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Konferensen byggde på fyra identifierade 
utmaningar för kulturmiljöarbete inom den 
regionala tillväxten och utvecklingen.  
Utmaningarna adresserades med ”goda  
exempel”, som inspiration och verktyg för att 
möta utmaningarna. Konferensen anordnades 
tillsammans av Riksantikvarieämbetet och 
Bergslagssatsningen Kultur och Turism.

Moderatorerna för dagen, Ylva Blank, Riksantikvarie-
ämbetet och Cecilia Lagerfalk-Rooth, Länsstyrelsen i 
Västmanland, hälsade alla välkomna.

Syftet med konferensen var att lyfta på locket för några av de utmaningar som kultur-
miljöarbetet har för att bidra till regional utveckling och tillväxt. Vad är det egentligen 
som   hindrar, motverkar eller skaver när kulturmiljö aktörer möter andra politikområden? 

Inspirerande och kunskapshöjande. Konferensen, 
som ägde rum på Aros Congress Center i Västerås den 
13 oktober 2016, lockade upp emot 60 personer som på 
olika sätt är engagerade i kulturmiljöns betydelse för att 
utveckla Bergslagen.
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Konferensen var en del av Riksantikvarie-
ämbetets regeringsuppdrag om att ”främja 
attraktiva natur- och kulturmiljöer i nya och 
befintliga gruvsamhällen”, med särskilt fokus 
på Bergslagen. 

Projektledaren Lena Johansson beskrev att 
kulturmiljö kan vara en resurs för attraktivitet 
på flera sätt; för turism och besöksnäring, för 
människors livskvalitet men också för företa-
gande och entreprenörskap. 
Läs mer om uppdraget här: 
www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2014/ 
01/n2014363fin/

Lena Johansson, projektledare.

Anders Edström, Intresseföreningen Bergs laget.

Anders Edström, Intresseföreningen Bergs-
laget, menade att de är ett bra exempel på en 
väl utvecklad samverkan mellan kommuner 
och regioner. Ett projekt som Intresseför-
eningen driver är Bergslagssatsningen Kultur 
och Turism. Det är en tioårig satsning på 
turism driven tillväxt baserad på kulturmiljöns 
attraktionskraft. Satsningen har bland annat 
stärkt möjligheterna för företagare och entre-
prenörer att verka i och kring ett antal utvalda 
industrihistoriska besöksmål. Anders ser 
som utmaningar i arbetet att bygga bryggor 
mellan geografiska områden inom Bergslagen 
och mellan olika politikområden.
Läs mer om Intresseföreningen 
Bergslaget och Bergslagssatsningen här: 
www.bergslaget.se

Inom uppdraget prövas ett par antaganden:

� Kulturmiljö bidrar till attraktivitet när de möter de nationella målen 
 för kulturmiljöarbetet.

�  Kulturmiljöarbetet behöver verka på arenan för regional utveckling/ 
 tillväxt för att få ett högre genomslag.

Under konferensen Med krut, järnspett eller joystick? undersöktes några av 
de utmaningar som finns för att kulturmiljöarbetet, på ett tydligare sätt, 
ska kunna verka på arenan för regional utveckling/tillväxt.
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Jonas menade att kulturmiljöarbetet skulle bli 
starkare på den tvärsektoriella arenan om det 
går att visa på de effekter som kulturmiljö-
arbetet faktiskt bidrar till. För detta behövs 
uppföljnings metoder som omfamnar ”mjuka”, 
kvalitativa värden så att de kan få samma status 
som ekonomiska mått. Jonas belyste problemati-
ken genom en effektkedja. Det går enkelt att visa 
att och hur mycket medel till kulturmiljö som 
har betalats ut och till vad. Direkta effekter av 
genomförda insatser såsom ökning/minskning av 
antalet besökare till en kulturmiljö eller insatsens 
genomslag i media går också oftast att fånga. 
Men sedan blir det svårare. Ju längre ut man 
kommer i effektkedjan desto svårare blir det att 
kunna påvisa samband eller härleda effekter. Hur 
kan vi till exempel visa vilken betydelse kultur-
miljön har för människor och vad kulturmiljö-
arbetet bidrar med i samhällsutvecklingen? 

