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Sammanfattande inledning 
Näringslivet i Rättviks kommun utgörs till stor del av besöksnäringsföretag.  I över 100 år har bygden 

varit värd för besökare från olika delar av vårt land, Europa och världen.  

För att utveckla den lokala besöksnäringen krävs samarbeten med andra kommuner och deras 

näringsliv. Detta arbete sker just nu via Siljan Turism samt utvecklas genom processerna kring Visit 

Dalarna. För Rättviks del innebär detta ett behov av att samla ihop oss lokalt, vilket sker under 

parollen Visit Rättvik. 

2012, när grunden för projekt Internationella marknader lades, genomfördes en analys av Rättviks 

besöksnäring som visade på två riktigt stora behov: Säsongsförlängning samt Internationalisering. 

Ungefär samtidigt gick planeringen för Falu VM 2015 in i skarpt läge och ett fönster öppnade sig till 

samverkan där, en samverkan som skulle kunna ge båda önskade effekter. 

2013 startades så projekt Internationella marknader, ett projekt som ägs och drivs av Rättviks 

kommuns näringslivsenhet men som finansieras och styrs även av Handeln i Rättvik samt av Bo i 

Rättvik.  Syftet var att stärka besöksnäringens samverkan lokalt, skapa samverkanseffekter, nå 

internationella marknader (Norge), locka dem till återbesök när de väl är här samt öka beläggningen 

och försäljningen under lågsäsong.  Syftet var också att under själva VM-veckorna skapa ett 

evenemangsområde centralt i Rättvik, bjuda in gäster och boende till detta och skapa en VM-känsla 

även i Rättvik. 

Aktiviteterna i projektet kom att handla om kampanjer, PR, mässdeltagande, framtagande av plattform 

för marknadskommunikation, byggande av hemsida och analyser av målgrupper, för att nämna några. 

Detta arbete genomfördes av en till 50 % anställd projektledare, tillsammans med kommunen, 

föreningsliv och näringsliv. Arbetet har gett mycket gott resultat och syftet kan anses uppfyllt. De 

norska gästnätterna ökade mellan åren 2014-2015 (för februari månad) med 4500 % och effekten av 

projektet märks också tydligt under andra delar av åren som projektet drivits, i form av ökade antal 

norska gäster. 

Detta väcker också ambitioner för framtiden gällande säsongsförlängning, internationalisering och 

samverkan. Parollen ”Rättvik – det är här det händer” har utvecklats och projektet ger oss ett arv ur en 

bedrift som öppnat tankesätten för den lokala besöksnäringens utveckling i kommunen.  

För själva VM-festen, eller ”Camp Norway Rättvik 2015” som den lokalt kraftsamlande aktiviteten 

kallades, skapades en egen hemsida, ett tält restes i centrum, artister och underhållare bjöds in och 

skidtävlingarna sändes på storbilds-TV. Mat och dryck fanns till försäljning och tältet var välbesökt – 

inte minst av lokalbefolkningen i Rättvik som samlades, umgicks och hejade fram skidlöpare 

tillsammans under VM-tävlingarna.  Aktiviteten blev en riktig stämningshöjare och många har 

föreslagit att detta genomförs igen, dels för besökare men inte minst också för lokalbefolkningen och 

för att ytterligare stärka Rättviks attraktionskraft som boendeort. 
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1. Sammanställning Internationella Marknader 
Projektet startades officiellt den 1 maj 2013 och i november 2013 anställdes en projektledare på 50 %. 

Projekttiden är godkänd fram till och med 30 juni 2015.  

 

1.1 Styrgrupp 

Adjungerad projektledare, Erica Sterner 

Jonas Hillerström, Mediachef, Siljan Turism 

Helena Back, Turismansvarig, Rättviks Kommun 

Lena Jäderbrink, VD Hantverksbyn DalaWärdshus samt ordförande Visit Rättvik,  

Björn Evbjer, Ordförande Rättviks Turistförening 

Niclas Johansson, Eventchef, VisitSödraDalarna samt Welcome to Dalarna – VM-organisationen, 

Håkan Johansson, Representant Handeln i Rättvik. 

