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Bakgrund 
Föreningen Destination Älvkarleby startades i februari 2012 och har samlat de entreprenörer, 

personer och företag som vill samverka under den gemensamma varumärkesparollen Romantic 

Sweden/Romantiska Älvkarleby.  Föreningen har sökt och fått Leaderstöd för den satsningen genom 

projektet ”Säg Ja lite oftare” som beviljades i maj 2012 och pågick fram till februari 2015. 

Föreningens medlemmar är verksamma inom framförallt besöks- och upplevelsenäringen och de 

flesta turismföretag i Älvkarleby är med i nätverket. Men även företag utanför den traditionella 

besöksnäringen är med, liksom flera ideellt engagerade privatpersoner. 

 

Sedan föreningen startade 2012 har vi eller våra medlemmar fått flera priser och utmärkelser 

♥ Ordförande Sanna Rudling blev i oktober 2012 nominerad till ”En av Uppsala läns fem mest 

företagsamma personer” av Svenskt Näringsliv för sitt arbete med Romantic Sweden. 

 

♥ I februari 2013 fick Sanna länets branschpris, Turistapplåden, för samma arbete. 

Turistapplåden ges till: ”någon eller några som målmedvetet och engagerande gör 

något utöver det vanliga för Uppsala/Uppland och även möjliggör för att andra får ta del av 

verksamheten och låta sig inspireras.” 

 

 

♥ I september 2013 nominerades föreningen till ”Stora Turismpriset 2013” och vann samma 

pris i Uppsala län. Priset ges till: ”föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, 

kvalitet och hållbarhet som har bidragit till att utveckla turismen i Sverige”. (andra 

nominerade var tex Astrid Lindgrens Värld) 

 

 

♥ I september 2014 nominerades styrelseledamoten Teo Hären till ”En av Uppsala läns fem 

mest företagsamma personer” av Svenskt Näringsliv. Teo vann även länets pris som 

företagsammast i länet. 

 

För att läsa mer detaljerat om vad som genomförts i projektet ”Säg ja lite oftare” hänvisas till 
respektive periods projektrapport. 
 
För en summering av projektet enligt den uppställning som önskas för slutrapporten läs 
projektsammanfattningen på sid 4-13. 
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Projektsammanfattning 

Projektet startade för att långsiktigt öka turismen i Älvkarleby med en gemensam 

varumärkessatsning ; Romantic Sweden/Romantiska Älvkarleby (nedan RS), där visionen är att 

Älvkarleby blir Sveriges romantiska resmål. Den plats i Sverige som associeras till kärlek och  

ett självklart val för (kära) par från Sverige och övriga länder som vill göra saker tillsammans. 

Då destinationsutveckling måste bedrivas långsiktigt för att vara framgångsrik och ge resultat hade 

projektet ett par huvudfokus. Det ena var att hitta en form för samverkan mellan företag, 

föreningsliv och kommun, det andra var att öka antalet gästnätter och antalet besökare till 

Älvkarleby genom att först utveckla och sedan arbeta efter en nischad varumärkesstrategi samt göra 

destinationen till ett ännu bättre resmål.  Utöver det var projektets mål att hitta ett sätt att arbeta 

långsiktigt efter projekttidens slut.  

Under projekttiden har vi etablerat nätverk, byggt upp en bildbank, skapat profilprogram, byggt 
websidor och översatt websidor. Vi har knutit samarbeten med utländska researrangörer. Deltagit på 
mässor och workshops samt representerat Älvkarleby vid destinationsutvecklingen i länet. Vi har 
både anordnat och deltagit i utbildningar samt arbetat mycket med lokal förankring och PR. Utöver 
det har vi hela tiden följt upp och utvärderat vårt arbete. 
 
Projektets resultat har varit över förväntan.  Inte bara har våra viktigaste mål; samverkan och ökat 
antal besökare uppfyllts. Vi har även vunnit priser och uppmärksammats i många sammanhang för 
arbetet med Säg Ja lite oftare. Stoltast är vi för nomineringen till Stora Turismpriset 2013.  
 
Sedan ett år tillbaka har vi över 20 betalande medlemmar och nästan alla företagare inom 
besöksnäringen är medlemmar i föreningen. Projektet bidrog även till att Älvkarleby kommun i 
december 2014 valde att lägga ut destinationsutvecklingen på en extern aktör då man från 
kommunens sida såg hur bra föreningen arbetat med destinationsutveckling i projektet.  
 

Det är en framgång för projektet att JR turismutveckling fick uppdraget från kommunen och 

kommer att arbeta vidare med destinationsutveckling enligt den strategi som projektet tagit 

fram. Det visar tydligt hur vilja och engagemang kombinerat med stöttning från LEADER-

medel kan leda till satsningar och utveckling som blir bestående. Att det går att förändra och 

påverka genom att göra det man tror på, göra det tillsammans, och brinna för det man gör. 

Ett fördömligt exempel på hur samarbete mellan företagare, föreningar och kommun lett till 

en starkt positiv utveckling av orten.  

 

Projektets målgrupp 
Projektet riktade sig framförallt till företagare i Älvkarleby men även till privatpersoner och 

entreprenörer som vill starta verksamhet i Älvkarleby.  
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Varför ville vi genomföra projektet? 
 
Ursprunget till idén är ett starkt driv att utveckla den kommun som vi bor i och som vi älskar. 

I förarbetet till projektet rådfrågade vi experter på destinationsturism för att se vad det absolut 

viktigaste var för att lyckas med att profilera och marknadsföra en plats. 

Det absolut viktigaste är att budskapet är äkta, sant och genuint. En annan viktig framgångsfaktor är 
att våga bli bäst på något. Att inte erbjuda ”allt till alla”. Att våga fokusera helt enkelt. 
Vi såg möjligheten att tillsammans nischa oss på romantik därför att alla våra boenden, alla våra 

besöksmål och alla våra upplevelser är romantiska. Vi såg möjligheten att nischa oss mot en positiv 

målgrupp med ett motiverande budskap. Det fanns inte heller någon annan destination i Sverige som 

nischat sig på romantik vilket gjorde vår projektidé unik.  

Hur har vi förankrat projektet? 
I samband med projektstarten kontaktade vi alla företag inom besöksnäringen och informerade om 

projektet. Vi gjorde även epostutskick under våren 2012. I maj 2012 samt kontinuerligt under 

projekttiden informerade vi om projektet och projektets utveckling via E-nätet* (*FB-grupp för 

företagsamma i Älvkarleby med cirka 230 medlemmar.) 

Vi skapade en FB-sida samt Instagramkonto och engagerade lokalbor i fotografering av Älvkarlebys 

romantiska platser. 

Under hösten 2012 satte vi upp reklamtavlor på alla platser i Älvkarleby där besökare och lokalbor 

vistas. 

Vi annonserade i tidningen Norra Uppland och bjöd in till informationsträff för alla nyfikna i maj 

2013. Vi fick rekordmånga deltagare på kommunens frukost för företagare när vi bjöd in till 

information i maj 2013. Vi var även med och anordnade Junikonferensen för företagare, politiker och 

tjänstemän i Älvkarleby kommun där vi satte teman kring destinationsutveckling. Vi har deltagit i 

arbetet med utvecklingen av besöksnäringsstrategin för länet och i tillväxtstrategin för Älvkarleby. 

Vi har satt en romantisk prägel på Fallens dag (ortens största event) samt via showen ”Idol för en 

dag” nått barn och föräldrar i kommunen.  

Vi har skrivit pressrealaser och kontaktat journalister för att få hjälp med information via 

lokalpressen. Det har lett till att vi nämnts i lokalpressen ett 15-tal gånger och blivit intervjuade i P4 

vid fyra tillfällen. 

2013 instiftade vi och utsåg ”Årets turistföretagare i Älvkarleby” och delade ut pris under E-nätsgalan 

i Älvkarleby. Vi delade även ut priset på galan 2014 och 2015. 

När Svensk Fastighetsförmedling under 2013 beskriver lägen på sina objekt som i ”romantiska 

Älvkarleby” och Älvkarlebybor gör Facebookuppdateringar med bilder och händelser från 

”romantiska Älvkarleby” känner vi att förankringen har satt sig lokalt. 
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I februari 2013 informerade vi kommunstyrelsen om arbetet med projektet och vi höll även en 

presentation för alla politiker i länet under kommundagarna i september 2013. Vi har berättat om 

projektet på universitetet i Uppsala och på TEC utbildning i Stockholm. Vi har även lyfts fram som 

föredömligt exempel på Gävles och Uppsalas destinationsutvecklingsdagar. 