  

Målsättningen är inte att ge en fullständig bild 
utan att föra samman olika politikområden och 
skapa förutsättningar för samtal. Vad är näran-
de eller tärande på kort respektive lång sikt? 
För regioner handlar det om att kunna visa 
på hur mycket livskvalitet som man faktiskt 
levererar. Johanna såg som en stor utmaning i 
att få BRP+ och dess indikatorer att användas, 
till exempel för att driva opinion eller utveckla 
policys. De arbetar därför mycket kring hur 
statistiken ska visualiseras på ett pedagogiskt 
och begripligt sätt. Bland deltagare på konfe-
rensen framhölls att det finns starka samband 
mellan kulturmiljö och människors livskvali-
tet. Kulturmiljö har dock ingen egen indikator 
i systemet. Johanna såg en tydlig ingång för 
kulturmiljöarbetet kopplat till kulturmiljö som 
ett ekonomiskt resultat av tidigare investering-
ar i byggnader och andra fysiska tillgångar. 
Läs mer: 
www.reglab.se/BRP+/

Att påvisa effekter av kulturmiljöarbete

Jonas Jansson, Länsstyrelsen i Örebro län

Ett mätsystem för livskvalitet på 
regional nivå – BRP+ Johanna Giori, Tillväxtverket

Jonas Jansson, Länsstyrelsen i Örebro län.

Johanna Giori visade på hur frågor kring livskvalitet kan 
komplettera BNP/BRP. Det länge funnits kritik mot ett 
alltför ensidigt ekonomiskt fokus för att mäta utveckling. 
Hon refererade till Robert Kennedy som redan 1968 ska 
ha yttrat att: ”BNP mäter i stort sett allt, utom det som gör 
livet värt att leva”.

Utmaning 1

Gott exempel 1
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Genom BRP+ vill Tillväxtverket skapa ett signalsystem som mäter livskvalitet idag …

Kommentarer från deltagarna om hur det goda exemplet 
kan göra nytta i kulturmiljöarbetet:

� Själva goda exemplet saknade de indikatorer som vi upplever som värdefulla, men 
pekar också på att ”vi” behöver ta fram gemensamma indikatorer som kan använ-
das på större plan. Det värdefulla är att vi kan påpeka att ”vi” tillhör livskvalitet och 
att om det ligger i fokus så kan det tillsammans med de övriga indikatorerna stärka 
kulturmiljöerna.

� Hur skulle en långsiktig satsning på AvestaArt och Verket i Avesta kommun ge  
avtryck i BRP+-modellen?

TEMAN

Samhällets betydelse

Materiella förutsättningar

Individuella faktorer

ASPEKTER

• Medborgardelaktighet
• Trygghet & säkerhet
• Miljökvalitet
• Tillgänglighet till tjänster

• Inkomst & förmögenhet
• Arbete och löner
• Bostad

• Balans arbete – fritid
•  Hälsa
• Utbildning & kompetens
• Social delaktighet
• Subjektivt välbefinnande

… och även mäta hållbarheten över tid, det vill säga förutsättningar för livskvalitet imorgon.

TEMAN

Naturkapital

Ekonomiskt kapital

Humankapital

Socialt kapital

ASPEKTER

• Miljöpåverkan
• Miljöbevarande 

• Investeringar
• Värdeförstörelse

• Investeringar
• Värdeförstörelse

• Ökat förtroende
• Minskat förtroende
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Fredrik inledde med att konstatera att utan 
bergsbruket skulle många samhällen inte exis-
tera. Genom historien har gruv- och mineral-
näringen, på olika sätt, haft stor betydelse för 
både Bergslagen och Sverige. Samtidigt finns 
det utmaningar kopplat till både miljömässig, 
social och ekonomisk hållbarhet. För det första 
är mineraler en ändlig naturresurs. För det 
andra är näringens markanspråk stora och av-
sätter enorma spår i landskapet, bland annat i 
form av deponier. För det tredje, genom globa-
lisering pågår också förändringar som har att 
göra med näringens relation till gruvsamhällen 
och regionen den verkar i. Gruvnäringen är 
idag högteknologisk, vilket bland annat inne-
bär att antalet lokala/regionala arbetstillfällen 
minskar. Dessutom består arbetskraften i allt 
högre grad av influgen specialistkompetens. 
Det betyder att de inkomster som genereras, 
inte i samma utsträckning kommer lokalsam-
hället eller regionen till godo.

Idag är det bara 16 gruvor i Sverige som är i 
drift. Det är en lång och dyrbar väg från pro-
spektering till produktion som oftast präglas 
av stora protester från andra samhällsintressen. 

Att målkonflikterna med gruvnäringen 
kan vara stora och provocerande
Fredrik Sandberg, Länsstyrelsen i Dalarna

Fredrik Sandberg, Länsstyrelsen i Dalarna.