 

2. Grov redovisning av aktiviteter genomförda i projektet från 1 

november 2013- 31 maj 2015 

Många aktiviteter har genomförts för att skapa intresse och kunskaper om Rättvik som turistort i 

Norge. Aktiviteterna har skett i form av annonsering, PR aktiviteter, mässor, nätverk, 

kompetenshöjande insatser och föreläsningar. 

Under 2014 lades grunden för den lokala kommunikationsplattformen Visit Rättvik. Vidare 

marknadsfördes denna i olika kanaler, ofta i kombination med redaktionell text i syfte att öka 

kunskapen om Rättvik hos den norska målgruppen.  

Mot årsskiftet 2014/2015 riktades marknadsföringen och aktiviteterna mot själva vinterfestivalen 

Camp Norway Rättvik 2015 samt dess innehåll.   

Under själva skid-VM koncentrerades aktiviteterna mot genomförande samt kommunikation med 

hitresta gäster för att locka dem till återbesök, gärna under lågsäsong. 

 

November 2013 

- Uppstart, projektledare på plats. 

- Medverkan upplevelsemässa i Röros 28 november 

- Startade upp Facebook- sida för projektet samt Webb-sidan www.visitrattvik.se/campnorwayrattvik 

-Skapa logotype för Camp Norway Rättvik 2015 samt registrera varumärket hos PRV 

- Påbörja framtagande av marknadsföringsmaterial 

- Börja etablera kontakter och hitta samarbetspartners i Norge 

- Lokalt möte i Rättvik med syfte att samla in mer boende i den boendeslinga man har via Visit 

Dalarna direkt riktat mot Falun2015. 
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December 2013 

- Uppdatering och nytt utseende av www.visitrattvik.se. Nya färger och en mer genomtänkt profil. Nya 

typsnitt, färger och mönster som genomgående skall kommuniceras även via andra kanaler för att ge 

destinationen en enhetlig profil. 

- Skapades en Microbutik via City-Break  samt en online boendeslinga på Webbsidan 

www.visitrattvik.se 

- Skapades tre färdiga PR paket inför För-VM 2014 där  potentiella samarbetspartners bjöds in till att 

”prova på” Rättvik under För- VM i syfte att ge media. 

- Facebook –tävling ”PROVA PÅ VM  2015” startade v. 49 

- Skapades en plan för aktiviteter under För-VM 

- Samarbete med en norsk nyckelpartner etablerades 

Januari 2014 

- Visitrattvik.se uppdaterad och klar. 

-v. 2 Deltagande på Reiselivsmässan i Lilleström, Oslo. Nätverk och samtal med potentiella 

samarbetspartners. 

 Uppstart av lokala grupper för att aktivt börja arbeta med konceptet CAMP NORWAY RÄTTVIK 

2015 

- STORMÖTE Träff med Beyond Skiing & information om Camp Norway Rättvik 2015 

29 januari  samt 5 februari ( infomöte allmänt ) 

- Planering av vår- och sommarkampanjer i Norge genomfördes via Visit Sweden  

Februari  

- Vägskyltar vid RV 70 med Camp Norway  // SKID VM 2015 

- Färdigställt marknadsföringsmaterial till För- VM. Exempelvis en trycksak i behändigt format  med 

information samt visitkort. En engelsk och en norsk variant. 

- Annonsering i För-VM bilagan i Falun genomfördes 

 

- Marknadsföring under Vasaloppsveckan via Siljan Turism 

Mars  

- För-VM genomfördes 14-16 mars.  

Under denna period bjöds tre personer in som ”provade på” Rättvik och gav oss feedback på 

mottagandet och värdskapet.  En svensk journalist som skriver för skifans.se samt ett kommunalråd 

och en tjänsteman från Norge. 