Under sommaren 2013 delade vi ut ett första nummer av ”Romantic Times” på turistbyrån i 

Älvkarleby. Samma år anordnade vi även Bröllopets dag på Laxön. 

Utöver det har vi flera gånger i veckan kommunicerat med projektdeltagare via projektets egen FB- 

grupp med över 30 medlemmar samt lagt all information om projektets utveckling på webbplatsen 

www.destinationalvkarleby.se. 

Vad har vi genomfört i projektet? 
Projektets syfte var att stärka Älvkarlebys position som turistmål genom samverkan av de företag, 

föreningar och personer/entreprenörer som finns i Älvkarleby. 

Projektet fick stöd för: 

♥ Att bygga Älvkarleby som en romantisk destination 

♥ Att främja nätverk och samarbeten mellan företag och organisationer 

Projektets första år fokuserade på förankring, information och samarbeten. Vi skapade även en 

gemensam grafisk profil samt bokningsbara paket och deltog på två mässor samt ordnade en egen 

bröllopsmässa.  

 

Under projektets andra och tredje år arbetade vi framförallt för att kunna marknadsföra oss längre 

fram. Vi hade fokus på kundens behov och på vår affärsplan samt våra marknadsföringskanaler. Vi 

arbetade fram nya webbplatser på både engelska och svenska som vi dessutom 

http://www.destinationalvkarleby.se/
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sökmotoroptimerade. Vi byggde upp en stor gemensam bildbank och anordnade 

destinationsfotoutbildning samt sökmotor-och PR -utbildning. 

Under hösten 2014 började vi även att marknadsföra oss. Vi deltog på flera bröllopsmässor, 

annonserade lokalt, regionalt och anordnade både visningsresor och event. 

Alla aktiviteter och resultat finns detaljerat dokumenterade i de sammanställda projektrapporterna 

på kommande sidor. 

 

 

Har något gått bättre än planerat? 
Projektets resultat har varit långt över förväntan på flera plan, där det ena projektets framgång lett 
till goda spiraler för föreningens övriga projekt och för orten.  

 

Nätverk och samarbeten 

Nätverket som vi etablerat är generöst och stöttande och vi hjälper och bygger varandra med fokus 
på att vi är så mycket bättre tillsammans än vad var och en är för sig. 
Vi har även samarbetat nära de andra projekt föreningen drivit och det har resulterat i ytterligare 
samarbeten där vi nått större framgång än planerat.  T ex har vi nått ut med vårt varumärke via 
Styleroom som är Europas största inredningsportal på nätet. Vi fick även arrangera Fallens dag och 
samarbetade brett med företag och föreningar vilket ledde till publikrekord med dubbelt så många 
besökare som tidigare år. Vi har även skaffat oss samarbetspartners och etablerat nya event,  
t ex Maskeradbal i samarbete med Partykungen. 
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Priser & Utmärkelser 

Redan under projektets första år tilldelades vi flera priser och under kommande år blev de ännu fler: 

♥ Ordförande Sanna Rudling blev i oktober 2012 nominerad till ”En av Uppsala läns fem mest 

företagsamma personer” av Svenskt Näringsliv för sitt arbete med Romantic Sweden. 

♥ I februari 2013 fick Sanna länets branschpris för samma arbete. 

♥ I januari 2014 utsågs Sanna till årets Entreprenörssjäl i Älvkarleby för arbetet med RS. 

♥ I september 2013 nominerades föreningen till ”Stora Turismpriset 2013”. 

♥ I september 2013 vann föreningen Stora turismpriset i Uppsala län. 

♥ I september 2014 nominerades styrelseledamoten/projektdeltagaren Teo Hären till ”En av 

Uppsala läns fem mest företagsamma personer” av Svenskt Näringsliv. Teo vann även länets 

pris som företagsammast i länet. 

Bokningar & besökare 

Vi har haft stor framgång på flera mässor. Swedish workshop ledde till intresse och även bokningar 

av utländska researrangörer. Det gör att vi vet att projektet redan resulterat i minst 600 nya 

gästnätter, 600 nya luncher, 600 nya middagar samt 70 övriga bokade paket. 

 

Långsiktighet 

För att utveckla Älvkarleby som besöksmål behövs samverkan av de företag, föreningar och 
personer/entreprenörer som finns i Älvkarleby.  Eftersom samarbete och långsiktighet är A och O för 
att nå framgång har projektet arbetat för att involvera så många näringsidkare inom besöksnäringen 
som möjligt, samt att arbeta för en fortsättning av projektets verksamhet även efter slutdatum. 
 
I projektplanen hoppades vi på fortsatt verksamhet via betalande medlemmar samt gemensamma 
event för att kunna driva arbetet vidare. När Älvkarleby kommun i december 2014 valde att lägga ut 
destinationsutvecklingen på en extern aktör såg vi en ny möjlighet att driva arbetet vidare.     
Föreningen beslutade att inte själva söka uppdraget då vi vill fortsätta arbeta i projektform framöver 
och alla medlemmar ställde sig positiva till en aktör som ville driva destinationsutvecklingen enligt 
den strategi föreningen tagit fram. 
 
JR turismutveckling sökte och fick uppdraget. JRT kommer att använda sig av det nätverk, den strategi 
och den kommunikationsplattform som projektet arbetat fram under de senaste tre åren.  
 
Likaså kommer JRT att arbeta vidare efter projektets strategi vad gäller utveckling, profilering och 
marknadsföring av Älvkarleby som besöksmål.  
Projektet kunde inte ha fått en bättre avslutning och samarbetet efter projektets slut kunde inte ha 

fått en bättre början. 

Positiva bieffekter 
Under de senaste åren har Älvkarleby blivit ännu mer attraktivt för besökare.  
Vandrarhemmet har fått en svit, caféet alkoholtillstånd, det har byggts en uteservering över älven. 
Vi har fått flera nya upplevelser och produkter. Vi har t.o.m. byggt en ny väntkur vid tågstationen 
som ett marknadsföringsfönster för Laxön och hela Älvkarleby som besöksmål.  
 
Det är tydligt att utvecklingen av Älvkarleby gynnar alla. Både företagare och privatpersoner.  
Lyckade gemensamma satsningar leder inte bara till en vackrare miljö och fler evenemang utan även 
till lokal stolthet och framtidstro. Vi ser att vi gör skillnad tillsammans, för vi tror på Älvkarleby, och vi 
tror på att man ska göra det man brinner för! 
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Mål & resultat 

I projektplanen hade vi flera tydliga och mätbara mål och delmål. Som beskrevs i avsnittet om vad 
som gått bättre än planerat så har vi överträffat våra planer genom att uppnå mål som inte fanns 
med i projektplanen, samtidigt har några av projektets ursprungliga mål inte nåtts i sin helhet.   
 
 

 
 

 
Nedan går vi igenom och kommenterar samtliga mål för utgången av period tre: 

Minst fyra gemensamt genomförda PR evenemang –Uppfyllt! 

Vi har genomfört tre egna evenemang för PR: 

 Bröllopets dag i maj 2013  

 Fallens dag i juni 2014  

 Maskeradbalen i februari 2015.  
Utöver det har vi i samarbete med föreningens andra projekt arrangerat invigning av Lekpark på 
Laxön i Maj 2014, samt ”Idol för en dag” under Fallens dag 2013. Vi kommer i augusti 2015 att 
arrangera invigningen av Vallonbruksveckan med tema fest & traditioner och hålla i en Romantisk 
golftävling. 
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Minst sju artiklar i lokaltidningar om romantiska Älvkarleby-Uppfyllt! 

Vi har varit huvudfokus i 13 artiklar i Arbetarbladet, Gävle Dagblad, Norra Uppland och UNT. Samt 

magasinen affärer och Uppgång. Utöver dessa har vi medverkat eller nämnts i ännu fler. 

Minst fem artiklar i månads/veckomagasin om att Förnya sina löften- Inte uppfyllt 

Vi har endast medverkat i ett magasin om att Förnya sina löften, men vi har haft artiklar i UNT samt 

Arbetarbladet som handlar om att Förnya sina löften. 

Minst fyrahundra kunder i den gemensamma kundbasen- Uppfyllt! 

Vi har över 900 följare på Facebook. 

Minst fem bokade eller genomförda förnyafester- Uppfyllt! 

Vi satte målet på förnyafester istället för bröllop för att vi ville vara säkra på att resultatet var en 

effekt av projektet. Nu medverkade vi på bröllopsmässor och höll visningsresor för blivande brudpar 

så vi har säkrat bröllopsbokningar från våra visningsresor som en effekt av projektet. 