Utmaning 2

Kontinuitet i drift av gruvor kan, utifrån ett 
kulturmiljöperspektiv, ses som, något posi-
tivt. Historiska gruvor kan ha potential som 
besöksmål, men också för framtida mineralut-
vinning.

Kulturmiljö hamnar mitt i dessa stora sam-
hällsprocesser, mellan hållbarhets- och närings-
politik. Den sammantagna utmaningen är;  
hur ska vi förhålla oss till allt detta? 
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Tillväxtverket fick 2013 i uppdrag av regering-
en att ta fram en handbok för kommuner som 
står inför stora gruv- och täktsatsningar. I upp-
draget ingick att visa hur en beslutsprocess kan 
utformas så att den blir effektiv och landar i en 
gemensam målbild mellan olika aktörer. Maria 
beskrev uppdraget som ”omöjligt”. Det fanns 
stora behov och förväntningar bland kommu-
nerna, uppdragstiden var kort och innefattade 
tre myndigheter och två branscher med till 
synes oförenliga målbilder – gruvnäringen 
och rennäringen. I arbetet med handboken 
blev lösningen för att komma vidare att skippa 
ambitionen om att nå en gemensam målbild. 
Handboken kan användas som stöd och inspi-
ration för att även hantera andra målkonflikter 
i samhällsplanering.
Läs mer: 
publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.
aspx?ID=2042

Handbok för etablering av gruvdrift och täkter
Maria Engström, Tillväxtverket 

Maria Engström, Tillväxtverket.

Gott exempel 2

Erfarenheter för att jobba konstruktivt med målkonflikter 
i planering sammanfattade Maria med: 

� Acceptera att ni har olika målbilder. Enas istället om arbetssättet och  
öka kunskapen om varandras förutsättningar och behov. 

�  Förtydliga roller och mandat. 
�  Synliggör målkonflikter i ÖP och RUS. 
�  Förstärk dialogen – sträva efter kontinuitet – lär känna varandra. 
�  Titta utanför kommunen eller regionen hur andra har gjort.

Kommentarer från deltagarna om hur exemplet 
kan göra nytta i kulturmiljöarbetet:

� Strukturera upp olika intressenters behov och öka förståelsen om varandras behov.
� Smalt perspektiv. Vem har ansvar för flera hundra år gamla hål idag. Norberg har tagit i  

frågan – de flesta kommuner har det inte. Lagstiftningen från 1950-talet. Ta lärdom av  
detta i dagens planering. Vem bedömer om det är riskfritt att besökare rör sig i området?

� Många delar i handboken kan användas som ett sätt att samverka – få processen att 
komma framåt. Viktigt att inse att det är ok med olika målbilder.
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2014 kom det nya nationella mål för kultur-
miljöarbetet. Lena ser att målen har inneburit 
en förskjutning – från en tonvikt på bevarande 
till hur kulturmiljöarbetet kan bidra till en 
hållbar samhällsutveckling. Det har blivit 
tydligare att kulturmiljöarbete befinner sig i en 
skärningspunkt mellan olika politikområden 
och att behovet av tvärsektoriellt arbete har 
ökat. Men fortfarande har kulturmiljöfrågor i 
många fall svårt att få genomslag i  regionernas 
tillväxtarbete. Kulturmiljö är till exempel ofta 
osynligt i regionernas kulturplaner. Att koppla 
kulturmiljö till hållbarhetsfrågor är ett sätt 
att komma in i andra politikområden. Lena 
uppmanade kulturmiljöaktörer att höja blicken 
och ta hjälp av andra. Samtidigt behöver också 
regionerna ta hjälp från oss. Vi är bra på att 
arbeta med social hållbarhet. Kulturmiljöarbetet 
har här en fördel då människan alltid är ut-
gångspunkten i det vi håller på med.

Att koppla ihop länsstyrelsernas och 
kommunernas kulturmiljöarbete med 
regionernas utvecklingsansvar för tillväxt
Lena Landström, Länsstyrelsen i Gävleborgs län 

Lena Landström, Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Utmaning 3

Det statliga kulturmiljöarbetet ska främja:

� ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras,  
används och utvecklas,

� människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och  
ta ansvar för kulturmiljön,

� ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till  
kunskap, bildning och upplevelser, samt

� en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön  
tas till vara i samhällsutvecklingen.

