
 

PROJEKTSTÖD 
- Slutrapport 

  

Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och 
resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för 
landsbygdsprojekt. 

Du ska skicka slutrapporten i elektronisk form tillsammans med ansökan om slututbetalning till 
den myndighet som har fattat beslutet om stöd. Skicka bilagorna 1 och 2 i original med post. 

Om du har fått projektstöd inom Leader kontakta ditt leaderkontor innan du skickar 
slutrapporten och ansökan om slututbetalning till länsstyrelsen. Kom ihåg att skicka en kopia 
av slutrapporten till ditt leaderkontor. 

 

 

A.  Uppgifter om stödmottagare 

Namn och adress Journalnummer 

Projekt: Turismsamverkan       Nedre Dalälvens Utveckling AB 

                                                 Kölnavägen 25 

                                                 810 21 Gysinge 

 

2009 - 2129      

E-postadress 

info@nedredalalven.se  

B.  Uppgifter om kontaktpersonen 

Namn och adress 

 Kalle Hedin, projektledare 

 

 

Telefonnummer 

0291-211 80 

Mobiltelefonnummer 

070-652 18 01 

Faxnummer (även riktnummer) 

      

E-postadress 

kalle@nedredalalven.se 

C.  Sammanfattning av projektet 

C.1.  Projektet genomfördes under perioden 



Från och med Till och med 

2008-12-12  2014-12-31 

  

Var genomfördes projektet? 

I det geografiska område som utgör Leader Nedre Dalälven 

 

Här ska du kort och konkret beskriva projektet 

I enlighet med projektansökan har uppgiften varit att upprätthålla, utöka, samordna och vidareförädla det turismnätverk som redan 
etablerats inom området. Genom varierande marknadsföringsinsatser, visningsresor, mediainslag, produktutveckling och 
marknadsanpassningar har det övergripande syftet varit att öka antalet turistprodukter, logimöjligheter, gästnätter för ökad 
omsättning hos turismföretagen.  

 

Projektet syftade även till att bidra till en attraktiv och rik bygd till gagn för bofasta och möjligheterna att få fler företag och hushåll 
att etablera sig i området.  

 

Verksamheten har sålunda handlat om upprätthållande och samordning av turismnätverket, webbaserad marknadsföring och 
bokningslösningar, deltagande i strategiska mässor, visningsresor, program och repotage i media, bearbetning av och 
marknadsföring via researrangörer, resebyråer, agenter mm., utbildningsinsatser och produktutveckling samt marknadsföring av 
förutsättningar för inflyttning.  

 

Vid möten inför projektstart med entreprenörer och de kommunala turistfunktionerna i de nio  kommunerna, 70 medverkande 
personer, prioriterades projektets inrikning. Huvudinriktningen har med denna utgångspunkt varit  

- att samordna en bred turismsamverkan med medverkan från i  första hand områdets turistföretag och    

 kommunla turistfunktioner 

- att utveckla webbaserad marknadsföring (hemsida och sociala media) 

- utveckla bokningsservice 

- produktutveckling av områdets utbud 

- utbildningsinsatser på turistområdet 

- medverkan vid strategiska mässor, utställningar 

- bearbetning av och marknadsföring via researrangörer, agenter, media, m.fl 

 

En mindre del av projektet har även handlat om marknadsföring för att öka inflyttning av hushåll och småföretag, vilket ofta ligger 
nära och kan samordnas med den turistiska marknadsföringen.   

D.  Målgruppen – vem riktade sig projektet till 
 

Personer eller grupper På vilket sätt har de fått nytta av projektet? 

  

Turismföretagen 

 

 

 

 

 

Framtida entreprenörer 

 

 

Nationella turister 

 

 

Internationella turister 

 

Bofasta i området 

 

Övrig servicenäring 

 

Potentiella Inflyttare hushåll och företag (främst Storstockholm-
Mälardalen 

 

 

 

 

 

 

Marknadsföring, produktutveckling och paketering genom 
seminarier och fortlöpande kontakter med enskilda företag, 
möjlighet till bokningsbarhet online, information och 
marknadsföring på hemsida och sociala medier, seminarier, 
nätverksträffar, studiebesök mm. 