 Bröllopets dag ledde till en bokning som vi fått kännedom om 

 Mässorna under hösten 2014 och vintern 2015 har hittills lett till fyra bokade bröllop varav 

ett för över 100 personer. 

 I mars 2015 är det en förnyafest i Älvkarleby som även den är en följd av projektet. 

 I oktober 2015 har sju par bokat att förnya sina löften i Älvkarleby. 

 Minst sextio bokningar av de paket som erbjuds – Uppfyllt! 

Vi fick över sextio bokningar till maskeradbalen i februari 2015. Utöver det har vi fått ytterligare cirka 

20 bokningar av de upplevelser vi erbjudit via www.bokaromanticsweden.se. 

Två artiklar i resemagasin- Uppfyllt! 

Vi har hitintills fått en artikel i Svenska Dagbladets resebilaga. I april 2015 kommer även ett reportage 

i tidningen Besöksliv.  

Minst tre artiklar i månads veckomagasin om romantiska Älvkarleby- Inte uppfyllt. 

I april 2015 görs ett reportage för Bröllopsmagasinet om romantiska Älvkarleby. 
 

Summering måluppfyllelse 

Som framgått har vi uppfyllt de allra flesta av våra mål och även överträffat flera av dessa samt nått 
nya som inte fanns med från början. När det gäller PR med syfte att nå kunder så har vi först under 
slutet av 2014 känt oss mogna och redo för pressreleaser och inbjudningar. Vi har helt enkelt inte 
försökt komma med som resmål eller produkt i något veckomagasin ännu.   
Vi har däremot medverkat i både lokalradio och TV vid totalt fem olika tillfällen 
 
För att nå våra mål har vi genomfört en mängd satsningar och aktiviteter som framgår av de 
summerade projektrapporterna. 
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Vilka resultat har projektet skapat? 

 
Vi valde att ställa frågan om vad vi fått ut av de LEADERprojekt föreningen drivit till våra 
projektdeltagare och presenterar här ett urval från den långa listan: 
 

♥ Ett romantiskt resmål i Sverige 

♥ Älvkarleby har fått ett varumärke 

♥ Bättre värdskap 

♥ Evenemangskalender, (lättare för företagen att nå ut med sina evenemang) 

♥ Starkare nätverk bland företagen inom besöksnäringen på orten 

♥ Fler paket 

♥ Fler gästnätter  

♥ Fler utländska gäster  
 
 

♥ Mer samarbeten  

♥ Bättre kunskap i Sociala medier 

♥ Fler återkommande evenemang (bal, bröllopets dag) 

♥ Flera hemsidor 

♥ En gemensam bildbank med över 3000 bilder, tagna av fem lokala fotografer och tre 
mycket anlitade fotografer. 

♥ Produkter (förnyasmycke, smideshjärta, kärleksbubbel m.m.) 

♥ En bokningssite 

♥ Instiftat priset Årets turistföretag 
 
 

♥ En egen tidning- Romantic times 

♥ Kunskap i destinationsmarknadsföringsfotografering  

♥ Älvkarleby har fått publicitet i media 

♥ Fler alkoholtillstånd 
 
 

♥ Utbildning på UIC- mentorskap med Ishotellets ordföranden 

♥ 10 000 kr i vinstpengar 

♥ Utbildningar 

♥ Projekt-erfarenhet 
 
 

♥ Peppning och beröm  

♥ Alla priser och utmärkelser!  

♥ En bas för samarbeten 

♥ Nationell tv x 2  (Så levde de lyckliga – och TV4 efter 10.) 

♥ 1700-tals kläder 
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♥ Medverkan på mässor gemensamt 

♥ Samarbeten med partnerföretag 

♥ Resegaranti 

♥ Samarbeten med klubbar; ÄIK, vattenskidklubb, 

♥ Inspiration, idéer, gemenskap 
 
 

♥ Destinationsstrategi  

♥ En destinationskarta 

♥ Bondens marknad 

♥ Vallonbruksveckan 
 
 

♥ Medverkan i TV-reklam 

♥ Profilbilder på alla företagare 

♥ Möjligheter att bygga nya produkter. 

♥ Möjlighet att starta nya bolag (typ hyrbil)  

♥ Bättre rykte  

♥ Nya turistföretag; tex häst och vagn 
  
 

Ett sista exempel som bör lyftas fram är att två av projektets deltagare blivit nominerade till Svenskt 

näringslivs pris "företagsammast i länet". 2012 och 2014. Då tävlingen avgörs genom röstning är det 

ett bra exempel på hur styrkan i Älvkarlebys nätverk har ökat under dessa år. 2014 vinns länets pris 

av en projektdeltagare, dessutom med flest röster i hela Sverige, vilket visar att Älvkarleby inte bara 

ökat i engagemang och förmåga att visa uppskattning/uppmuntran för entreprenörskap utan även 

blivit bäst i landet på det. 
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Hur fortsätter verksamheten efter projektets slut? 
 
Senaste åren har vi genomfört flera satsningar, som har tagit tid och kostat pengar, men som behövts 
för att kunna marknadsföra oss. Vi har etablerat nätverk, byggt bildbank, skapat profilprogram, byggt 
web, tagit fram nya produkter och knutit nya samarbeten genom mässor och workshops.  
Under de senaste åren har Älvkarleby blivit ännu mer attraktivt för besökare,  
vandrarhemmet har fått en svit, caféet alkoholtillstånd, det har byggts en uteservering över älven för 
att nämna några få förbättringar. 
  
Men det är ju inte föreningen som gör det här, utan det är ju vi företagarna i föreningen som ser till 
att det händer. 
 
Det behöver inte krävas så mycket mer medlemsavgifter för att fortsätta framåt. Det krävs fortsatt 
engagemang! 
 
Kan vi påverka utformningen av Fallens dag igen bygger det varumärket ytterligare, utan att vara en 
kostnad för föreningen. Får vi fortsatt möjlighet att påverka turistinformationens utformning, som vi 
fick i 2014, bygger det varumärket ytterligare. Kan vi delta i gemensamma aktiviteter för länet, som vi 
gjorde vid matmarknaden, bygger det varumärket ytterligare. 2015 års romantiska golftävling bygger 
varumärke. Maskeradbalen bygger varumärke. När turisthotellet gör TV reklam och även har med 
Romantic Sweden byggs varumärket. När vi samarbetar med Styleroom byggs varumärket. När vi 
delar ut pris till Årets turistföretag byggs varumärket. När vi får ansvara för Vallonbruksveckan 
invigning där temat är fest & traditioner byggs varumärket. När vi får berätta om RS på Gävles 
destinationsdag som ett gott exempel byggs varumärket. 
 
Här är några få exempel på sådant vi ännu inte gjort men som vi kan göra i framtiden för att 
ytterligare stärka vårt gemensamma varumärke: 
 

♥ Erbjuda Kärleksbubbel på menyn. 

♥ Ge alla som konfererar en rabattcheck på en upplevelse. 

♥ Låta alla som är kära köpa två drinkar betala för en. 

♥ Fota alla par som gifter sig och be om ett citat. 

♥ Hela Laxön sjunger romantiska sånger. 

♥ Alla par som gifter sig delar med sig av sin upplevelse på en gemensam sajt. 

♥ Alla som besöker oss får ett erbjudande eller en rabattcheck, ett fiskekort en golf green eller 
liknande. 
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Det finns så mycket var och en kan göra för att göra Älvkarleby ännu mer attraktivt för besökare. Det 
finns så mycket vi nu kan göra tillsammans för att bygga vårt gemensamma varumärke ytterligare.  
 
Föreningen kommer använda de resultat projektet har skapat genom att arbeta vidare efter de 
strategier som tagits fram. Vi kommer även att arbeta nära JRT turismutveckling som fått i uppdrag av 
kommunen att driva destinationsutvecklingen i Älvkarleby. 
I praktiken innebär detta att JRT kommer använda sig av de kommunikationsplattformar projektet 
skapat. Facebookgruppen ”Destination Älvkarleby ” kommer användas av såväl JRT som föreningen 
för smidig kommunikation/utbyte och planering med föreningens medlemmar.   
 
För kommunikation till kunder (på privatsidan) kommer föreningen och även JRT framöver att 
använda oss av: Romanticsweden.se (på Facebook) www.romanticsweden.se, 
www.romanticsweden.com , www.festialvkarleby.se, www.bokaromanticsweden.se, 
www.fallensdag.se, samt www.maskeradbal.se. Samt konto på Instagram. 
 