- Värdskapskurs tillsammans med Värdskapet.  90 personer deltog. 

http://www.visitrattvik.se/
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April 

 

- Föreläsning / Kompetensutveckling. ”Vem är norrmannen”. Föreläsning av Visit Swedens Norge-

kontor 

-16 april möte med aktivitetsföretag m. fl och planering sommaren och Camp Norway Rättvik 2015 

Maj 

- Presentation av projektet för Sevärda Svärdsjö. 

Juni 

- Redaktionell tävling  TARA magasin Norge. 

Juli 

- Norge testar Sverige. Shoppingbuss från Röros till Rättvik. T/R. Marknadsföring på scenen vid 

Tisdagskul. 

 

- Marknadsföringsaktivitet i Dalhalla 

 

- Under en två-veckors period stripade bussar i Falun och Borlängeområdet med ” Velkommen till 

Rättvik” 

- Facebook tävling tillsammans med Visit Sweden. 

Augusti 

-Marknadsföringsaktivitet i samband med Classic Car Week tillsammans med varannan vatten. 

 

- Pressresa www.reiselykke.no. Två dagar i Rättvik. 

 

- 19 augusti presenterades Camp Norway Rättvik på BeyondSkiing- möte i Falun för övriga 

kommuner, landsting och samarbetspartners. 

Oktober 

- Deltagande i Rättviks Kommuns monter under Rättviks Höstmarknad. 

-3 oktober ny festivalsida för Camp Norway Rättvik 2015 öppnande. www.campnorway.se. Drevs och 

hanterades av Rättvik Event. 

- 22 oktober stormöte för allmänheten i Rättvik tillsammans med Beyond Skiing och Camp Norway 

Rättvik 2015. 

- Möte med SVT för att göra klart avtal med mera inför TV-sändningar. 

December 

- Medverkan i Siljan Turism vintermagasin 

- Utskick av julkort via Bo i Rättvik samt Siljan Turism 

http://www.reiselykke.no/


7 
 

- Kampanj Visit Sweden Norge via Facebook samt Webbsidan  langrenn.com. Varaktighet 5 veckor. 

 

- Deltagande i Visit Swedens julkalander på facebook 

-  Pressresa Norsk camping 

- Informationsmöte/ samrådsmöte med evenemangsleverantörer under Camp Norway. 

Januari 2015 

- Helsida Siljan just nu om Camp Norway 2015- program 

- Annonsering i Norge ( webb-sidor) 

- Lokal annonsering om vinterfestivalen 

- Marknadsföringsmaterial inför VM klart. 

Februari 

- VM start 18 februari och Camp Norway Rättvik öppnar, se program nedan. 
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April 

- Pressinformation om resultatet av Camp Norway. Dalarnas tidningar. 

- Styrgruppsmöte 

- Allmän information Näringslivsfrukost. 

 

Maj 

-Pressmeddelande sommaraktiviteter Rättvik via Visit Sweden 

- Studiebesök till Oslo och barnfestivalen Miniöya 30-31 maj 

 

Kommande  

Juni 

- Radiokampanj i Norge tillsammans med Visit Sweden och Larsen Live P4 

 

September 

- Pressresa inplanerad i Rättvik via Visit Sweden Norge 

3. Resultat 

3.1 Projektets gång 
Projektet har löpt på väl sedan start. Eftersom man redan innan projektstart hade börjat marknadsföra 

sig mot Norge och hade etablerade kontakter och relationer med Visit Sweden i Norge så kom arbetet 

till en början att handla om att snabbt komma igång med en marknadsplan för perioden. 

Genomförandet av planen resulterade bland annat i ett antal pressresor under sommaren/hösten 2014 

samt ett antal redaktionella sidor samt Facebook inslag. Eget marknadsmaterial med Visit Rättvik-

profil togs fram och distribuerades och visades upp i Rättvik under sommarmånaderna. Även under 

hösten och vintern14/15 nåddes ett bra resultat med samarbetet med Visit Sweden då ytterligare en 

pressresa kom till samt pressreleaser.  

