känner sig trygga med företaget 
och resan. Marcus tog upp begreppet naturturism och kulturturism och menade på att 
dessa benämningar är för snäva. Oftast säljer man naturen med hjälp av kulturen eller 
tvärtom, och natur + kultur är vår främsta reseanledning i Sverige idag. Idag saknas 
bokningsbara produkter på marknaden, råvarorna finns och efterfrågan ökar hela tiden. 
Marcus berättade om WildSwedens framgångsfaktorer, som b.l.a har varit: 
 

§ Bokningsbara upplevelser 
§ Mycket medial uppmärksamhet (pg.a. att man har produkter som sticker ut) 
§ Målgruppsanpassning (vem vill du helst ska komma?) 
§ Paketering (guidning, transfer, mat m.m.) 
§ Många återförsäljare (man säljer upplevelserna i flera kanaler) 

 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

Deltagarlista  
 
Alma Hanser   Intresseföreningen Bergslaget  alma.hanser@bergslaget.se  
Anders Edström  Intresseföreningen Bergslaget  anders.edstrom@bergslaget.se  
Anna Falkengren Ekomuseum Bergslagen   anna@ekomuseum.se  
Anna Johnsson  MEKEN Smedjebacken   anna.johnsson@smedjebacken.se  
Britt-Marie Hägerman Smedjebackens kommun   brittmarie.hagerman@smedjebacken.se  
Carina Janzon   Strömsholms Kanal  carina@stromsholmskanal.se  
Carina Nohrs  Företagarcentrum i Sala  carina.nohrs@foretagarcentrum.se  
Cecilia Lagerfalk Rooth Länsstyrelsen Västmanland  cecilia.lagerfalk-rooth@lansstyrelsen.se  
Ebbe Lundqvist Föreningen Hyttan Axmar Bruk  ebbe.lundqvist@axmar.nu  
Eva Hofstrand  Sandvikens kommun   eva.hofstrand@sandviken.se  
Fredrik Sandberg  Länsstyrelsen Dalarna  fredrik.sandberg@lansstyrelsen.se  
Hannu Högberg  Norbergs kommun   hannu.hogberg@norberg.se  
Helmut Hoffmann Fagersta kommun   helmut.hoffmann@telia.com  
Henrik Wester  VKL   henrik.wester@vkl.se  
Håkan Ceder   Visit Nora & Destination Bergslagen hakan.ceder@nora.se  
Ing-Marie Pettersson Jensen Avesta kommun   ing-marie.pettersson-jensen@avesta.se  
Jonas Jansson   Länsstyrelsen Örebro   jonas.jansson@lansstyrelsen.se  
Kenneth Linder  Verket Avesta Art   kenneth.linder@avesta.se  
Kjell Lundberg   Stiftelsen Forsbacka Bruk  info@forsbackawardshus.se  
Lars Norrström  Föreningen Hyttan Axmar Bruk  l.g.norrstrom@gmail.com   
Lena Johansson  Riksantikvarieämbetet  lena.johansson@raa.se  
Lena Landström Länsstyrelsen Gävleborg  lena.landstrom@lansstyrelsen.se  
Maaike Ouwehand  Sala Silvergruva  maaike.ouwehand@salasilvergruva.se  
Magnus Bohlin  Högskolan Dalarna  magnus.bohlin@telia.com  
Marcus Eldh   WildSweden   marcus@wildsweden.com  
Maria Qvafoord Öberg  Järnriket    maria.qvarfordt_oberg@gavle.se  
Marie Östblom  Intresseföreningen Bergslaget  marie.ostblom@bergslaget.se  
Mattias Libeck   Libeck Antikvarie  mattias@libeck.se  
Mia Geijer   Länsstyrelsen Örebro   mia.geijer@lansstyrelsen.se  
Olle Lind  Länsstyrelsen Dalarna  olle.lind@lansstyrelsen.se  
Sofia Schyllner  Högbo Bruk     sofia.schyllner@sandviken.se  
Susanne Berggren Långban   susanne.berggren@varmlandsmuseum.se  
Susanne Eriksson  Ludvika kommun   susanne.eriksson1@ludvika.se 
Tomas Lindqvist  Högbo Brukshotell  tomas.lindqvist@hogbobrukshotell.se  
 
 