För att kunna utveckla en destination på bästa vis behövs inspiration och utbildning. Romantic 

Sweden har blivit uttagna till ”Placebrander Academy”. I korthet innebär Placebrander Academy 

erfarenhetsutbyte och nätverk mellan destinationer i Sverige (Smålands turism och Visit södra 

Dalarna, Attraktiva Oskarshamn samt Destination Jönköping är med i vår utbytesgrupp). En utbildning 

som under 2015 och 2016 kommer hjälpa oss att bygga vidare på det projektet har skapat. 

Självklart kommer vi även att arbeta vidare med de nya reseanledningar projektet skapat. I juli 2015 

hålls en romantisk golftävling och maskeradbalen för 2016 har redan tagit emot bokningar. Likaså 

kommer vi hålla kvar konceptet ”idol för en dag” som även det efterfrågats av kunderna redan 10 

månader innan showdatum. 

 

Men det är viktigt att komma ihåg att projektet och i framtiden föreningen inte säljer något annat än 

det medlemmarna erbjuder. Det är alltså tillsammans vi bygger ett starkt varumärke som i sin tur 

bygger en ny marknad för företag och föreningar i Älvkarleby. 

 

 

 

 
 
 
  

http://www.romanticsweden.se/
http://www.romanticsweden.com/
http://www.festialvkarleby.se/
http://www.bokaromanticsweden.se/
http://www.fallensdag.se/
http://www.maskeradbal.se/
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Projektrapport period 1 

Fokus förankring & visioner 
Projektets första del har fokuserat på att sprida information om projektet, både till potentiella 

projektdeltagare samt invånare för att nå en lokal förankring och på plats sätta det romantiska temat 

kring destinationen. Inom och utanför nätverket har vi etablerat visionen om var vi kan vara om tio år 

och vad som behöver göras för att ta oss dit. Vi har även påbörjat skapande av en gemensam grafisk 

plattform att bygga vidare varumärke och produkter kring och börjat med samarbeten kring 

paketerbjudanden. Utöver det har vi gjort en teoretisk samt en praktisk nulägesanalys för att se vår 

exportmognad som destination samt hur säljbara vi är på den utländska marknaden. Vi har även 

diskuterat med kommun och markägare hur vi bäst kan utveckla de platser besökare främst vistas på 

och göra de ännu mer tilldragande. 

Ett urval av genomförda aktiviteter under perioden 

 Tre större nätverksträffar (3/5, 11/6 samt 21/9) 

 Deltagande i Visit Swedens workshop i Malmö (14-15/5) 

 Intervju & artikel om att förnya sina löften i Älvkarleby (28/5) 

 Guidning av tysk researrangör i Älvkarleby(15-16/6) 

 Fototävling - Romantiska platser i Älvkarleby med utskick till drygt 100 aktiva Älvkarlebybor 

 Arbetat fram upplevelsepaket vi kommer marknadsföra och arrangera i Romantic Sweden 

 Prövat marknadsföring/lokal förankring via sociala medier som Facebook och Instagram 

 

 

 

 

 

Vi deltog i Visit Swedens Workshop i 

Malmö 

Artikel i UNT 
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Resultat under perioden 

 

 Grafisk profil och hemsida för ”part of Romantic Sweden”(Romanticsweden.com samt 

romanticsweden.se) 

 Hemsida för produkten förnya era löften. (förnya.nu) 

 

  
www.fornya.nu                   www.romanticsweden.se 

 
 

Romantisk fototävling Facebooksida för Romantic Sweden 

http://www.fornya.nu/
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www.romanticsweden.com 

 

Fler resultat under perioden 

 

 Bildat och spridit nätverksgrupp för enkel kommunikation inom & utanför projektet. 

 Skapat kontaktnät med flera utländska researrangörer som vill sälja Romantic Sweden. 

 Tillsammans med kommunen tagit fram vykort för försäljning med Romantic Sweden som 

avsändare.  

 Tagit fram Canvastavlor med Romantic Sweden som avsändare som marknadsför oss på våra 

olika anläggningar. 

 

 
 

  
Vykort med avsändare Romantic 

Sweden 

Canvastavlor marknadsför Romantic 

Sweden på platser där vi har besökare 
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Ännu fler resultat under perioden 

 

 Aktivitetsveckor skapade tillsammans med tysk arrangör för att sälja gruppresor till säsongen 

2013. 

 Bokningsbara paket på NEDAS sida 

 Paketerat historiska matupplevelser och tagit in kläder för att skapa uppmärksamhet vid 

mässor och workshops. Samt påbörjat arbete med en gemensam klädbank att användas vid 

arrangemang. 

 

 
 

                                                                                                                                                                                

                                                                             
 

För sommaren 2013 säljs vi Tyskland av researrangören Highlander Reisen, 

Vi har arbetat fram flera 

upplevelsepaket och ett av 

dessa ligger bokningsbart 

på Nedas sida. 
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Framåt 
Vi har precis påbörjat arbetet med fler domäner där hemsidorna är under uppbyggnad.  Sidorna 

kommer att marknadsföra våra olika paket och erbjudanden. Vi sätter även upp en web shop för att 

sälja paket och produkter på ett smidigt sätt. 

Nästa planerade nätverksträff är den 10 januari 2013 då vi kommer fokusera på varumärke och 

kommunikation under en heldags workshop. På kvällen samma dag planeras ett möte för att följa 

upp vilka mässor som är aktuella 2013 för nätverket och de enskilda företagarna/kommunen.  

Den 16 februari planeras ett fotoevent för att få riktigt bra bilder att använda i marknadsföring och 

på hemsida. Vi kommer som modeller att använda oss av lokalbor för att ytterligare stärka den lokala 

förankringen. Att se sin granne eller sig själv i marknadsföringen för Romantic Sweden gör fler till 

ambassadörer för varumärket och ökar det egna engagemanget. 

Nästa rapport presenteras i mars för Projektperiod 1:2. 

 

 

Sanna Rudling 

Projektledare 

 

 

 

 

Vi kommer använda oss av historiska kläder för att 

ytterligare bygga varumärket Romantic Sweden. 
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Projektrapport period 2  
2012-11-16—2013-06-30 

Fokus kännedom, storytelling och lokal förankring 
Under projektets senaste sju månader har vi fortsatt sprida information om projektets vision och 

utökat vårt nätverk. Vi har även arbetat intensivt med strategi kring platsmarknadsföring och 

informerat lokalt om tankarna bakom varumärket och vår strategi kring utvecklingen av Romantic 

Sweden. Vi har skrivit pressrealaser och kontaktat journalister för att få hjälp med information via 

lokalpressen. Det har lett till att vi nämnts i pressen minst 10 gånger de senaste månaderna och blivit 

intervjuade i P4 två gånger. 

Storytelling 
En viktig del i platsmarknadsföring är autenticitet och vi har därför fokuserat på att plocka fram våra 

äkta och sanna historier. Här har vi haft hjälp av lokala hembygdsforskare och även av forskare vid 

Uppsala universitet i ett samverkansprojekt som startade i februari 2013 och pågår fram till juni i år. 

Vi har utvecklat våra hemsidor så att fler paket nu finns bokningsbara på nätet och även prövat att 

marknadsföra oss digitalt. 

Kännedom 
Projektarbetet har fått stor uppmärksamhet och föreningen Destination Älvkarleby har på kort tid 

blivit en självklar aktör i Uppsala läns tursimsamarbete. I februari endast ett år efter att föreningen 

bildades fick ordföranden Sanna Rudling Årets Turismapplåd för sitt arbete med projektet. Under 

hösten 2012 nominerades hon till en av Uppsala läns mest företagsamma personer, även då för 

arbetet med Romantic Sweden. Dessa utnämningar har bla lett till att P4 uppland vill ha Romantic 

Swedens åsikter när det nalkas romantisk pingst och att vi på så vis tar ett steg mot en plats på 

kartan som förknippas med romantik och upplevelser tillsammans. 
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Projektsamarbetet har lyfts fram av Svenskt Näringsliv. Där projektledare Sanna 

Rudling utsågs till en av Uppsala läns mest företagsamma personer. 

I februari blir det klart med en 

forskarinsats som stöttar projektet. 

Vi har nu 14 bokningsbara paket på vår 

hemsida och många fler på väg in. 
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Ett urval av resultat under perioden 
 

 Fyra helsidor i Arbetarbladet (21 nov, 28 nov, 2 maj och 5 maj) 

 Tre stora artiklar i Norra Uppland (9 januari, 17 april och 15 maj)  

 Helsida i Gävle Dagblad och löpet i Älvkarleby (22 feb) Samt helsida 5 maj. 