 Intresset från samhället och de grupper som delar av styrgruppen representerar var stort och kan 

beskrivas som optimism och nyfikenhet, framför allt när det gäller Camp Norway Rättvik 2015, som 

för många sågs som den största delen i projektet.  Projektet har haft som ambition att informera och 

vara så transparent som det bara går för att delge information om helheten. Flertalet öppna möten har 

arrangerats där allmänheten bjudits in för att ta del av informationen om internationella marknader och 

Camp Norway Rättvik 2015.  

Även de olika lokala grupperna, såsom krögare, handlare och boendegruppen m fl har haft egna möten 

i sina konstellationer. Projektledningen har hela tiden varit tydlig med att skapa delaktighet för dessa 

grupper i projektet.  Stor vikt har lagts vid fokus på helheten, och att behålla perspektivet om att själva 

aktiviteterna under VM-veckorna är en del av en större satsning.  

Projektledningen hade från början en tydlig plan på vad man ville göra i projektet och framför allt hur 

man ville att vinterfestivalen Camp Norway Rättvik 2015 skulle utkristallisera sig. Kärnan i 

Vinterfestivalen var ett evenemangstält eller liknande, en samlingspunkt för både Rättvikare och 

besökare. Ett av de viktigaste kriterierna vid val av plats, var synlighet. Forskning visar att för att 

skapa en framgångsrik festival så är det viktigt att försöka koncentrera evenemangsområdet1. Det får 

                                                            
1 Evenemang; från organisation till utvärdering. Mossberg Lena  
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inte vara för utspritt, då känns det tomt, dock inte menat att det inte ska hända saker på andra ställen i 

staden/samhället. Torget i centrala Rättvik har, utifrån detta perspektiv, flera fördelar. Dels ligger det 

centralt intill RV 70 så genomfartsbesökarna ser att det är någonting på gång, som i sin tur kan skapa 

intresse. Dels bildar denna plats tillsammans med Storgatan ett naturligt stråk mellan Fricks Konditori 

i Norr och Kulturhuset i Söder. Det ligger centralt, det finns goda parkeringsmöjligheter, det är nära 

till turistinformation och resecentrum. 

Redan i slutet av 2013 fördes samtal med potentiella samarbetspartners till själva festival-delen. Efter 

noga utvärdering av samarbetspartners hamnade det slutliga valet vid Rättvik Event- ett lokalt bolag 

med ambitionerna att sätta Rättvik som evenemangssort på kartan. De förstod projektets kärna vad 

gäller samverkan, kvalitet och utveckling. En ambition från projektledningen vid  

uppdragets början var att arbeta med så många lokala leverantörer som möjligt, ledordet var 

samverkan2. 

Tidigt bjöd projektet även in krögarna och handeln till möten för att presentera projektet och erbjuda 

möjlighet att vara delaktiga. Även allmänheten bjöds tidigt in. Redan i januari 2014 genomfördes ett 

första möte där allmänhet bjöds in tillsammans med VM organisationen för att diskutera VM i Falun 

samt planen och visionen om Camp Norway Rättvik 2015. Därefter har projektledningen löpande haft 

avstämningsmötet med allmänheten, samt de olika lokala nätverken. Projektet har även vid flera 

tillfällen blivit inbjudet externt hos bland annat Rotary Rättvik, SPF, Närvik, Orebygden, Siljan 

Turism samt näringslivsfrukostar i Rättviks Kommun. 

Genom möten tillsammans med de övriga Dalakommunerna och VM-bolaget har projektet löpande 

presenterats i regionala sammanhang samt via styrgruppsmöten. 

Under 2014 planerades att antal aktiviteter för att börja göra Rättvik synligt i Norge. Tidig vårvinter i 

samband med För-VM trycktes marknadsföringsmaterial upp med fokus sommaren/hösten 2014.  

Inför sommaren 2014 uppdaterades dessa samt fler språkversioner gjordes. 

