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Sammanfattning av projektet 

 

Dala FolkArt är en nybildad ekonomisk förening med tre stycken professionella 

kulturföretagare i Södra Dalarna. De har på vart sitt håll närt samma önskan om att kunna sprida de 

svenska kulturtraditionerna och erbjuda sina tjänster och produkter till den amerikanska marknaden 

och då i första hand till svenskbygderna i USA. Dessutom krävs olika samarbeten med andra företag 

med kompletterande tjänster för att kunna erbjuda bra och hållbara koncept. 

 

Inom ramen för förstudien upprättades en plan för genomförande av en intressentanalys, 

kontaktskapande och nätverksbyggande åtgärder med företag och organisationer i Södra Dalarna, 

träffar med t.ex. Svenska Handelskammaren, Exportrådet, Visit Sweden och projektet Vision Dubai 

för förstudiens deltagare, ta fram webbplats och andra verktyg för att nå intressenterna, ta fram 

marknadsföringsmaterial, översätta interaktiv mötesplats och marknadsföringsmaterial till engelska, ta 

fram kursmaterial, kontaktskapande åtgärder med organisationer/företag/personer i USA, 

verksamhetsrelevant konversationskurs i engelska, utveckla ideér utifrån resultat som framkommit i 

förstudien, ta fram en mindre utställning och vernissage, ta fram förslag till innehåll och finansiering 

av en genomförandefas, projektledning och projektadministration. I huvudsak genomfördes samtliga 

aktiviteter. Dock genomfördes inte någon verksamhetsrelevant konversationskurs i engelska. 
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Förstudien har i huvudsak uppfyllt målen på ett bra sätt. Genom arbetet med bl a Exportrådet har 

deltagarna erhållit en bra kunskap om hur den amerikanska marknaden fungerar och vad man bör 

tänka på. Man har också skapat sig en bild av vad amerikanerna förväntar sig. Den bilden kan dock 

tydliggöras på ett ännu bättre sätt genom att man under hösten får ta del av en större mängd svar på 

frågeformulär man har skickat ut alt. kommer att skickas ut samt om man genomför en resa till USA. 

Av de kontakter man redan har tagit med ett antal nyckelpersoner i USA kan man utläsa att det finns 

ett starkt intresse i USA för de deltagande företagens produkter och tjänster. Man tycker också att man 

funnit bra marknadsföringsverktyg, vilket verifieras genom de reaktioner och det intresse för 

verksamheterna som skapas när man visar upp materialet. Man har också kommit fram till hur man 

vill förhålla sig till de sociala medierna och vilka sociala medier man vill delta i. Förstudien har 

kommit fram till att man ska delta i Facebook och ha en blogg kopplat till webbsidan. Inom ramen för 

förstudien har man skapat en ”bank” genom att göra ett urval av alla de sajter man varit inne på och 

sammanställt de organisationer/företag/privat personer som man vill kontakta. Man har också genom 

olika kontakter (telefonkontakter, besök, träffar) med företagare i Södra Dalarna undersökt 

förutsättningarna för samarbete med andra lokala företagare/resurser/evenemang vid besök av 

amerikaner i Södra Dalarna. De som visat intresse har också fått möjligheten att få en länk till sin egen 

hemsida. Diskussioner har förts med olika företag om förslag hur olika samarbeten kan förverkligas, 

men man har inte kommit fram till något konkret under förstudien. Det arbetet får utföras i en 

genomförandefas. 

 

Dala FolkArt har fått ett professionellt marknadsföringsmaterial som har givit en mycket positiv 

respons från de personer som tagit del av det. Materialet och webbsidan har öppnat dörrar och skapat 

intresse för förstudien. 

 

De rekommendationer vi har till andra liknande projekt är att upprätta en tidsplan och att kontinuerligt 

följa upp densamma. 

 

Vilka genomförde projektet? 