 

Som ovan samt: Inspiration, stöttning, vägledning, konsulttid, 
turismstatistik etc.  

 

Ökad kännedom om området, utarbetade reseanledningar, 
bokningsmöjlighet online. 

 

Ökad kännedom om området på olika språk, utarbetade 
reseanledningar, bokningsmöjlighet online. 

 

Ökade upplevelser i närområdet, bibehållna verksamheter 

 

Ökad omsättning och bibehållna verksamheter 

 

Ökad kännedom, inspiration, konkreta erbjudanden 



 

PROJEKTSTÖD 
- Slutrapport 

  

Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och 
resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för 
landsbygdsprojekt. 

Du ska skicka slutrapporten i elektronisk form tillsammans med ansökan om slututbetalning till 
den myndighet som har fattat beslutet om stöd. Skicka bilagorna 1 och 2 i original med post. 

Om du har fått projektstöd inom Leader kontakta ditt leaderkontor innan du skickar 
slutrapporten och ansökan om slututbetalning till länsstyrelsen. Kom ihåg att skicka en kopia 
av slutrapporten till ditt leaderkontor. 

 

 

E.  Genomförandet av projektet 

E.1.  Varför ville ni genomföra projektet 

Besöksnäringen är i Utvecklingsplanen för Leader Nedre Dalälven särskilt utpekad som en näring med potential för nya och 
bevarade arbetstillfällen. Ansvariga för turismfrågorna i samtliga de nio kommuner som medfinansierar Leader Nedre Dalälven 
samt ett stort antal turistföretag är angelägna om detta övergripande samverkansprojekt inom turismen. Ett övergripande 
turistprojekt är en förutsättning för att tillskapa de betydande resurser som krävs i fråga om bl.a. marknadsföring och kompetens 
för att området och dess turistföretag ska få genomslagskraft på en hårt konkurrensutsatt marknad, vilket i sin tur är vad som 
behövs för att nya sysselsättningsmöjligheter ska tillskapas. Nedre Dalälvsområdet har speciella förutsättningar genom sina 
mycket höga natur- och kulturmiljökvaliteer, senast bekräftat genom att området av UNESCO utsetts till Sveriges tredje 
biosfärområde. Därtill har området ett strategiskt läge med närhet till stora befolkningscentra, Storstockholm-Mälardalen, med tre 
miljoner invånare inom ett par timmars resavstånd och närhet till internationella flygplatser, bl.a Arlanda.  

E.2.  Vilka har varit med och genomfört projektet? (ange inga namn på personer) 
xsssxxxxxxxxxXXXX          

 

 
 

 
 

 

Kön Antal Beskriv deras roll i projektet 

Om de representerat organisation, 
förening, företag eller myndighet 
ange i så fall vilken. 

Män 1 deltid 

 

1 deltid 

 

1 deltid 

 

Totalt drygt ca 
45 

 

Projektledare 

 

Webbutvecklare 

 

Projektmedarbetare 

 

Medverkande från främst turistföretag och kommuner i olika insatser 

(ej avlönade av projektet) 

Nedre Dalälvens Utvecklings 
AB 

Som ovan 

 

Som ovan 

 
Kvinnor 1 deltid 

 

1 deltid 

 

1 deltid 

 

Totalt drygt ca 
55 

 

Projektmedarbetare/samordnare 

 

Ekonom 

 

Administratör 

 

Medverkande från främst turistföretag och kommuner i olika insatser 

(ej avlönade av projektet) 

Nedre Dalälvens Utvecklings 
AB 

Som ovan 

 

Som ovan 

E.3.  Hur har ni förankrat projektet? 

Utvecklingsplanen för Leader Nedre Dalälven, som är väl förankrad genom LAG, stormöten, SWOT:analyser mm, har 
turismutveckling som högsta prioritet för utvecklingen i området. På mer detaljnivå de under C 1 ovan nämnda mötena inför 
projektstart med entreprenörer och de kommunala turistfunktionerna i de nio kommunerna, 70 medverkande personer. 
Fortlöpande avstämningar under projektets gång med medverkande turistföretag och kommunala turistfunktioner.  

   

E.4.  Vilka har ni samarbetat med? 



Har ni haft kontakter med andra organisationer, föreningar, företag, kommuner eller myndigheter under 
projektet? 