Andra aktiviteter under sommaren bestod i en ”shoppingbuss” som gick från Röros i Norge ned till 

Rättvik över en dag. Detta marknadsfördes via Facebooksidan samt Destination Röros som via 

mailutskick till sina medlemmar och kunder. Det skrevs även ett antal artiklar om detta i norsk press, 

koncentrerad i området Sör-Tröndelag. Det blev endast 11 deltagare på turen, men två av dessa var 

journalister som resulterade i både tryckt media samt Webbaserad media. 

 

Under sommaren 2014 inleddes även ett arbete med Visit Sweden i Norge innehållande pressbesök, ett 

antal tävlingar på Facebook, redaktionella tävlingar samt egna marknadsföringsinsatser för Rättvik 

som besöksort generellt samt Dalhalla, Classic Car Week och Tisdagskul. 

Hösten 2014 gick intensivt åt att informera samt preparera inför Camp Norway Rättvik 2015. 

Marknadsföring både i Sverige och Norge, samarbete Visit Sweden och deras kampanjer, 

programsammanställningar och så vidare. Mycket tid har gick till att sätta samman ett program utifrån 

alla aktörers vilja att vara med.  

                                                            
2 Uppdrag till Rättvik Event: Lokala Krögare i Evenemangstältet.  

Projektledningen bjöd tillsammans med miljöinspektör Martin Clarstedt in samtliga krögare med alkoholtillstånd i 

kommunen och presenterade visionen med Camp Norway Rättvik 2015 samt erbjöd alla samma möjlighet att 

medverka. Detta resulterade i att två restauratörer tillslut tackade ”ja” och var dem som bedrev restaurangen i 

evenemangstältet mellan den 18/2-1/3- 2015 
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4 Samarbetspartners 

4.1 Visit Sweden Norge 

Visit Sweden är ett kommunikationsföretag som arbetar med att marknadsföra varumärket Sverige och 

svenska destinationer och upplevelser internationellt. Flertalet kontakter hade innan  tagits med andra 

aktörer i Norge, bland annat större sponsorföretag som Sponsorlink och Expa. Visit Sweden valdes då 

bland annat Visit Dalarna sedan tidigare hade ett samarbete med dem samt att Rättviks Kommun 

tidigare byggt kampanjer med dem. Det fanns ett förtroende och en relation att bygga vidare på. 

Visit Sweden, Sveriges markandsföringsorgan internationellt, kan den norska marknaden bra. De har 

även goda kontakter vad gäller media och bloggare samt använder ett brett spann av kanaler. Projekt 

Internationella marknader har kommunicerat via Visit Sweden genom kanaler som till exempel tryckt 

media, dagspress och månadsmagasin, Google annonsering samt Facebook. Dessutom har det 

genomförts ett antal pressutskick. 

 

 

4.2 Rättvik Event: 
Rättvik Event är ett lokalt företag som vill arbeta med större evenemang i bygden. Man har redan ett 

stort engagemang i Dalhalla och i Rättvik Arena. Eftersom man är starkt anknutna till Dalhalla finns 

ett starkt band till artistvärlden och ett gott kontaktnät där. 

Projektet har för Rättvik Event och Rättviks kommun inneburit många nya erfarenheter och kunskaper 

kring arrangörskap, lokal samverkan, genomförande, marknadsföring med mera. Dessa kunskaper 

innebär att Rättvik Event i samarbete med Rättvik kommun, övriga näringslivet samt föreningslivet 

troligen skulle kunna genomföra denna typ av arrangemang mer friktionsfritt och effektivt framledes.  

4.3 Rättviks Handel 
Som medfinansiär i projektet har Rättviks Handel varit en viktig part. De har haft en representant i 

Styrgruppen genom Håkan Johansson. 

 

Handeln har varit delaktiga i projektet och man har enkelt kunna sprida information in i föreningen. 

Det har varit glädjande att se hur flera av medlemmarna har engagerat sig i processen, framför allt 

gällande aktiviteterna lokalt i Rättvik, under själva Skid-VM. 