 

Primärt medverkade tre personer aktivt i förstudien förutom projektledaren Ann-Christine Östlund 

Bäckehag. Det var Åse Larsjos från Åse Larsjos Dekorationsmåleri (www.larsjos.se), Mari Sjögren 

från Skrädderi Mari Sjögren (www.skradderi.se) och Maria Hulthén från Maria Hulthén Music 

(www.mariahulthen.se). Under hela förstudien arbetade projektdeltagarna tillsammans med Anders 

Granbom från Exportrådet, som fungerade som mentor för deltagarna i sitt arbete. Han har bidragit 

med tips och råd, som varit viktiga för att föra förstudien framåt. Ideér som kommit fram under 

arbetets gång har ventilerats och utvecklats tillsammans med honom. Anders Granbom medverkade 

också vid träffen tillsammans med de företag som man slutit avsiktsförklaring med (Lundgrens 

Vänförening, Stadshotellet i Säter AB, Smedja Svartkonst, Dalabröllop, Gåfood AB). Vid träffen 

redovisades hur långt man kommit i förstudien, Visit Swedens marknadprofil vad gäller USA 

resenärer som besöker Sverige och vilka krav och förväntningar som turister från USA har när de 

besöker Sverige. Mötet diskuterade också på vilket sätt man skulle kunna tänka sig att ett framtida 

samarbete med varandra och Dala FolkArt. Efter träffen har förstudien vid olika tillfällen och på olika 

sätt hållit samarbetsparterna informerade om vad som hänt i projektet. 

  

http://www.larsjos.se/
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Förstudien har även kontaktat följande företag och frågat om eventuellt framtida samarbete 

och om de ville vara länkade på Dala FolkArts portal www.dalafolkart.se: 

 

Gustafs Guldkornisch AB – är länkade 

Gustafspinglan – är länkade 

Skonbo AB med Storgården Bed & Breakfast – är länkade 

Säters Camping 

Klosters Herrgård – är länkade 

Garpenbergs herrgård 

Dala Husby Hotell och Restaurang – är länkade 

Barken Konferens 

Stiernsunds Ur – Robert Goude – är länkade 

DalaGård i Fors – ska länkas inom kort 

Muddus i Kolarbo, Fors 

Café Gabriel Stierncrona i Stjärnsund 

Karlfeldtsgården i Avesta 

Fäggeby Antik 

 

Övriga företag/organisationer som är länkade: 

Lundgrens Kulturhus 

Stadshotellet i Säter AB 

Gåfood AB 

Smedja Svartkonst 

 

Mötena tillsammans med de olika företagen/organisationerna har varit mycket positiva och givande, 

varför vi ser mycket positivt på ett framtida utvecklat samarbete. Inom ramen för förstudien har man 

endast diskuterat möjliga vägar till samarbeten och de företag som finns länkade har förklarat sig 

intresserade av ett framtida samarbete. Hur och på vilket sätt får man ha en fortsatt diskussion om. 

Eftersom de tre projektdeltagarna inte samarbetat innan denna förstudie, har en del av arbetet inom 

ramen för förstudien även varit att lära känna varandra och varandras företag, veta var man står i olika 

frågor, finna former och arbetssätt för att på ett effektivt och givande sätt samarbeta med varandra. Vi 

är övertygade om att erfarenheterna av detta arbete kommer att vara mycket värdefullt och underlätta 

det framtida arbetet med att skapa och utveckla samarbeten med fler företag. 

 

Projektet har vid olika tillfällen även förankrats hos representanter för Näringslivskontoret i Säter, 

Säters Turistbyrå, Hedemora Näringsliv AB och Säters Hembygdsförening, Södra Dalarnas Sparbank 

m.fl. genom att man givit en lägesrapport och informerat hur man har arbetet med förstudien, vilken 

respons man har fått och hur man tänker inför framtiden. 

 

Förstudien har även förankrats till turismföretagen och turistorganisationerna i Södra Dalarna genom 

att vi var med på Södra Dalarnas Turismkonvent i Ludvika och dels berättade om projektet under 

konventet, dels hade en liten presentation av projektet i foajén utanför samlingssalen. Vi har även haft 

en liten utställning för allmänheten om projektet under en månad i Säters Bibliotek. 
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Varför ville vi genomföra projektet? 

 

Dala FolkArt ekonomisk förening var vid förstudiens start en nybildad ekonomisk förening av tre 

stycken egna företagare som bor och verkar i Säters kommun eller har sitt ursprung i Södra Dalarna. 