 

 Ja  Nej 

Om ”Ja”, vilka 

Ett mycket stort antal turismföretag och de nio berörda kommunernas turismfunktioner (Se bilaga 1 Kontaktlista), regionala organ, 
folkhögskolor, församlingar, internationella och nationella researrangörer, media, mark-och vattenägare, mässannordnare, 
mäklare, andra leaderprojekt, bild/film och IT-företag, m.fl.     

   

Har projektet skapat nya samarbeten eller nätverk? 

 

 Ja  Nej 

Om ”Ja”, med vilka 

Totalt har kontakter fortlöpande skett med cirka 140 turistföretag. Cirka 100 av dessa har i någon mån deltagit i projektets 
verksamhet, cirka 70 har mer aktivt deltagit och en kärna på drygt 50 företag har aktivt fortlöpande deltagit. Till det har projektet 
haft ca 40 stycken internationella kontakter inom återförsäljarledet och media. Vi har sett att en markant ökning av lokala  
samarbeten och nätverkande entreprenörer emellan har uppstått under perioden.   

 

Kommunernas nio turismfunktioner och 12 kommunala turistbyråer har medverkat. Tillkommer gör regionala funktioner som 
Länsstyrelsen Gävleborg (Naturum och Nationalparksförvaltningen), VKL, Turismakademin, Upplandsstiftelsen, Södra Dalarna 
Turism samt Regionförbunden i W, X och C-län. 

 

Projektet har inspirerat/inspirerats av och haft samarbete med över 20 lokala/regionala leaderprojekt med turistiska inslag och 
andra projekt i området. Leaderprojekten det främst gäller finns beskrivna på www.leader-nedredalalven.org och är följande, 
listade i diarienummer: 

 

25: KLUNK (Visit Svartådalen och kluster för Natur- och Kulturturism) 

32: Förstudie logi 

45: Gysinge – upplevelser i bruksmiljö del 1 

51: Hand i hand över havet 

58: Älvlandskapet Nedre Dalälven – Biosfäransökan 

61: Strömsberg kan mer 

72: Fisketurism Nedre Dalälven 

73: Besöksmål Åsgarn förstudie 

83: Lustfylld mat 

87: Växtkraft Östervåla 

90: Kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven 

91: Attraktiv logi 

95: Matning av örnar i Färnebofjärdens Nationalpark 

109: Säg ja lite oftare 

113: Besöksmål Åsgarn 2012-2013 

121: Efterfrågestyrt 

124: Gysinge – upplevelser i bruksmiljö, del 2 

131: Leaderleder 

134: Utveckling av Hovrans våtmarksområde 

136: Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby 

137: Cykla Paddla Färnebofjärdens Nationalpark 

139: Sveriges Toscana i gamla fabriken.     

E.5.  Vad har ni genomfört i projektet? 



Förutom ett dagligt nätverkande/kommunicering med turismföretagen har projektet har genomfört ett flertal kunskapshöjande 
seminarier och workshops som varit temabaserade. Det har handlat om allt från mottagande av den internationella gästen till hur 
viktigt det är för entreprenörerna att synas och ta plats på olika Internetplattformer.  

 

Ett flertal visningsresor för nyckelpersoner och journalister har genomförts i projektet för att visa upp det varierande utbud som 
området har.  

 

Rundresor för nätverket i området med syfte att öka kännedom om det egna området och marknadsföra utbudet i det samt 
fördjupa nätverkskontakter och stimulera till produktutveckling. 

 

Projektet har deltagit på ett flertal strategiska mässor under åren, Vildmarksmässan har varit den i särklass bästa mässan när det 
gäller vår målgrupp. 2013 fick montern priset för bästa monter. (Se bilaga 2 Diplom Bästa monter Vildmarksmässan 2013) 

 

Fortlöpande under projektet har vi bevakat trender, statistik och analyser gällande besöksnäringen på både det nationella och det 
internationella planet. Bland annat har vi uppdaterat oss av samt distribuerat Tillväxtverkets årliga publikation "Fakta om svensk 
turism - Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan" Fakta och 
statistik. (http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/turism.4.2fb8c83014597db7ce977985.html). Rapporter som 
"Upplevelser i världsklass av Kairos Future: http://www.parks-resorts.com/Global/Puffar/Press/Framtidens_Upplevelser.pdf och 
"The supply of Nature-based tourism in Sweden" - https://www.miun.se/siteassets/forskning/center-och-
institut/etour/publikationer/etour-rapport-2014-1_the-supply-ofpdf  har vi tagit del av för att nämna några.  