 Nämnda i yterligare 4 artiklar i Arbetarbladet & en i Gävle Dagblad 

 

 

   

 

 
 

Vi har fått fyra helsidor i Arbetarbladet där alla även haft notis med på framsidan. 

Norra Uppland är perfekt forum för lokal 

förankring och läses av många. 
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Fler resultat under perioden 
 Instiftat och utsett ”Årets turistföretagare i Älvkarleby” 

 Tilldelats ”Årets turismapplåd i Uppsala län” 

 Representant i styrelsen för Turismakademin 

 Nominerad till ”Årets Entreprenörssjäl i Älvkarleby” 

 Nominerad till Uppsala läns mest företagsamma person 

 ”Romantiska Älvkarleby” dyker upp som begrepp i bostadsannonser 

 

 

 

Lokal förankring 

 

 

 

 

 

  

När Svensk Fastighetsförmedling beskriver lägen på sina objekt som i ”romantiska 

Älvkarleby” känner vi att det börjar sätta sig lokalt. 

I samband med Älvkarlebys E-näts fest delade Romantic Sweden ut ”Årets Turistföretag” 

som 2012 vanns av Restaurang Kungsådran. 
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Ett urval av aktiviteter under perioden 
 Fyra större nätverksträffar. 23 januari, 11 februari, 22 mars och 25 april 

 Fotografering den 11 december för marknadsföring av offseason produkter 

 Intervju om att Förnya sina löften (publiceras i Hemmets journal i dec 2013) 

 Vinterfotografering 26 dec.  

 Solvinterfotografering vid havet den 28 december. 

 

  

 

  

Ett ytterligare exempel på den 

lokala kännedomen om Romantic 

Sweden och hur det sprids via 

sociala nätverk. 

Vid vår vinterfotografering 11 december använde vi lokala modeller och proffsfotograf. 
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Bröllopets dag 
Den 4 maj gick startskottet för ett återkommande inslag i Älvkarleby. Besökarna bjöds på modeshow, 

bröllopsinspirerande menyer samt fick se vilken fantastiskt plats Älvkarleby är för att gifta sig, förnya 

sina löften, gå på bal eller ”bara” ha ett stort kalas. Villemo Linngård Oksanen och Josefin Ronnerfors 

arrangerade en härlig dag i Romantic Sweden där vi fick se hur bra det kan bli när vi alla ställer upp. 

Antingen som utställare, modeller, fotografer, servitriser eller gäster. En helt magisk dag där 

Älvkarleby blev ett stort steg ännu mer romantiskt. 

 

 

 

 

 

Josefin från Älvkarleö Herrgård står 

finklädd på Vildmarksmässan och 

marknadsför Romantic Sweden och 

”Bröllopets dag” samt balen den 4 maj. 

Information om Bröllopets dag 

spreds både via nätet och med 

hjälp av flyers och posters.  
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Fler aktiviteter under perioden 

 Presentation av projektet inför kommunstyrelsen den 5 februari. 

 Nya bokningsbara paket på vår hemsida 

 Utredning kring varumärkesskydd för Romantic Sweden 

 Vi deltar på Vildmarksmässan (8-9 mars) 

 Eventet ”Bröllopets dag” arrangeras för första gången den 4 maj 2013. 

 ”Bal i kärlekens tecken” arrangeras för första gången den 4 maj 2013. 

 Annonsering och sponsrade inlägg på Facebook under mars och april 2013. 

 Ambassadörsresa 30 maj 

 Företagarfrukost 29 maj 

 Öppet hus för allmänheten den 29 maj 

 Information om Romantic Sweden till studievägledare i Älvkarleby & Gävle kommun 16 maj. 

 Fotografering den 3 juni 

 Idol för en dag på Fallens dag 16 juni 

 Romantic Times kommer med första nummer den 14 juni 

 

Företagarfrukost 

Under maj anordnade vi ytterligare två aktiviteter som syftade till att öka kännedomen om Romantic 

Sweden och projektet. Den 29 maj bjöds det in till företagarfrukost på Officersmässen och samma 

dag bjöds även allmänheten på fika och information. Annonsering om detta skedde i kommunspalten 

i Norra Uppland samt även i utskick till alla företagare i kommunen. Över 50 personer kom till 

Officersmässen och vi fick ännu fler ambassadörer för Romantic Sweden. 

   

 

 

Idol för en dag 

Den 16 juni arrangerade Romantic Sweden skattjakt samt ”Idol för en dag ”. Idol för en dag var det 

arrangemang som drog mest publik under Fallens dag trots att kända namn som Staffan Hellstrand 

och Sassa Bodensjö uppträdde. Maria Walsh, som kommit in i projektet i februari gjorde stor succé 

och vi kommer tillsammans utveckla och arbeta vidare med konceptet.  

 

Romantic Swedens företagarfrukost är den som dragit flest personer under de senaste två åren.  
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I september så anordnas Showcamp på Officersmässen på Laxön. Barn i åldrarna 7-13 år får 

träna med Maria under dagen och uppträder sedan för släkt & vänner till kvällens middag. 

En perfekt present till alla mor och farföräldrar, och till alla barn-barn. Konceptet liknar ”Idol 

för en dag”. 

Under april har vi skapat arrangemanget ”Idol för en dag” som har marknadsförts i skolor 

samt blev stor succé på Fallens dag. 



Säg Ja lite oftare  
 

27 
 

Romantic Times 

Vi har även utvecklat vår egen tidning. ”Romantic Times” första nummer kom ut lagom till Fallens 

dag och beskriver i reportageform lite av vad som kan göras i Älvkarleby. Tidningen har hållits neutral 

i tiden för att kunna användas under en längre period och vi tror på fler nummer. Ett bra sätt för 

företagen att ha en gemensam broschyr och marknadsföra varandra på mässor etc. Dessutom är 

formatet gediget till en liten kostnad. 

 

 

Framåt 
Under projektets första år har vi helt fokuserat på att sprida kännedom om projektet lokalt. Vi har 

framförallt arbetat med att sprida kunskap och förståelse kring grundpelarna i destinationsutveckling 

och platsmarknadsföring. Efter ett års arbete är vi nu 27 engagerade i den interna 

projektarbetsgruppen Romantiska Älvkarleby samt ytterligare ett tiotal företag och personer som 

stöttar projektet men inte lika aktivt för tillfället. Vi har en fantastisk samansättning av olika 

kompetenser i gruppen med ett gemensamt mål, samt insikt om vikten av samarbete. 

Under det här året har vi inte aktivt försökt att marknadsföra destinationen alls. Däremot har vi 

börjat med att förbereda för att kunna marknadsföra Romantic Sweden under vinter 2014.  

Men när vi lägger resurser på nationell PR och marknadsföring behöver flera saker vara på plats och 

det är dessa vi framförallt kommer att arbeta med under hösten 2013. 

När vi marknadsför Älvkarleby ska det finnas ännu fler upplevelser, lockande beskrivna och med ett 

kundperspektiv rakt igenom upplevelsen. Det ska finnas bilder på våra produkter och upplevelser att 

använda i kommunikationen på nätet och i pressen. Det är därför viktigt att förstå att det i dagsläget 

inte är tanken att man ska få bokningar via Romantic Sweden. Däremot är det viktigt att redan nu se 

till att vi fyller på med allt vi kan erbjuda så att när vi får nationell PR är ett attraktivt alternativ. 

 

Sanna Rudling 

Projektledare 
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Projektrapport period 3  
2013-07-01—2013-12-31 

Nominerade till Stora turismpriset 2013 
Hösten fick en underbar start då vi fick reda på att Romantic Sweden blivit nominerade till Stora 

Turismpriset 2013.  Priset ges: ”för föredömliga insatser att utveckla turismen i Sverige ”. En sådan 

utmärkelse endast 18 månader efter att föreningen bildades och projektet startade är enormt stort 

och vi är SÅ glada. Som synes av bilden nedan är vi även i väldigt fint sällskap.  
 

 

 

Den 17 oktober delades priset ut och vinnare i Sverige blev Stiftelsen Läckö Slott. Att ha vunnit i 

Uppsala län innan vi ens lanserat ser vi som en fantastisk framgång för projektet och ett erkännande 

som ett av de mest spännande turistprojekten i Uppsala län. Utöver äran vann föreningen även 

10 000 kronor som får användas i kunskapsfrämjande syfte. Stora Turismpriset delas ut av Stiftelsen 

för kunskapsfrämjande inom turism, med Tillväxtverket som huvudman. 