Resultatet för handeln blev inte som förväntat, för de flesta. Det är svårt att styra turiststömmarna i den 

omfattning som önskats, idrottspubliken hade inte fokus på shopping och kanske räckte inte 

marknadsföringsinsatserna till för att få hitresta norrmän att handla i Rättviks centrum. Detta märktes 

också tydligt i Falun, gällande deras handel. 

4.4 Bo i Rättvik 

Precis som Rättviks Handel har Bo i Rättvik varit en viktig part och medfinansiär i projektet. De har 

haft en representant i Styrgruppen genom Lena Jäderbrink. Föreningen har haft sina egna möten där 

projektledningen även fått medverka vid ett antal tillfällen. Generellt sett gav projektet 

boendeanläggningarna vad de önskat. Beläggningen ökade med knappt 30 % i februari månad jämfört 

med 2014, och antalet norska gästnätter ökade med cirka 4500 % jämfört 2014. 

4.5 Siljan Turism 

Dialogen med Rättviks Turistbyrå har varit god. Siljan Turism har haft en representant i styrgruppen 

och projektet har marknadsförts i Siljan Turisms material. Tourism Center i Rättvik har haft en ökning 
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i antal besökare under perioden från 1 210 till 2 435 från föregående år. Man upplever att otroligt 

många norrmän kommit in och köpt biljetter. Redan efter de första dagarna beslutade man att öppna 

tidigare pga tryck från besökaren som skulle med bussarna kl 08.00 samt kl.10.00. Siljan Turism har 

även varit behjälpliga med att skapa boendeslinga till Bo i Rättvik samt medverkat under möten för att 

informera om privatboende samt synliggöra dessa. Man har även sålt biljetter till VM bussar, 

lokalbussar samt evenemangstältet och varit kanalen via Visitdalarna.se. Siljan Turism hade även ett 

samarbete med Europcar som fanns utanför Tourism Center för uthyrning av bilar.  

5. Media 

5.1 Svensk media 
Projektet har sedan starten genererat mediavärde i Sverige på 1,3 miljonen kronor gällande tryckt press 

och tillhörande Webb-sidor. Redan innan själva vinterfestivalen inleddes var mediavärdet uppe i hela 

800 000 kronor.  Ordet Rättvik har synt både i Dagens Industri, Dagens Nyheter, Expressen, 

Aftonbladet och lokala medier så som Dalarnas Tidningar, Magasinet och Siljan Turisms 

publikationer. Detta är en av de främsta och största framgångsfaktorerna i projektet.  

Även radion har uppmärksammat projektet och har vid fler än fem tillfällen gjort nedslag i Rättvik. 

Främst P4 Dalarna, men även Radio Siljan och Wolf FM.  

 

TV har gjort ett antal inslag från Rättvik. Dagens nyheters webbkanal, SVT GävlaDala och SVT riks 

samt TV4 riks har gjort inslag.  

I diverse bloggar, inom olika sociala media och på andra ställen på nätet har Rättvik omskrivits i stor 

utsträckning. 

En viktig del för denna uppmärksamhet är helheten som vi presenterat under varumärket Camp 

Norway Rättvik 2015 samt att vi under detta paraply haft starka och intressanta varumärken och 

aktiviteter. Bland annat Istravet som är ett samarbete mellan Rättviks Kommun, Rättviks Travet och 

ATG. Detta enskilda evenemang har hjälpt till att skapa intresse som till exempel  POI:ar och 

marknadsföring kring varumärket Rättvik. Även den tilltänkta Skirojing som Dalecarlian Horse 

Adventures (DHA) skulle genomfört har varit ett evenemang som på förhand dragit till sig nyfikna 

ögon. En udda aktivitet med häst och skidor och ett tilltänkt skådespel som lockat många. Tyvärr gick 

detta evenemang inte att genomföra p g a snöbrist. Även DHA har dragit till sig uppmärksamhet och 

media liksom Classic Winterday är ett av de större evenemangen som hjälp till att skapa media. Tyvärr 

kunde inte heller detta evenemang genomföras p g a väderförhållandena. 