 

Vi har byggt upp en helt ny webbplats för marknadsföring av området. Den har byggts med modern teknik för att bättre kunna 
möta de ökade krav som ställs av besökaren. Ettt nytt CMS-verktyg har implementerats med olika effektiva och tidsbesparande 
funktioner för att lättare kunna uppdatera och hålla informationen på webbplatsen aktuell, överflyttningen och uppdateringen av 
informationen från den gamla hemsidan arbetades det med parallellt med uppbyggnaden av plattformen. Hela gränssnittet mot 
besökaren har också moderniserats. Allt från generella sidor till E-handelsplattformen har fått ett nytt utseende och även 
anpassats för att kunna läsas på handhållna enheter. I samband med den nya hemsidan tog vi även fram enkla mallar för 
företagen där de erbjöds att bli bokningsbara online. 

 

I början av 2011 initierade projektet sin närvaro i de sociala medierna. En Facebooksida startades med syfte att lättare kunna 
kommunicera med, samt informera potentiella och återkommande besökare, samt boende i området om turismnätverkets utbud 
och aktiviteter. Sedan uppstarten har vi ökat antalet som gillar sidan med drygt 1000 stycken där flertalet tillkom under den senare 
delen av 2013 och 2014 när vi på allvar såg potentialen i att använda oss av sidan. Ett flertal av entreprenörerna har även de 
skapat sina egna Facebooksidor under årens lopp som gjort att vi kan dela varandras inlägg och därmed öka räckvidden. På 
Facebooksidan tillhandahålls det bra information och statistik där man kan läsa ut hur många man når, vart de befinner sig, vad de 
engagerar sig mest i etc. och därmed ges vi möjlighet att förbättra vårt informations/inspirationsflöde på sidan. 

 

I samband med ökat nyttjande av Facebook som marknadsföringskanal kände vi att vi behövde tydliggöra hur vi ska jobba med 
Sociala medier, därför togs en Strategi för sociala medier fram. Under sensommaren 2014 köpte vi in en målgruppsinriktad digital 
kampanj på Facebook för att öka antalet gillare på sidan. Kampanjen visade sig vara mycket prisvärd (793 SEK) med tanke på de 
i realtid synbara resultaten. Under en period av 10 dagar ökade vi vårt gillarantal med 435 individer och vår sida hade nått 9 255 
individer under kampanjen.   

 

Läs mer i bilaga 3 Sammanfattning av mässor, nätverksträffar och mötesverksamhet 

Se mer i bilaga 4 Facebookstatistik 

Se mer i bilaga 5 Exempel från Flytta Hitkampanjen 

Läs mer i bilaga 6 Strategi Sociala medier 

Se mer i bilaga 7 Exempel på annonser och mediainslag gjorda under projektet  

Se bilaga 8 Exempel på omvärlds/trendbevakningsrapporter 

Se bilaga 9 Bli bokningsbar online, företagsmall, produktmall 

 

E.6.  Har något gått bättre än planerat? 



När projektet startade hade Nedre Dalälven status som biosfärkandidat, d.v.s. på väg mot att erhålla statusen biosfärområde. 
Efter att ansökan om att bli biosfärområde som undertecknats av bl.a. de fyra berörda landshövdingarna och de nio 
kommunstyrelseordförandena nominerade regeringen Nedre Dalälven till att bli Sveriges tredje biosfärområde. År 2011 erhöll 
Nedre Dalälven av UNESCO utmärkelsen Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven. Utmärkelsen är av mycket stor betydelse 
för turismutveckling. Projektet har verkat för att alla turismverksamheter ska grundas på och utvecklas i samklang med 
biosfärtanken om hållbar social och ekonomisk utveckling. Detta har lagt grunden för ett att kommunerna beslutat att 
medfinansiera ett nytt omfattande projekt där Biosfärutmärkelsen i ännu högre grad ska användas i områdets profilering, bl.a. i 
turism- och flytta hitsammanhang. 