 

LÄNETS MOTIVERING 

Med Romantic Sweden har Föreningen Destination Älvkarleby 

skapat en grund för företagare i Älvkarleby att kunna utveckla 

produkter och tjänster under definitionen aktiv romantik. 

 Föreningen har lyckats samla företagare inom olika branscher i 

ett unikt nätverkssamarbete. Man har skapat en stark strategi 

och riktning med en tydligt definierad målgrupp och därtill hittat 

en ledig nisch i turism Sverige.  

Med stort engagemang har medlemmarna satsat sin egen tid och 

lyckats förankra strategin såväl hos företagare, föreningar som 

kommun och ortsbor. Utöver att samla ideella krafter har 

föreningen sökt och fått finansiering för att kunna driva projektet 

professionellt vilket involverat både forskare vid universitet och 

varumärkesutvecklare. 

På endast ett års tid har föreningen blivit en betydelsefull aktör 

inom turismutveckling i länet och medlemmarna ger av sin tid för 

att utveckla, samverka och nätverka både lokalt och regionalt. 

 Destination Älvkarleby har blåst in näring i bygden och skapat 

förutsättningar att under lång tid framöver bidra till en stark 

utveckling av orten på ett innovativt och nytänkande sätt 

Priset ges till föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet och hållbarhet som har 

bidragit till att utveckla turismen i Sverige 
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Aktiviteter under hösten 2013 

Under projektets första år fokuserade vi helt på att sprida kännedom om projektet lokalt. Framförallt 

genom att sprida kunskap och förståelse kring grundpelarna i destinationsutveckling och 

platsmarknadsföring. Vi har en bra samansättning av olika kompetenser i projektet med stor insikt 

om vikten av samarbete. 

Hitintills har vi inte aktivt försökt att marknadsföra destinationen alls. Däremot har vi börjat med 

att förbereda för att kunna marknadsföra Romantic Sweden under 2014.  

När vi lägger resurser på nationell PR och marknadsföring behöver flera saker vara på plats och det är 

dessa vi framförallt har arbetat med under hösten 2013. Kundfokus: att tänka ”utifrån och in” 

(istället för inifrån och ut)har genomsyrat arbetet. 

Kundfokus- service på orten 
Som ett led i att bli mer attraktiv för kunden har vi kartlagt vilka områden som behöver förbättras. 

Här har vi jobbat efter två spår: Vad saknar kunden när hon är på orten? Vad saknas för att kunden 

ska hitta till orten? 

 I det senare har vi involverat kommunens turistbyråpersonal som hela sommaren träffar besökare 

och då för höra vad man som besökare saknar på orten, och vad som efterfrågas. Brister som har 

påtalats rör bland annat skyltning, möjlighet till att boka aktiviteter och paketupplevelser samt 

möjlighet till att äta middag på restaurang vissa kvällar. Turistföretagarna och turistbyråpersonalen 

saknar även en hemsida att hänvisa till där allmän information om t ex öppethållande och aktiviteter 

presenteras på ett överskådligt sätt. Utöver det har noterats att det saknas en bra karta för orten. 

Detta har resulterat i en gedigen åtgärdslista som vi kommer att beta av under 2014.   

Glada projektdeltagare firar länets pris på nätverksträff den 2 oktober. 
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Kundfokus- marknadsföring 
Vad saknas för att kunden ska hitta till orten är en enormt mycket svårare fråga att besvara och med 

den har vi arbetat intensivt under hela hösten. Här har vi tagit hjälp utifrån av Ishotellets ordförande 

Öjvind Norberg samt av Ted.com tidigare PR strateg Laura Galloway. Med en begränsad 

marknadsföringsbudget behövs väl genomtänkta åtgärder för att få största effekt av den budget vi 

har. Vi har analyserat effekten av det vi hitintills har genomfört, kartlagt grundläggande parametrar 

för orten och tittat på målgrupp och kundsegmentering. Vi har en grov plan för hur vi behöver rikta 

vår marknadsföring under 2014 och ska tillsammans välja ut vilka aktiviteter vi ska fokusera på i vår 

kommunikation. 

 

Ett urval av resultat under perioden 
 Artikel i Året runt om att Förnya sina löften.  

 Tilldelats ”Årets turismpris i Uppsala län” 

 Nominerad till Årets turismpris i Sverige 

 

Ett urval av aktiviteter under perioden 
 Information om projektet för alla politiker i länet den 5 september. 

 Nätverksträff 2 oktober samt digitala möten under hela perioden i projektgruppen på nätet. 

 Fotografering den 3-4 oktober för marknadsföring av offseason produkter. 

 Information om projektet för Vallonbruken den 5 oktober. 

 PR konferens 9-10 oktober 

 Strategi & Analys med Öjvind Norberg, 28 november och 13 december. 

 

  

 

 

Vid vår fotografering den 3-4 oktober använde vi lokala modeller och proffsfotograf. 
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Framåt 

Vi kommer under våren att fortsätta arbetet med åtgärder som bygger Älvkarleby på lång sikt. Den 

inventering som gjorts under de senaste månaderna om vad kunden saknar på plats kommer vi att 

arbeta med genom att sprida information till aktörerna om vad som saknas för att bredda utbudet av 

det som efterfrågas. 

Vi har en kurs i destinationsfotografering framför oss som är planerad till våren/försommaren. Vi 

kommer att sammanväva den med en fotoutställning planerad till samma period. En av de 

produkter/upplevelser som vi lanserar för Romantic Sweden under 2014 är just fotografering. 

Vi kommer ha ett eller två ytterligare fototillfällen för att få bilder från de platser och aktiviteter vi 

ännu inte täckt in. Utöver det startat vi i slutet av januari inspelning av en egen sång att använda vid 

marknadsföring genom social medier. 

Ett urval av planerade marknadsföringsaktiviteter 2014 

 Alla Hjärtans dag fotografering 

 Medverka på Vildmarksmässan 

 Bröllopets dag  

 Medverka i Swedish Workshop 

 Fotoutställning 

 Romantic Times/Direkt reklam 

 Medverka på Fallens dag 

 Riktat event mot entreprenörer 

 Bokmässan i Göteborg 

 Facebook kampanj 

 

 

 

Sanna Rudling 

Projektledare 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Artikel i Året runt (347 000 läsare) om kärlek i 

Älvkarleby. 
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Projektrapport period 4  
2014-01-01—2014-08-31 

Långsiktiga förbättringar 
 

Under 2014 har vi fortsätt arbetet med åtgärder som bygger Älvkarleby på lång sikt.  Där 

kommunikation har varit i fokus.  För att kommunicera med våra kunder behöver vi proffsiga bilder 

och lockande texter förenade på hemsidor där vi kan berätta om vilka upplevelser vi erbjuder i 

Älvkarleby. Utöver de aktiviteter som nämns nedan har vi arbetat löpande med att hela tiden 

förbättra, uppdatera och utöka utbudet av beskrivningar på våra webbplatser. 

 

Ett urval av aktiviteter och resultat under perioden 
 Medverkan på Vildmarksmässan 

 Deltog på Placebranding konferens 

 Nytt nummer av Romantic Times 

 Direktreklamutskick till 22000 hushåll 7 juni 2014 

 Reklamfilm i TV 4 

 Annons ” Barn i stan” 

 Nya samarbeten Emmy Design, Partykungen 

 Porträttbilder av alla verksamma 

 Deltog som inspirerande exempel på destinationsutveckling på Gävles turismdag- 

”Destination Framtid” 

 Vi deltog i Expomälardalen,mässa i Västerås 29 januari 

 Nätverksträff 6 februari, 13 februari , 1 juni samt digitala möten under hela perioden i 

projektgruppen på nätet. 

 Delade ut Årets turistföretag på Enätsgalan 

 Destinationsfotografering den 23 maj 

 Destinationsfotografering 1 juni 

 Fotoutbildning 2- 3 juni 

 Medverkan på Swedish Workshop 

 Vi satte en romantisk touch på Älvkarlebys största turistevent Fallens dag 

 Samt en lika romantisk touch på Älvkarlebys turistbyrå. 

 Översatt vår hemsida romantiscweden.se till engelska på romanticsweden.com 
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Nedan kan du läsa och se bilder från dessa och fler aktiviteter som vi 

genomfört under perioden 

 

 

 

Bara tummen upp för samarbete med Fiskekontoret och Älvkarleby kommun på 

Vildmarksmässan i mars. 