De har under många år varit professionella yrkesutövare inom sina respektive yrkesområden och har 

ett stort och erkänt yrkeskunnande. Alla har under ett flertal år, på var sitt håll, närt samma önskan om 

att få sprida de svenska kulturtraditionerna, sitt yrkeskunnande och öka sin lönsamhet i sina företag 

genom att erbjuda sina tjänster och produkter till den amerikanska marknaden och då i första hand till 

svenskbygderna i USA. Det som hindrat dem från att förverkliga sina idéer är att de varken finansiellt 

eller kunskapsmässigt haft resurser att realisera dem och att de ensamma inte känt att de mäktat med 

att kunna organisera och genomföra ett sådant arbete. Dessutom krävs olika samarbeten med andra 

företag med kompletterande tjänster för att kunna erbjuda bra och hållbara koncept, vilket är ett 

kontaktnät de har ett behov av att utöka. Företagarna var övertygade vid förstudiens start att det skulle 

finnas ett behov och intresse för deras verksamheter och kulturarvet från Södra Dalarna och Sverige i 

USA, vilket under förstudiens gång har besannats genom den respons man har fått ifrån kontakter i 

USA och personer i Sverige med kontakter i USA. Det var dock viktigt att innan man tog kontakter i 

USA hade ett bra och professionellt material, som visar vem man är och vad man gör och på ett 

intressant sätt presenterar och intresserar amerikaner/svenskamerikaner för Södra Dalarna. Det var 

också viktigt att få kunskap om vilka målgrupper som skulle kunna vara intresserade av vad Dala 

FolkArt och Södra Dalarna har att erbjuda, vilka förväntningar, krav som potentiella besökare/kunder 

har. Sådana viktiga basfakta saknades innan förstudiens genomförande. Denna bas fanns inte innan 

förstudiens genomförande. Det var också viktigt att arbeta fram ett sätt att marknadsföra sig på och ta 

reda på hur man skall förhålla sig till de sociala medierna och hur dessa fungerar i USA. 

 

Vem riktade sig projektet till? 

 

De tre företagarna som initierade förstudien och som aktivt deltagit och lagt ner mycket ideell tid för 

att ta fram svar på de frågeställningar som man hade innan förstudiens genomförande har också haft 

mest nytta av projektet. Man har fått möjlighet att undersöka marknaden för sina respektive produkter 

och tjänster och man har fått möjlighet att tillsammans arbeta för att skapa och utveckla nya produkter 

och tjänster samt samarbeta kring olika produkter och tjänster i samarbete med andra företagare. Man 

har fått möjlighet att undersöka om man är exportmogen och även kunnat få bilda sig en uppfattning 

om potentiella samarbetspartners i Södra Dalarna är detsamma. De företag som tecknat 

avsiktsförklaring har även de fått möjlighet att få större kunskap om den amerikanska marknaden och 

vilka krav och förväntningar som besökare för USA har när de kommer till Sverige. Förstudien har 

givit deltagarna och deras samarbetspartners ett bra underlag när de sedan skall ta ställning hur de 

skall gå vidare. En stor nytta med förstudien har också varit att de företag som på ett eller annat sätt 

deltagit vid förstudiens aktiviteter har fått större kunskap och insikt om vilka hantverks- och 

turismföretag som finns i Södra Dalarna, vad dessa gör och under vilka förutsättningar och villkor man 

är beredd att samarbeta. Genom portalen/hemsidan har man fått ett lysande marknadsföringsverktyg 

som medlemmarna i Dala FolkArt har direkt nytta av, men som även övriga företag och även regionen 

Södra Dalarna berörs indirekt av genom att finnas beskrivna och länkade. Besöken på portalen 

kommer också att ge en positiv effekt för de samarbetande företagen och regionen som turistregion, 

liksom potentiella besökare/kunder eftersom företagen/organisationerna från Södra Dalarna nu är mer 

förberedda för att kunna möta deras behov och önskemål på ett bra sätt. 
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Vad genomförde vi i projektet? 

Förstudien genomfördes under perioden 2010-06-28—2011-08-31. 

 

 Förstudien har under projektperioden inkommit med en hemställan om förlängning av klardatum pga 

att framtagandet av portalen (webbsidan) tog längre tid än beräknat, vilket innebar att även andra 

arbetsuppgifter, som var beroende av en färdig portal, fick skjutas framåt i tid. En annan bidragande 

orsak var att eftersom handläggningstiden för att få ut medel från vår första rekvisition dröjde, var det 

svårt för oss att bedöma när pengarna från vår andra rekvisition skulle komma. Skulle 

handläggningstiden vara lika som vid första rekvisitionen, var vi tvungen att få ett nytt klardatum för 

att klara av det ekonomiskt. 

 

Aktiviteter som genomfördes inom förstudien: 

 

 Undersökning av den amerikanska marknaden tillsammans med Exportrådet. Man har bl a gått igenom 

Visit Swedens marknadsprofil för turister från USA i Sverige, gått igenom vilka grupper av människor 

som besöker Sverige och kommit fram till att det stämmer väl in med de målgrupper som man har för 

avsikt att vända sig till. Man har även diskuterat sig fram till, med kontaktsökningen som underlag, att 

i första hand vända sig till personer i storstadsområden med många svenskamerikaner i såsom 

Chicago, Minneapolis, New York m.fl, men även svenskbygderna i Minnesota. 