 

Baserat på internationella erfarenheter där biosfärområdet ökat kraftigt som argument i marknadsföringen ser vi en tydlig potential 
med att vidareutveckla områdets produktutveckling och marknadsföring med biosfärområdet som utgångspunkt.  

 

Under de senaste två åren (2013-2014) har vi märkt av ett ökat internationellt intresse av att Turismnätverket befinner sig 
Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven. Vi har mottagit besökare från bland annat Canada, Frankrike och Sydkorea som 
uttryckligen sagt att deras enda reseanledning var just statusen Biosfärområde. Besöket från Sydkorea bestod av en hel 
delegation tjänstemän som under ett pressat schema spenderade ett enda dygn i Sverige innan de reste vidare.   

 

Under 2012 har två separata varumärkesundersökningar gjorts genom SveMa - Svenska Marknadsundersökningar AB. En i Vi 
bilägare för hela Sverige och en i Metro i Storstockholm. Mycket glädjande är att Nedre Dalälven väldigt tydligt och helt 
dominerande förknippas med just de turistiska budskap projektet arbetar med och de buskap NeDa vill nå ut med. I 
undersökningen genom Metro Stockholm förknippas Nedre Dalälven med Turism/turistområde (35,1%), Natur/naturområde 
(15,5%), Fiske/fiskeområde (9,6 %). I Vi bilägare för hela Sverige var fördelningen Skog & natur (29,3%), Fiske/fiskeområde 
(21,8%), Naturupplevelser (12,1%). 

 

Samarbetet med en lång rad andra leaderprojekt enligt E 4 ovan har varit väldigt värdefullt för att stötta varandra och dra åt 
samma håll i utvecklingsarbetet. Särskilt och strategiskt värdefullt har varit det nära erfarenhetsutbyte med projekten Attraktiv logi 
respektive Fisketurism Nedre Dalälven när det gäller marknadens förväntningar på logiet avseende läge, kapacitet, standard och 
upplevelsefaktor, dvs. kvalitetshelheten. Något som redan i ett kort perspektiv lett till utvecklingsåtgärder vid ett antal 
anläggningar. Medverkan till produktutveckling av vissa anläggningar har också gått bättre än planerat. 

 

Nya hemsidan har blivit mycket uppskattad och Facebooksidan har fått större genomslag än beräknat.  

E.7.  Vilka svårigheter eller hinder har ni upplevt under projektets gång? 



I samband med projektets start fördjupades den omfattande finanskrisen i värden, med en åtföljande lågkonjunktur som hållit i sig 
under nästan hela projektiden. Det påverkade kraftigt turismen både internationellt och i Sverige. Områden i Sverige, utanför 
storstadsregionerna har påverkats av att både inresande till Sverige och det svenska resandet har minskat påtagligt. 
Affärsturismen (konferenser, ledningsträffar, personalaktiviteter, kick offer och liknande, ofta med aktiviteter), i stort sett försvann 
på grund av krisen men också andra trender. Fram till 2008 hade affärsturismen varit en viktig motor i turismen i Nedre Dalälven. 
För något större hotell, m.fl. anläggningar men också för många riktigt små turistföretag som underleverantörer till de något större 
anläggningarna minskade förutsättningarna drastiskt. 

 

På grund av lågkonjunkturen, näraliggande och andra orsaker försvann ett antal för turismen viktiga anläggningar. Bland dem den 
viktigaste för just aktiviteter för affärsturism. Andra gick i konkurs eller hankade sig knappt fram eller helt enkelt upphörde, 
storleksordningen 330 bäddar drabbades. Detta gällde mer än hälften av de något större anläggningarna på affärsturismsidan 
som naturligtvis även hade en del privatturism. Inom privatturismen försvann också den i särklass största stugbyn 2008 och en 
annan stor sådan har under perioden pga av konkurs haft kraftigt minskad beläggning. 

 

Sammantaget har detta inneburit att arbetstillfällena inom turismen under projektperioden minskat. Projektet har dock haft stor 
betydelse för att vidmakthålla varumärket Nedre Dalälven, vidareutveckla många mer småskaliga produkter och bidra till att 
turismen i området kunnat överleva samt har en bra grund att bygga vidare på när konjunkturen vänder. 