Här redovisat ett urval av de medier som rapporterat om Camp Norway Rättvik men framför allt 

varumärket Rättvik: 

PRESS / MEDIA   

20-21 aug pressresa 

visit sweden. 

Reiselykke.no 

  

Juni, Facebook 

tävling via visit 

sweden 

  

Redaktionell 

Tävling Tara 

(Norge) 

jun-14  

Redaktionell artikel   
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Upptäck Rättvik maj 

2014 

Broderfolk, webb jul-14  

Instagram via 

reiselykke och 

hennes blogg 

 Bilder och artikel 

Dalarnas tidningar  22-jan-14 Artikel om CN möte furudal 

Dalarnas tidningar  10-nov Halvsida, ( Laddar för VM fest ) 

Sveriges Radio P4 ( 

intervju samt frågor 

på byn) 

10-jan Intervjuder om förväntningar inför camp norway 

Dagens industri 

(Både tryck och 

webbartikel) 

19-jan halvsida, baksida 

SVT GÄVLADALA 

TV inslag 3 min 

13-jan  

SVT Godmorron 14-jan   

SVT Landet Runt ( 3 

min inslag ) 

18-jan  

Langrenn.com ( länk 

till TV inslag ) 

jan-15  

Langrenn.com 15-feb  ( Redaktionell artikel om Camp Norway ) 

TV4 Riks 23-jan  

Svt Gävledala 23-jan  

Uppslag dalarnas 

tidningar 

24-jan  

Webbartikel 

falun2015 om istrav 

och rättvik 

24-jan  

Dagens Nyheter + 

webbtv inslag 

20-feb helsida 

Dagens Industri ( 

vinterbilaga ) 

08-jan notis 

reiselykke websida  http://reiselykke.com/camp-norway/ 

Norskt Ukeblad 18-feb två uppslag i veckomagasinet 

Expressen fokus 

istrav 

25-jan http://bloggar.expressen.se/rickardhansson/2015/02/23/istra

v-pa-siljan-sprider-gladje/ 

Lars Kristerz.se  http://larzkristerz.com/events/rattvik-camp-norway/ 

Expressen 22 jan http://www.expressen.se/sport/trav/riktiga-hastkrafter-

slapps-loss-under-vm/ 

Dalarnas Tidningar 26-feb fjärdedel 

Aftonbladet webb 19 dec 2014 http://www.aftonbladet.se/sportbladet/trav365/article200489

62.ab 

Aftonbladet webb 24 feb 2015 http://www.aftonbladet.se/sportbladet/trav365/article203657

95.ab 

P4 Dalarna 19-feb inslag ingen invasion 

P4 Dalarna 20-feb inslag, inget godis. 

Skifans (webbsida ) 19-jan http://www.skifans.se/artikel/har-ar-norges-vm 

Pressresa Dagbladet 

Norge 

30-31 januari  

Norska Dagbladet 14-feb redaktionellt i tryck samt webb. 
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http://www.dagbladet.no/2015/02/14/tema/reise/falun/sverig

e/vm/37629474/ 

Reiselyst ( webbsida 

) 

 http://www.magasinetreiselyst.no/den-store-falun-guiden/ 

Pressresa 

campingnorge.no 

16-feb http://www.campingnorge.no/vm-i-falun-rattvik-blir-norsk-

under-ski-vm 

Facebooktävling 

Visit sweden. 

Julkalender 

20-dec vinn mössa 

Nyhetsbrev via 

Siljan turism  

17-dec  

Pressmeddelande via 

visitsweden  

02-feb  välkommen till vinterfestivalen camp norway 

Visitsweden.no & 

Langrenn.no 

03-dec redaktionell artikel om VM och camp norway rättvik 

FB tävling på 

campnorway.se vinn 

jacka 

23-dec 22 svar. 

FB tävling på 

campnorway.se vinn 

tröja 

08-dec  

FB tävling camp 

norway, julkalender. 

Vinn mössa 

22-dec  

Rörosnytt 

webbartikel. 