Vi startade året med att dela ut ”Årets Turistföretag” i Älvkarleby. Vi fick även i 

uppdrag att rekrytera turistinspiratör till Älvkarlebys turistkontor. 
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I maj träffade vi 17 olika utländska researrangörer under Swedish Workshop i 

Stockholm. Tui ferienhouse och Novosol vill samarbeta med Romantic Sweden. På 

bilden en framtagen pappers karta över Romantic Sweden. 

Fina presentaskar att förpacka upplevelser i tog vi fram till Vildmarksmässan och 

Fallens dag. 
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Med Älvkarleby kommuns förtroende får i sätta en romantisk touch på såväl Fallens 

dag som på Älvkarleby turistbyrå. 



Säg Ja lite oftare  
 

36 
 

 

 

 

För vår vårfotning samarbetar vi med Emmy Design som i sin tur sprider information 

om oss i sina nätverk. Till höger en bild från vår annonsering i ”Barn i stan”. 

Vi tar enhetliga porträttbilder på alla företagare som samarbetar kring produkter. 

Likaså fler bilder på de aktiviteter som erbjuds i Älvkarleby. 
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Vi har en utbildning i destinationsfotografering som vid utvärdering får bara nöjda 

deltagare. 

På Gävles destinationsdag är vi med som inspirerande exempel. 
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Framåt 

Fokus under hösten kommer framförallt vara PR och social marknadsföring då vi kunnat utvärdera 

effekten av tex både direktreklam, tv reklam och annonsering. Vi följer statistik på våra hemsidor och 

jobbar med att få fler att hitta till oss. De åtgärder vi genomför ska ge goda effekter för vår 

destination på lång sikt. 

Ett urval av planerade aktiviteter HT 2014 

 PR utbildning 

 Sökmotoroptimering 

 Facebookkampanj 

 Alla hjärtans dag bal 

 Fotoutställning 

 Destinationsfotografering/Vinter 

 Medverkan bröllopsmässa 

 

 

 

  

Vid vår fotografering den 1 juni använde vi lokala modeller och proffsfotograf. 
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Projektrapport period 5  
2014-08-31-2015-02-22 

Försäljning och marknadsföring 

Under sista delen av projektet har vi fokuserat på försäljning och marknadsföring. Vi har deltagit på 
mässor och anordnat visningsresor samt annonserat i olika media. Vi har även optimerat våra 
webbplatser samt värderat och följt upp resultatet av våra insatser. Denna värdering ligger som en 
separat rapport (analyser och statistik). 

Mässor 
Vi har deltagit på tre olika bröllopsmässor, i Uppsala, Stockholm och Gävle. På samtliga mässor var vi 

den enda destinationen som fanns representerad, övriga mässdeltagare var enskilda 

företag(restauranger, hotell, fotografer) vilket återigen visar vår unika plats som enda resmål 

nischade på romantik. Flera av mässbesökarna har varit mycket imponerade och sett att vi skulle 

underlätta deras planering då vi samlat allt som behövs inför en stor fest eller bröllop på ett 

lättöverskådligt sett.  

I Uppsala var det många som kände till oss då vi samarbetade med mässarrangören och tydligt syntes 
på deras hemsida.  

I Gävle kände nästan alla till Älvkarleby och även där var många intresserade av att veta mer om 
Romantic Sweden och tyckte att det lät toppen att allt för bröllop fanns på samma plats. Många av 
de vi pratade med hade även varit på bröllop i Älvkarleby tidigare. 

Vi har märkt en förändring efter alla mässor att fler och fler blivande brudpar vänder sig till Romantic 
Sweden för att få hjälp att hitta en passande plats för sitt bröllop. Under februari och mars 2015 har 
vi fått ytterligare tre förfrågningar varav en redan har bokat in sitt bröllop för 100 personer.  

Sammanlagt ledde deltagandet på mässorna till fyra visningsresor och hittills har fem bröllop bokats. 
Totalt kommer nio företag att gynnas i Älvkarleby av bokningarna då de kommer välja bland annat 
tårta och transport, blommor, håruppsättning etc från orten.  Bröllopen kommer ge Älvkarleby cirka 
400 gästnätter tillsammans. 

 

I Gävle blev vi intervjuade i SVTs 

lokalnyheter och fick berätta om 

årets trender. Vi har även blivit 

tillfrågade att till nästa år föreläsa 

om bröllopstrender. 
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Inför mässan i Uppsala så exponerades 

vi på arrangörens hemsida med vår 

tävling ” Vinn ett bröllop”. Dagen som 

drog cirka 700 besökare ledde till två 

visningsresor och minst ett bokat 

bröllop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besökare på bröllopsmässan på Grand Hotel i Stockholm kände inte till Älvkarleby men många blev 
nyfikna på Romantic Sweden. Vi fick även en visning av alla lokaler vilket ledde till en bokning av 
bröllop för 65 personer som kommer att äga rum sommaren 2016.  
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Bondens egen matfestival 

Sista helgen i augusti fick vi möjligheten att fylla Visit Upplands monter med kärlek och energi under 

välbesökta bondens mat i Uppland. Till matfestivalen som anordnades i Botaniska trädgården i 

Uppsala kom runt 14 000 besökare. Vi bjöd på lax från Älvkarleby Lax och vilt. Vi hade flera meters kö 

hela dagarna och många blev nyfikna på Älvkarleby och varför vi stod där i balklänning. Många av 

besökarna hade inte tidigare hört talas om Älvkarleby trots att vi bara är 50 minuter från Uppsala. 

 

Ett urval av aktiviteter under perioden 
 Två större nätverksträffar 25/9 2014 samt 4/2 2015. 

 Fotning av vattenskidåkning 28/9 2014. 

 Deltog och föreläste på Placebranders Day i Åre. 

 Inredningstävling tillsammans med Styleroom. 

 Deltog på Bondens Matfestival 31/8 2014 samt 1/9 2014. 

 Deltog på bröllopsmässa i Uppsala 6/12 2014. 

 Deltog på bal & bröllopsmässan i Gävle 7-8 februari. 

 Deltog på bröllopsmässan på Grand Hotel 23-25/1 2014. 

 Genomförde medlemsundersökning under november för att få feedback inför kommande 

planering. 

 Vi anordnar maskeradbal i romantiska Älvkarleby på Alla hjärtans dag (14/2 2015) och 

samarbetar med företaget Partykungen.se. 

 Januari inleds med visningsresor för fyra intresserade par. 

 PR fokus/utbildning. 
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Vi fick några riktigt fina bilder på vattenskidåkning i Älvkarleby. Det är också roligt att se att de bilder 

vi tog i september 2013 används när Vandrarhemmets gör sin broschyr för STF. 
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Ett urval av resultat under perioden 
 Två nya medlemmar till föreningen. Nu är vi drygt 30 personer som samarbetar. 

 Flera bokningar av ”Häst & vagn” till julbordet som annonseras i december. 

 Artikel i Gävle Dagblad 19/11 2014 

 Vi blir utvalda att delta i Placebrander Academy under 2015 och 2016 

 Ja på ansökan till regionförbundet om finansiering av Placebrander utbildning. 

 Maskeradbalen ger 73 bokade paket för 2015 och stort intresse för balen 2016. 

 Fem bokade bröllop med cirka 400 gästnätter. 

 Bokning av reportage för Bröllopsmagasinet (publiceras 2015). 

 Artikel i UNT magasinet Uppgång i januari 2015. 

 Reportage i tidningen Besöksliv i april 2015. 

 Reklamfilm från balen producerad 

Annonsering i tidningar 
I december 2014 inför vi våra första annonser i Norra och Östra Uppland. Vi är måna om att ha med 

ett erbjudande som är unikt för annonsen så vi kan mäta och följa upp vad varje annons ger.  

I början på januari 2015 annnserar vi även i UNT och i Expressen. Även här har vi med ett erbjudande 

för att mäta resultatet av annoseringen. Annonsen i UNT resulterar i ett samtal. Annonsen i 

Expressen ger oss ingen bokning. 

 

Annonsering i Norra Uppland ger flera bokningar av både Häst & Vagn och julbord. Det direkta 

resultatet av annonsen täcker på så sätt annonskostnaden. 
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Gemensam annonsering i Norra Uppland ledde till bokningar av ”Häst & Vagn till julbordet”. Extra 

roligt att både genomföra gemensam annonsering samt erbjuda den produkt som föreslogs av 

projektdeltagarna under en av de första träffarna september 2012.  