Kulturmiljöns mångfald, prop, 2012/13:96

”När det kommer till pengar har vi svårt att 
hävda oss. Då är social hållbarhet en lättare 
ingång för det kan vi, men inte de.”
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Västarvet är en del av Västra Götalands-
regionen. På denna arena blir allt politik, även 
kulturmiljöfrågor, konstaterade Björn i inled-
ningen av sin presentation. För att kulturmiljö-
insatser ska prioriteras är det viktigt att de är 
med i kulturplanen. Det gjorde idén om att 
skapa ett industrimuseum – ett utvecklingspro-
jekt som ska öka integrationen mellan kulturarv 
och regional utveckling, samordna arbetet kring 
industrisamhällets kulturarv och inte minst öka 
kulturarvets relevans för dagens invånare. 

”Allting har en historia – särskilt framtiden.” 
Som en bakgrund till projektet reflekterade 
Björn över hur synen på kultur/kulturmiljö har 
förändrats. Han hänvisade till kulturekonomen 
Pier Luigi Sacco:s olika ”kulturparadigm”:

Kultur 1.0: Kultur kostar pengar
Kultur 2.0: Kultur är näring
Kultur 3.0: Vi står inför en ny era med 
kultur som plattform för social integration 
och sammanhållning 

Vi är mitt inne i en ny omvälvande sam-
hällsomvandling, menade Björn. En tanke 
bakom industrimuseet är att en förståelse för 
förändringsprocesser är viktigt för social håll-
barhet. I detta har kulturmiljöarbetet en central 
roll att spela. Man har lättare att se och förstå 
förändringen om man får perspektiv på dagens 
samhälle och förstår hur det har växt fram:

Industrimuseum Västra Götaland (IMVG)
Björn Ohlén, Västarvet

Björn Ohlén, Västarvet.

Gott exempel 3

Kommentarer från deltagarna om hur exemplet 
kan göra nytta i kulturmiljöarbetet:

� Inspirerar andra att försöka!
� Att erbjuda tjänster utifrån den nivån som är, snarare än att hitta på något 
 som ligger utanför det som finns.
� Påvisa ”nyttan” av att lägga medel på ett ställe och hur den satsningen 
 ska gynna en helt annan plats.
� Behöver kultur bli mer ”business”?

Hur ser det ut idag? Hur har det blivit så här?
Vart är samhällsutvecklingen på väg?

Björn menade att kulturmiljöaktörer har 
kompetens att beskriva dessa frågor. Det 
handlar om att våga ta den platsen. Som en del 
av museet har en digital arena utvecklats för 
regionens industriella kulturarv och samhälls-
utveckling, Prisma Västra Götaland. Det är 
i grunden ett demokratiprojekt. På forumet 
beskrivs och diskuteras den pågående omvand-
lingen i regionen genom fyra teman; Stad och 
land, Miljö och energi, Bilism och transporter 
samt Globalisering. 

”Om man hjälps åt är det möjligt att samla 
och gestalta 150 år av livs-öden, industri-
historia och samhällsutveckling på ett och 
samma ställe.” 

Läs mer: www.vastarvet.se/prisma
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Mia beskrev hur den så kallade ”bruksandan” 
tidigare var associerat med positiva värden 
såsom en stark vi-anda och lojalitet. När in-
dustrier och gruvor lades ner under 1970-talet 
blev Bergslagen istället en sinnebild för avfolk-
ning och sociala problem. 

”De flesta har gått i sina fäders fotspår i gene-
rationer och plötsligt är detta inte möjligt”. 
R. Ivener. 2014:15. 

”Bruksandan” sågs nu som något negativt. En 
orts beroende av en eller ett fåtal  arbetsgivare 
och starka hierarkiska samhällsstrukturer 
kopplades samman med bland annat lågt 
intresse för utbildning och svagt entrepre-
nörskap. Men tiden har gått och nu upplever 
Mia att något håller på att hända med synen 
på ”bruksandan”. Det finns en stark identi-
tet kopplat till Bergslagens historia. Dagens 
ungdomar vågar lyfta fram nostalgin och göra 
den till något positivt. De kan säga att något 
är ”bruksigt”, och menar det då som något 
positivt. Studier visar att företagsamheten i 
Bergslagen är normal jämfört med andra delar 
av Sverige för kvinnor. Den är dock något 

Att ur ”bruksandan” locka fram 
entreprenörer – inom nya näringar
Mia Geijer, Länsstyrelsen i Örebro län 

Mia Geijer, Länsstyrelsen i Örebro län.

Utmaning 4

lägre för män. Men det har börjat att  ”bubbla”, 
enligt Mia. Fler och fler företag startar som 
verkar i eller använder kulturmiljöer som en 
del av sin affärsidé. Nya näringar växer fram 
som kopplar an till de traditionella. Mia ser 
dock ett behov av att fler nätverk mellan före-
tagare och entreprenörer skapas. Offentliga 
myndigheter kan stötta dessa nätverk för att 
bevara, använda och utveckla kulturmiljöer. 