 

Bland alla de turistföretag som deltagit i projektet är en stor majoritet små eller mycket små, ibland närmast på hobbynivå. 
Ambitionen har från början varit att hjälpa dem växa omsättningsmässigt. Ovanstående orsaker med en vikande marknad har inte 
möjliggjort det.  

Många har inte haft de resurser som varit önskvärda för de förbättringsåtgärder som skulle ha stimulerat en ökning av deras 
omsättning. Många bedriver dessutom sina företag vid sidan om sin ordinarie anställning vilket har gjort att de inte alltid har haft 
tid att delta på de seminarier och workshops som projektet bjudit in till.  

 

Vi har under projektet upplevt att när det gäller möjligheten att bli bokningsbar online för ökad synlighet och tillgänglighet känner 
sig många fortfarande lite oroliga för hur mycket merarbete och utgifter det för med sig. Tillkommer gör den brist på tid som 
behövts för att sätta sig in i hur bokningssystemet fungerar. 

 

Under projektperioden har politiska beslut tagits om att kraftigt minska skatten för privat uthyrning. Detta innebär ytterligare en 
nackdel för de småföretag som försöker överleva med hjälp av logi, eftersom den skattefria privata uthyrningen både dumpar 
priset på logi och tar logi från den affärsmässiga. "(Vid uthyrning av fritidshuset upp till 50 000 kronor i år utan att betala skatt på 
hyresinkomsten. Inkomster över den gränsen beskattas med 30 procent.)" 

 

Under projektperioden var delar av området hårt drabbade av den aggressiva översvämningsmyggan Aedes Sticticus under tre av 
högsäsongerna. Detta påverkade naturligtvis de drabbade företagens omsättning i negativ bemärkelse.  

F.  Projektets mål och resultat 

F.1.  Vilka resultat skapade projektet? 

Projektet har lett till en markant ökning av samarbeten entreprenörer emellan (se E 4) samt ett flertal nya bokningsbara produkter. 
Många är bokningsbara online och andra är bokningsbara hos respektive företag.  

 

Relaterat till E 7 har sannolikt projektet i många fall varit det som motiverat dem att fortsätta. 

 

Särskilt de mindre företagen har förstärkt den gemensamma identiteten Nedre Dalälven och med samarbetspartners som stärker 
dem. Betydelsen av tillhörighet till ett varumärke som knyter an till områdets särdrag med bl.a. älven och biosfärområdet märks 
särskilt hos de mindre företagen samtidigt som nätverket som växt fram ger kontaktytor till nya samarbetspartners som stärker 
deltagarnas möjligheter att utvecklas. 

 

Det har tydliggjorts att produkterna ännu mer än tidigare behöver inrikta sig på det som är Nedre Dalälvens säljbarhet, nämligen 
höga naturvärden, fiske, kanoting, vandring, cykling, vilt, fåglar och liknande. Detta bekräftas av de varumärkesmätningar som 
gjorts inom projektet (se E 6 ovan).  

 

Genom nätverkandet har skett samarbete med två regionala organisationer och initierats och skapats samarbete med två 
separata leaderprojekt som arbetat för att ta fram olika ledbeskrivningar som kommer att vara till stor nytta för att bygga vidare på 
Nedre Dalälvens säljbarhet och verksamt gynna många småskaliga turistverksamheter.    

 

Projektet har lagt grunden för ett stort projekt med kommunal och regional finansiering där bl.a. fortsatt turismutveckling grundas 
på Biosfärområdet.  

F.2.  Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet? 
 



Mål Resultat Är målet uppfyllt? (Ja/Nej) 
Om målet bara är delvis uppfyllt, 
ange orsak 

Fler turistiska produkter Ett 50-tal produkter 
bokningsbara online genom 
projektet. Tillkommer gör ett 
stort antal produkter som inte 
valt att lägga sig online, 
exempelvis båtuthyrning, 
guider, logi och aktiviteter.  