 Gått igenom befintliga produkter och tjänster och utvärderat desamma utifrån ett kundperspektiv 

(amerikansk kund) och testat av sin exportmognad tillsammans med Exportrådet. 

 Sökt på internet efter företag/organisationer/privatpersoner i USA som skulle kunna vara intresserade 

av vad Dala FolkArt och deras samarbetspartners har att erbjuda. Sammanställt listor över intressanta 

företag/organisationer/privatpersoner i USA att kontakta, se bilaga. 

 Kontaktat och vid ett eller flera tillfällen besökt intresserade potentiella samarbetspartners bland 

företag och organisationer i Södra Dalarna. 

 Kontaktskapande åtgärder med befintliga och tidigare kunder, kursdeltagare och personliga kontakter 

med personer i USA och personer i Sverige med kontakter i USA. De kontakter som tagits med olika 

nyckelpersoner har varit mycket positiva och det har också resulterat i att de har spridit information 

om Dala FolkArt i sina nätverk i USA och länkat till Dala FolkArt från deras hemsidor och Facebook, 

exempel, se bilaga. 

 Deltagit vid marknadsseminarium i Eskilstuna, där man bl a inhämtat kunskaper om hur det är att 

verka på en internationell marknad och haft möte efter seminariet med projektdeltagare i projektet 

”Vision Dubai” för att inhämta kunskaper om hur de sex kvinnliga konsthantverkarna från Sörmland 

arbetar för att komma ut på den arabiska marknaden och även ta del av deras erfarenheter och utbyta 

erfarenheter med varandra om vad man bör tänka på när man arbetar med sådana här projekt. 

 Arbetat fram förslag på logotype för Dala FolkArt. Förslaget ”testades” av vid förstudiens deltagande i 

Södra Dalarnas Turismkonvent i Ludvika. Förslaget mottogs mycket positivt, varför man valde 

densamma. 

 Arbetat fram en portal (webbplats) för Dala FolkArt och deras samarbetspartners, www.dalafolkart.se, 

och låtit översätta densamma till engelska, se bilaga. Den finns nu på internet. Förankrat portalen hos 

potentiella samarbetspartners och länkat till deras hemsidor. 

 Köpt in professionella fotograftjänster och tagit foton och bilder till webbsida och 

informationsmaterial. 
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 Deltagit och presenterat förstudien under 17 minuter vid Södra Dalarnas Turismkonvent i Ludvika 

hösten 2010. Dessutom marknadsfördes projektet i en monter utanför hörsalen. Flera av konventets 

deltagarna kom fram och visade intresse av förstudien och ställde frågor. Vi fick även kontakt med 

personer, vars kompetenser Dala FolkArt kan få nytta av i framtiden. 

 Arbetat med att ta fram kursmaterial anpassat för den amerikanska marknaden. 

 Förberett och genomfört en mindre utställning om förstudien under tiden 11 maj – 11 juni 2011 i 

Biblioteket i Säter under namnet Förstudie Dala FolkArt – ett Leader Nedre Dalälvsprojekt som lyfter 

fram folkkonst och folklore från Södra Dalarna med hantverk och kurser i världsklass. Utställningen 

presenterades också i Bibliotekets utställningskatalog. En mindre invigning genomfördes under 

eftermiddagen den 11 maj med fiolspel och tal. Utställningen bestod av en monter och ett rullande 

bildspel som informerade om Förstudien Dala FolkArt. 

 Genomfört en presentation av projektet inför LAG-gruppen. 

 Tagit fram ett frågeformulär till organisationer/nyckelpersoner/ambassader/institut/föreningar i USA 

med intresse för Sverige och svenska traditioner samt låtit översätta detsamma till engelska. 

 Påbörjat arbetet med att skicka frågeformulär till ovan angivna målgrupper. Vissa svar har inkommit 

och de har varit mycket positiva. 

 Undersökt vilka sociala medier som kan vara aktuella för Dala FolkArt att delta i. Man har 

uppmärksammat att det finns en Facebook grupp i USA för speciellt intresserade personer av 

kurbitspainting. Det är idag drygt 500 personer som är med i gruppen och den ökar hela tiden. Där 

delger man varandra kunskaper och tips. Det är vanligt idag i USA att man är medlem i Facebook och 

en av deltagarnas tidigare kursdeltagare använder sig av Facebook som komplement till sin hemsida. 