 

             

Det direkta resultatet av annonser i UNT & Expressen blir ett samtal och ingen bokning. 
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Events 
Det är tydligt för oss att traditionell marknadsföring (Annonser i t ex Expressen) inte är den väg som 

vi skall gå vad gäller att bygga kännedom för varumärket.  Annonser i dessa tidningar är relativt dyra 

och leder inte till direkta avslut.   

Istället kommer marknadsföringen till stor del bygga på att skapa aktiviteter och events som folk vill 

berätta om, t ex på Facebook. 

Detta sätt att arbeta på är vad som beskrivs som ”modern kommunikation” på de resa-konferenser vi 

medverkat på under året. Den nisch vi valt (Kärlek & Romantik) passar väldigt bra för detta sätt att 

arbeta på då deltagarna gärna berättar om sina besök för sina vänner. Självklart i kombination med 

viss ”traditionell” marknadsföring. 

Projektets grundarbete gör det möjligt att starta återkommande aktiviteter som vi gjorde med 2015 

års ”Maskeradbal”. Det roliga med dessa aktiviteter är att temat, och målgruppen i sig lockar till 

återkommande aktiviteter. Det vill säga; har man gått på en maskeradbal på alla hjärtansdag har det 

visat sig att man gärna bokar även nästa år, och att man då till och med gärna tar med sig några 

vänner. 

 Annonsering på Facebook 
Vi använder oss av Romanticsweden.se på Facebook för att berätta om vår destination och vad du 

kan få uppleva här. Vi har varit noga med att inte ”bara” marknadsföra sådant som ska köpas och 

bokas utan varvat med många inlägg som hyllar Älvkarleby och kärleken . 

Vi genomförde en lyckad kampanj med marknadsföring av maskeradbalen där vi i december 2014 la 

ut en annons som nådde 26 000 personer och ledde till 50 bokningar. 

    

Vi använder Facebook för inspiration och information(annonsering). 

  



Säg Ja lite oftare  
 

46 
 

PR 
Under projektperioden har vi skickat många pressreleaser till lokaltidningar och radio men känt oss 

tveksamma till hur vi ska ta plats i magasin. Vilken information ska vi skicka och vilka produkter ska 

välja ut. För att hjälpa oss med det arbetet tog vi in Åsa Lundqvist från OTW vi.

 

 

 

 

 

Utöver PR, mässor och annonsering har projektet 

kontinuerligt fått draghjälp av alla de som är 

engagerade. Vilket innebär att boende och 

medlemmar sprider en positiv bild av Älvkarleby i 

sina egna nätverk. Teo som ofta föreläser för stora 

grupper har gärna med framgångsrika exempel 

från projektet. 
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Positiva artiklar om projektet i både Gävle Dagblad samt i UNTs magasin uppgång. Om förälskelse, 

företagsamhet och Älvkarleby. November 2014 i GD samt januari 2015 i Uppgång. 

 

Det underlättar att ha äga alla våra bilder när journalister behöver underlag till reportage. Den fina 

bilden ovan togs av Per Lidvall i december 2013. 
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Projektets grundarbete gör det möjligt att starta återkommande aktiviteter som vi gjorde med 2015 

års ”Maskeradbal”. Det roliga med dessa aktiviteter är att temat, och målgruppen i sig lockar till 

återkommande aktiviteter. Det vill säga; har man gått på en maskeradbal på alla hjärtansdag har det 

visat sig att man gärna bokar även nästa år, och att man då till och med gärna tar med sig några 

vänner. 

Framåt 
Det här projektet har pågått nästa tre år. Tre år av destinationsutveckling är en mycket kort tid då 
platsmarknadsföring är extremt långsiktigt.  Från idé till succé kan det vara decennier i 
besöksnäringsbranschen. Vi har framförallt fokuserat på åtgärder som bygger Älvkarleby på lång sikt 
och som vi kan ha nytta av även efter projektets slut. 
 
Vi har genomfört en mängd aktiviteter och fått flera fina resultat. Vi har även byggt på vår affärsplan 
med en mängd möjligheter som vi ännu inte genomfört men som vi har planerat för. Projektet bidrog 
till att Älvkarleby kommun i december 2014 valde att lägga ut destinationsutvecklingen på en extern 
aktör då man från kommunens sida såg hur bra föreningen arbetat med destinationsutveckling i 
projektet.  
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Alla föreningens medlemmar var öppna för möjligheten att sökande aktör använder sig av de värden 
projektet skapat.  
 
Josefin Ronnerfors som driver JR turismutveckling och är medlem i föreningen var intresserad av 
uppdraget från kommunen och ville jobba vidare med destinationsutveckling för Älvkarleby enligt 
den verksamhets- och affärsplan som projektet tagit fram. Något alla medlemmar var mycket positivt 
inställda till. 
 
I mars 2015, direkt efter det att projektet avslutades, 
 fick vi reda på att JR Turismutveckling fick uppdraget av kommunen och projektet kunde inte fått ett 
bättre avslut. 
 
”Säg ja lite oftare” är ett föredömligt exempel på hur förtagare, föreningsliv och kommun med stöd 
av LEADER kan genomföra satsningar som leder till hållbar utveckling med bestående resultat.  
 

Resultat som gör Älvkarleby till en ännu bättre plats att växa upp på, att flytta till, och att arbeta 

från. En plats att bli gammal på, en plats att resa till och en plats att bli förälskad i. 

 
Sanna Rudling, Projektledare 
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Nyckelpersoner  

 Initiativtagare & projektledare    

 Initiativet till projektet ”Säg Ja lite oftare” kom från Sanna Rudling 

och Teo Hären. Paret flyttade från Stockholm till Älvkarleby 2007 

och blev båda förälskade i orten. Då inte bara i ortens skönhet, 

delad av Älven och med hav och fri horisont en cykeltur bort, utan 

även Älvkarlebys ”anda” som är välkomnande, generös och 

romantisk. 

Sanna Rudling har arbetat som projektledare sedan starten 2012 

fram till projektets slut. Sanna har planerat och lett projektarbetet 

och är den som ansvarat för att aktiviteter genomförts och 

projektidén följs.  

Teo Härén har bidragit ideellt med sin kompetens inom 

affärsutveckling kontinuerligt under projektets gång. 

De tycker båda att arbetat med Romantic Sweden är ett av de 

roligaste projekt de arbetat med någonsin. 

 

 

Projektassistent 

Josefin Ronnerfors (JR Turismutveckling)har framförallt arbetat 

med uppbyggnad av hemsida samt kommunikation via digitala 

medier.  Josefin har även arbetat med direkt försäljning via 

visningsresor och mässor samt med sökordsoptimering och PR. 

 

 

 

 

 

Kommunikation & information 

Karin Vybiral, näringslivssekreterare i Älvkarleby kommun, har 

bidragit dels med erfarenhet och kunskap om Älvkarlebys 

turistverksamhet men även varit viktig för projektets 

kommunikation och information, både till invånare, besökare och 

politiker. 
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Grafisk design 

För grafisk profil och formgivning har vi arbetat med Next Step Media.  För hemsidor, 

sökmotoroptimering och tekniska lösningar har vi arbetat med Evig Webb. 

 

Fotografer 

Vi har framföralt sökt lokala samarbeten för att bygga upp vår gemensamma bildbank. Per Lidvall, 

Michael Wagner och Jenny Polster är några av de lokala fotografer som bidragit till vår stora och 

proffsiga bildbank med cirka 3000 bilder från Älvkarleby. Utöver de har vi arbetat med Fredrik 

Broman, Rickard Liljeroth och Caroline Forsberg. 

 

Per Lidvall             Michael Wagner             Jenny Polster 

Tursitaktörer & medlemmar 

Nästan alla som idag är medlemmar i föreningen har varit involverade sedan projektstarten. 

Företagare som samarbetat kring nya produkter och erbjudanden. Företagare som träffats för att 

lära sig mer om varandras tjänster och utvecklat och förfinat sina egna. Företagare som tillsammans 

hittat idéer för nya tjänster och sett fler möjligheter i Älvkarleby. Företagare som marknadsfört 

varandra och delat med sig av sin kunskap inom olika områden.  
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Föreningens medlemmar består 2015 av 24 företagare med verksamhet i Älvkarleby. 

 

Företagare som tror på att människor mår bra av att göra saker tillsammans. 

Som tror på att livet ska rymma ännu mer fest och glädje. 

Som tror på att göra saker lite mer högtidliga, och gör det genom att starta nya traditioner och hålla 

liv i gamla. 

Som tror på kombinationen friluftsliv, champagne, jordgubbar och kärlek. 

Som tror på att säga ja lite oftare! 

Älvkarleby Mars 2015 

Sanna Rudling 

 

 