Ja - 

Ökade besöksvolymer Bevarad till måttlig ökning. Delvis Flera större anläggningar har 
lagt ned sina verksamheter 
under projektets tid. Se punkt E 
7  

Ökad synlighet i media Ett flertal genomförda reportage 
och annonseringar  

Ja - 

Fler bokningsbara produkter Se ovan samt 
www.nedredalalven.se 

Ja - 

Ökad omsättning hos företagen Bevarad till måttlig ökning. Delvis Flera större anläggningar har 
lagt ned sina verksamheter 
under projektets tid. Se punkt E 
7 

Kundanpassning Vidareförädlat logianläggningar 
så att de i större utsträckning 
tillgodoser önskemålen från 
marknaden. Fortlöpande arbete 
med utveckling av 
tema/spetsprodukter typiska för 
Nedre Dalälven.   

Ja - 

Ökad inflyttning Flytta Hit-kampanjerna och våra 
fastighetsutställningar har varit 
mycket välbesökta och 
uppskattade. Vi har inte haft 
målet med 
utställningarna/kampanjerna att 
just de objekt vi ställt ut ska 
säljas genom utställningarna, 
utan det har handlat om väcka 
intresset för vad som erbjuds 
överhuvudtaget i vårt område 
(kommunikationer, utbildningar, 
offentlig och privat service, det 
sociala livet, o.d.). Dock har vi 
fått återberättat för oss hur 
prisvärda objekt som 
presenterats fått köpare just 
genom våra Flytta Hit-
kampanjer. 

Ja - 

F.3.  Har projektet gynnat eller arbetat för någon av följande prioriteringar? 

 Ja/Nej Om ”Ja”, på vilket sätt? 

Funktionshindrade Ja  Vissa verksamheter har anpassat sina anläggningar/aktiviteter 

Hållbar utveckling Ja Ett grundfundament i verksamheterna 

Integration Ja Ett flertal i nätverket är inflyttade och etablerade från andra länder 

Kompetenshöjning Ja Ja, ett flertal seminarier och workshops för ökad kunskap 

Jämställdhet Ja Projektet är könsneutralt 

Kvinnor Ja Se ovan 

Miljö Ja att marknadsföra miljövänlig, hållbar natur- och kulturturism 

Ungdomar Nej Projektet har inriktat sig på yrkesverksamma inom besöksnäringen.  

F.4.  Vilka resultat kan ni se direkt efter projektets slut? 



Mätbara resultat   
Resultat direkt 
efter projekt Kommentera och beskriv 

Antal nya företag   0 Projektet har medverkat till, men kan inte 
ensam ta åt sig äran av nya företag. 

Antal nya produkter   50 Se F 2 

Antal nya tjänster   10  Beräknat ett 10-tal varav 5 deltider i den 
egna organisationen. 

Antal nya tekniker   2 Ny Internetplattform 
(www.nedredalalven.se) samt nyttjande av 
Facebookfunktionen sidor 
(www.facebook.com/nedredalalven) 

Antal nya nätverk och mötesplatser   30 Se punkt E 4, därutöver har vi under 
projektets gång blivit inbjudna till ett flertal 
digitala mötesplatser. 

Antal bevarade arbetstillfällen 

Män 
Yngre än 25 år  -       

25 år eller äldre 15 Beräknat 

Kvinnor 
Yngre än 25 år -       

25 år eller äldre 15 Beräknat 

Antal nya arbetstillfällen 

Män 

Yngre än 25 år - I enlighet med beskrivningen i E 4 är det 
svårt att peka på helt nya arbetstillfällen.  

25 år eller äldre - Se ovan 

Kvinnor 
Yngre än 25 år - Se ovan 

25 år eller äldre - Se ovan 

Antal deltagare i utbildningar 

Män 
Yngre än 25 år 23       

25 år eller äldre 198       

Kvinnor 
Yngre än 25 år 32       

25 år eller äldre 288       

Totalt antal nya övernattningar per år   - Ej tillräckligt underlag  

Antal nya övernattningar för besökare från 
andra kommuner eller länder per år 

  - Ej tillräckligt underlag  

Totalt antal nya dagsbesökare per år   - Ej tillräckligt underlag  

Antal nya dagsbesökare från andra kommuner 
eller länder per år 

  - Ej tillräckligt underlag  

G.  Eventuella specifika resultat kopplade till mål för ert leaderområde (andra än de i tabellen ovan)
 
 

Mätbara resultat Resultat direkt efter projekt Kommentar 

Projektet har även lagt grunden till ett 
omfattande brett förankrat projekt för att 
tillvarata att området utsetts till 
Biosfärområde. I detta projekt är 
ambitionen att samtliga nätverk och 
deltagare i Turismsamverkansprojektet 
ska delta. 