Dala FolkArt har därför valt att de ska finnas med på Facebook. Man kommer även att ha en blogg på 

webbsidan, där man kommer att kommunicera aktuella saker och nyhetstips på vad som händer inom 

ramen för Dala FolkArts verksamhet och i Södra Dalarna. 

 På egen hand och tillsammans med Exportrådet diskuterat vad man behöver gå vidare med i en 

genomförandefas. Man har kommit fram till att det är viktigt att ta fram rutiner och 

kvalitetskravsspecifikationer på hur man vill att bemötandet av turister/kursdeltagare och 

verksamheten ska fungera tillsammans med olika samarbetspartners i Södra Dalarna och att det är 

nödvändigt att deltagarna reser över till USA för att på olika sätt presentera sig, på plats lokalisera 

behov och önskemål samt träffa för framtiden potentiella viktiga 

personer/organisationer/föreningar/researrangörer. En sådan resa anses mycket avgörande för ett gott 

resultat. Dala Folkart har också varit i kontakt med Södra Dalarnas Sparbank och diskuterat en 

genomförandefas. Södra Dalarnas Sparbank har visat förstudien stort intresse och även givit signaler 

om att man är beredd att delta i en genomförandefas. Alla som förstudien har varit i kontakt med har 

samstämmigt gett uttryck för att de tror på idén och verksamheten har goda framtidsmöjligheter. Det 

som deltagarna i projektet ser att de bör förhålla sig till, är den arbetstid som finns möjlig för att utföra 

den ideella tid som krävs för goda och snabba resultat. 

 Den strategi man kommit fram till i det fortsatta arbetet i en genomförandefas är att hösten 2011 

huvudsakligen kommer att ägnas åt att skapa kontakter i USA och att man ska arbeta för att få igång 

blogg och Facebooksida. Utifrån de resultat man får och de kontakter man skapar i USA ska man 

sedan utarbeta en projektplan för bl a hur en resa till USA ska kunna genomföras under 2012 och hur 

man sedan ska arbeta med att ta fram rutiner och kvalitetskravspecifikationer. Man kommer också  

fortsätta arbetet med att ha kontakt med, utveckla och skapa nya samarbeten med företag och 

organisationer i Södra Dalarna. 
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De flesta aktiviteterna i projektet har gått som planerat förutom att arbetet med att ta fram webbplats 

har tagit mycket längre tid än beräknat, vilket har förorsakat förseningar för andra aktiviteter. Det har 

bl.a. inneburit förseningar med att kunna genomföra kontaktskapande åtgärder i USA och även skicka 

ut frågeformulär, vilket resulterat i att man inom tidsramen för förstudien inte hunnit få in så många 

svar som man planerade .Responsen och reaktionerna från de som har tagit del av Dala FolkArts idé 

och tankar, webbsida och marknadsföringsmaterial har varit över förväntan positiva, vilket är mycket 

glädjande och ger inspiration till fortsatt arbete. Det som inte gjorts som planerat är att genomföra en 

verksamhetsrelevant konversationskurs i engelska. Det har varit svårt att få tiden att räcka till denna 

aktivitet. Deltagarna har dock själva arbetat mad att ta fram verksamhetsrelevanta ord på engelska för 

att på egen hand kunna presentera sin verksamhet.  

 

Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet? 

 

Projektets mål: 

 

 

1) Erhållit kunskap om hur den amerikanska marknaden fungerar, vad amerikanerna förväntar sig av de 

produkter och tjänster man levererar och vilka förväntningar de har på besök till Sverige och Södra 

Dalarna, 

2) Fått en bild av vilket intresse det finns för de deltagande företagens produkter och 

tjänster i USA och hittat möjliga vägar/metoder att marknadsföra sig på. 

3) Tagit fram en gemensam webbplats och annat gemensamt marknadsföringsmaterial och kommit fram 

till förslag på hur man skall förhålla sig till de sociala medierna. 

4) Upprättat en ”bank” med adresser/sajter och tagit olika kontakter med personer och organisationer i 

USA. 

5) Undersökt förutsättningarna för samarbete med andra lokala företagare/resurser/evenemang vid besök 

av amerikaner i Södra Dalarna, samt utarbetat förslag på hur sådana samarbeten skulle kunna 

förverkligas. 