12

När den sista stora fabriken konkurrerats ut, 
och chanserna för att en likvärdig industri ska 
etablera sig inte existerar, då krävs nya kreativa 
idéer och lösningar. Tomas är (livs)konstnär 
från Ljungaverk, ett samhälle med cirka 700 
 invånare, i inre Norrland. Hans konstnärskap 
har i stor utsträckning handlat om att utmana 
normen om stad och stadsliv.

Genom att skapa karaktären ”Håkki” har 
Tomas lekt med stereotypa bilder av ”norrlän-
ningen. Han har i detta försökt att vända på 
perspektiven om vem och vad som anses coolt 
och inte. Dessutom har hans konstnärskap 
genererat inkomster och nya affärsmöjligheter 
till Ljungaverk och bidragit till en stolthet att 
komma från en litet samhälle i glesbygd. Hur 
är detta möjligt? Tomas berättelse kan inte 
med rättvisa återges i denna dokumentation. 

Några exempel på projekt är tillverkning och 
försäljning av Håkki T-shirts, med motiv som 
spelar på schablonmässiga uppfattningar om 
Norrland. Märket fick större och större upp-
märksamhet och kultstatus genom de ”storys” 
om karaktären Håkki som Tomas med kom-
panjoner hittade på. Pengar från försäljningen 
av tröjorna går tillbaka till Ljungaverk. En 
T-shirt är billigast i Ljungaverk – priset ökar 
med avståndet och med storlek på stad. Dyrast 
är tröjorna i huvudstäder. Även Håkki hårvax 
har tagits fram.

From Ljungaverk with love
Tomas ”Håkki” Eriksson 

Gott exempel 4

Tomas jobbar med det som finns på platsen – 
”limmet” som binder ihop människor. Han är 
dansbands-dj på ålderdomshem och har samlat 
in och för vidare lokala berättelser (rövarhisto-
rier). Han anlitade en professionell fotograf för 
att ta familjefoton, utan kostnad för ortsborna. 
Bilderna blev till en uppskattad utställning, 
som plockades ner efter endast en timme, då 
var och en fick ta med sig sitt foto hem. 

Tomas lyfte på konferensen fram att det 
finns massa glesbygdskunskaper som är bra att 
kunna såsom att fiska, byta växellådor, hantera 
djur och dansa bugg. Det går att göra affärer 
på dessa kunskaper och i Ljungaverk kan du 
idag ”rent a local”.

Det handlar, enligt Tomas om att se sig själv 
som exklusiv och efterlyste från politiker att i 
högre grad satsa på de som vill vara kvar.
Läs mer: www.hakki.com

Kommentarer från deltagarna om hur exemplet 
kan göra nytta i kulturmiljöarbetet:

�  Hur tar vi hand om entreprenörerna? Tar vi oss an dem?
�  Vem sätter ”etiketten”? Är etiketten en belastning? Vad kan man göra för att ge  

tillbaka till samhället? Ta vara på historieberättandet från den äldre generationen.
�  Vår roll är att skapa infrastrukturen för entreprenörerna.
�  Viktigt med konstprocesser. Våga och känna tilltro till andra perspektiv. Se de ”udda 

fåglarna” + våga satsa på dem.

Tomas ”Håkki” Eriksson.
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En panel bestående av Hannu Högberg, Norbergs kommun, Marie Östblom, Intresseföreningen  Bergslagen, 
Lena Landström, Länsstyrelsen i Gävleborgs län och Erik Arrhén, Landstinget i Dalarna, reflekterade över da-
gens innehåll. Särskilt fokus lades vid tvärsektoriell samverkan, målkonflikter och hur det offentliga kan fånga 
upp och stötta kreativa och nyskapande idéer.

Paneldiskussion

Några kommentarer om dagen:

”Bra dynamik – utmaning + gott exempel. Bra föreläsare”.

”Både positiva och svåra utmaningar. Att hitta struktur i samarbete, samverkan 
mellan olika parter.”

”Nyttiga påminnelser. Att använda tankens frihet, men med struktur vid 
genomförandet.”  

”Vikten av samverkan! Olika nivåer inom kommun, län, region.”

Riksantikvarieämbetet I 08-5191 80 00 I registrator@raa.se I www.raa.se



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Dokumentation Workshop 

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  

 

 