 

Biosfärområde som identitet och 
varumärke. 

Detta blir grunden till det fortsatta arbetet i 
nätverket. 

H.  Hur har ni spridit projektets resultat? 

Genom Nedre Dalälvens styrelse, LAG-gruppen, Nedre Dalälvens portal www.nedredalalven.se, genom nyhetsbrev,  
nätverksträffar, samtal, föredrag och träffar avseende erfarenhetsutbyten med andra Leaderområden samt genom vår Facebook-
sida www.facebook.com/nedredalalven. Under projektperioden har det även publicerats ett flertal reportage, artiklar, radioinslag 
och tv-sändningar genererat från projektet. Främst i svensk media men även i andra länder.   

 

J.  Slutsatser från projektet och rekommendationer till andra 



Att skapa förutsättningar och möjligheter till samtal, möten och nätverk mellan olika aktörer i ett område gör det möjligt att arbeta 
med gemensamma och övergripande frågeställningar. Frågeställningar som har direkt betydelse även för utvecklingen i den egna 
verksamheten. Avgörande för denna typ av nätverkande är att man både har goda och breda nätverkssamarbeten och att man 
parallellt har fortlöpande kontakt med de enskilda aktörerna, vilket varit fallet i projektet. Det har skapats förutsättningar för en 
lättsam miljö där man kan arbeta effektivt och rationellt kring aktuella frågor som rör allt från rent företagsknutna frågor till 
bransch- och omvärldsfrågor. 

  

Det har varit viktigt att hitta en balans mellan vad projektledningen ska göra och vad den enskilde företagaren ska göra själva. 
Risken fanns annars att projektledningen hade tagit på sig uppgifter som egentligen ligger på de enskilda verksamheternas eget 
ansvar att utföra. 

 

Ett genomgående problem har varit att det funnits en avsaknad av lockande fotografier av hög kvalité att använda sig av i 
marknadsföringssammanhang. Trots projektledningens ständiga uppmaningar om detta till de medverkande, har inte företagarna 
alltid haft den tid eller nödvändig kunskap att prioritera detta problem. I den mån fotografier har tillhandahållits har de oftast varit 
av undermålig kvalité. Vi vill å det starkaste poängtera vikten av representativa fotografier för allt arbete som avser 
marknadsföring av besöksnäringen.   

 

Ytterligare en slutsats vid utvecklingsarbete baserat på turism är att det är nödvändigt att processerna kring såväl 
produktutveckling som marknadsföring ges tid att prövas och omprövas. Inte förrän då kan man utvärdera effekterna och utföra 
eventuella justeringar av produkten/produkterna. Detta med hänsyn till att förändringar av reseanledningar, trender och intressen 
hos besökaren förändras med tiden. Produktutvecklingsarbetet bör därför vara i ständig förnyelse. Turismens marknadsföring är i 
stora delar relationsbaserad och det är därför viktigt att leverantörerna tar vara på tillfället att träffa sina kunder. 

K.  Hur fortsätter verksamheten efter projektets slut? hur kommer ni att använda det resultat som projektet 
skapat 

 Projektet har lagt grunden till det ovan nämnda projektet Biosfärområde som identitet och varumärke för att tillvarata att området 
utsetts av Unesco till Biosfärområde. I detta projekt är ambitionen att samtliga nätverk och deltagare i Turismsamverkansprojektet 
ska delta. Verksamheten och nätverkandet kommer därmed leva vidare för att ytterligare stärka Nedre Dalälvens 
Turismsamverkande och position på den tuffa marknaden.   

L.  Bilagor 

 Eventuellt material som ni har tagit fram i projektet, som till exempel,broschyrer, filmer, bilder eller annat material 

 som ni har tagit fram för att marknadsföra ert projekt. 

 Bilaga 1 Godkännande om publicering av kontaktuppgifter 

 Bilaga 2 Slutredovisning av projekt för att anlägga, bygga ut eller uppgradera bredband 

 