 

Förstudien har i huvudsak uppfyllt målen på ett bra sätt. Genom arbetet med bl a Exportrådet har 

deltagarna erhållit en bra kunskap om hur den amerikanska marknaden fungerar och vad man bör 

tänka på. Man har också skapat sig en bild av vad amerikanerna förväntar sig. Den bilden kan dock 

tydliggöras på ett ännu bättre sätt genom att man under hösten får ta del av en större mängd svar på 

frågeformulär man har skickat ut alt. kommer att skickas ut samt om man genomför en resa till USA. 

Av de kontakter man redan har tagit med ett antal nyckelpersoner i USA kan man utläsa att det finns 

ett starkt intresse i USA för de deltagande företagens produkter och tjänster. Man tycker också att man 

funnit bra marknadsföringsverktyg, vilket verifieras genom de reaktioner och det intresse för 

verksamheterna som skapas när man visar upp materialet. Man har också kommit fram till hur man 

vill förhålla sig till de sociala medierna och vilka sociala medier man vill delta i. Förstudien har 

kommit fram till att man ska delta i Facebook och ha en blogg  kopplat till webbsidan. Inom ramen för 

förstudien har man skapat en ”bank” genom att göra ett urval av alla de sajter man varit inne på och 

sammanställt de organisationer/företag/privat personer som man vill kontakta. Man har också genom 

olika kontakter (telefonkontakter, besök, träffar) med företagare i Södra Dalarna undersökt 

förutsättningarna för samarbete med andra lokala företagare/resurser/evenemang vid besök av  

amerikaner i Södra Dalarna.   
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De som visat intresse har också fått möjligheten att få en länk till sin egen hemsida. På grund av 

tidsbrist har man inte hunnit utarbeta förslag tillsammans med olika företag på hur olika samarbeten 

skulle kunna förverkligas, diskussioner har dock förts men man har inte kommit fram till några 

konkreta förslag. Det arbetet får utföras i en genomförandefas.  

 

Förstudien har gynnat miljö och hållbar utveckling på så sätt att man genom projektets framtagna 

marknadsföringsverktyg bidrar till en exponering av ökad användning av miljövänliga material och 

tekniker om Dala FolkArts verksamheter nyttjas i större omfattning än idag. 

 

Projektet har arbetat mycket med kvinnor, men inte arbetat med ungdomar och personer med utländsk 

bakgrund. Samtliga primära projektdeltagare är kvinnor.  

 

Förstudien har främjat kompetensutveckling i en den grad att projektdeltagare och övriga 

samarbetspartners har utvecklat sin kompetens kring den amerikanska marknaden och att samarbeta 

tillsammans i EU-projekt. Med utveckling av verksamheterna finns möjlighet att sprida de deltagande 

företagens kunskaper till fler människor genom kurser och workshops m.m. kommer man att se 

resultat av förstudien. 

 

Hur har vi spridit resultatet? 

 

Förstudiens resultat sprids via webbsidan och att projektdeltagarna har rest runt till samarbetspartners 

och övriga intressenter såsom näringslivsorganisationer, turistbyrå osv och berättat om vad som hänt i 

förstudien och visat på resultat 

 

Andra aktörer som kan vara intresserade av förstudiens resultat kan vara andra hantverksföretagare, 

som är intresserade av att arbeta på liknande sätt tillsammans med andra för att marknadsföra sina 

produkter och tjänster 

 

Projektets resultat kan inspirera andra företag och organisationer som är intresserade av 

besöksnäringen att utveckla sin egen verksamhet.  

 

Vilka slutsatser drar vi från projektet? 

 

 Det som varit intressant är de positiva reaktionerna på idén som människor uttryckt när deltagarna 

presenterat marknadsföringsmaterialet och webbsidan. Deltagarna upplever att det ger presentationen 

en tyngd och en stadig grund samt bedömer att materialet kommer att få en viktig roll i det fortsatta 

arbetet. Projektarbetet kräver tid och eftertanke. Det som har varit nytt i förstudiearbetet för 

projektdeltagarna är att arbeta i den här projektformen. 

 

Mervärdet med förstudien är att Dala FolkArts verksamheter har fått det lättare att föra ut sitt budskap 

 

De rekommendationer vi har till andra liknande projekt är att upprätta en tidsplan och att kontinuerligt 

följa upp densamma. 

 

Gustafs den 29/8- 2011 

Projektledare                                                                                 Sekreterare i DalaFolkArt ek.förening           

Ann-Christine Östlund Bäckehag                                                Åse Larsjos 



 

 

 

 

 