04-jul http://www.rorosnytt.no/trivelige-rattvik/ 

FB tävling Visit 

sweden 

09-jan vinn festivalpass och mössor 

falun2015.com ( 

webbsida ) 

24-feb http://falun2015.com/istrav-i-rattvik/ 

Sportmagasinet 

dalarna 

01-nov halvsida redaktionellt 

Siljan ( vinter i 

siljansbygden, 

magasin) 

01-nov  

Dalarnas Tidningar 

Falukuriren och 

Dalademokraten 

5 maj http://www.dt.se/dalarna/rattvik/camp-norway-en-succe 

Nyhetspressen 5 maj http://www.nyhetspressen.se/4575483.html 

swixclassics.com 16-feb Programmet för CN, webbartikel och länk. 

Dalarnas tidningar 

18/2-1/3 

 Delar av programmet i Rättvik har dagligen publicerats. 
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5.2 Sociala media 

Facebook 

Projektet har haft en Facebook-sida sedan starten av projektet. Som mest har 1700 gillat sidan. Där har 

majoriteten, ca 1300 kommit från Sverige, 300 från Norge och resterande övriga länder. Av de 

svenska följarna har ca 500 kommit från Rättvik, därefter jämt fördelat kring 60-70 personer från 

Leksand, Stockholm, Falun och Mora. Från Oslo har det registrerats 52 gillare. Den 31 december 2014 

hade sidan 835 gillare, den 1/3 2015 var sidan som mest uppe i 1700 gillare.  

Den 26 maj 2015 slogs Camp Norway Rättvik 2015 samman med Visit Rättviks facebooksida. Detta 

för att fortsätta driva trafik till Rättvik men hålla informationen i ett aktuellt forum.  Visit Rättvik har i 

dagsläget 2012 följare. Facebook.com/visitrattvik 

Instagram 

Camp Norway Rättvik 2015:s Instagramkonto är det första som startats av Rättviks kommun. Det har i 

dagsläget 77 uppladdade bilder och 66 följare. Instagram har använts sparsamt under projektperioden. 

5.3 Norsk Media 

Ordet Rättvik har figurerat i flertalet norska medier under denna två års period.  Enligt 

sammanställning av Visit Sweden har Rättvik synts, och genererat ett mediavärde i Norge på 4,7 

miljoner kronor.  Norska Dagbladet ( 1,5 miljoner läsare/dag), Broderfolk, Arbeits Retten nättidning ( 

8000 läsare/dag), Reiselyst ( 73.000 läsare) och Norsk Uketidning ( 900.000 läsare ) är några av de 

medier som uppmärksammat Rättvik3. 

 

Flera norska webbsidor har också uppmärksammat Rättvik och projektet t ex. www.reiselykke.com, 

www.langrenn.no , www.magasinetreiselyst.no förutom webbartiklar i de stora dagstidningarna. 

 6. Egen annonsering / marknadsföringsaktiviteter 
Projektet har arbetat med att ta fram eget marknadsföringsmaterial. Detta inleddes med att skapa en 

grafisk profil för Visit Rättvik då det varumärket kom att ligga i fokus. 

Grafisk profil enligt följande: 

 

Typsnitt Visit Rättvik: 

Brödtext Garamond

Färger: Rättviks Grön, blå och röd samt vit. 

Stilelement: Grön Bård med Rättviksstjärnorna på.: 

 

 

Exempel på arbetet med den nya profilen kan ses på www.visitrattvik.se 

Projektet arbetade tidigt fram ett eget varumärke och logotyp för Camp Norway Rättvik 2015. Både 

ordet och märket är varumärkesskyddas hos PRV: 

 

 

 

                                                            
3 Se sammanställningen på sid 2-3 för redaktionella artiklar och webbpubliceringar. 

http://www.reiselykke.com/
http://www.langrenn.no/
http://www.magasinetreiselyst.no/
http://www.visitrattvik.se/


15 
 

Ett annat viktigt element i projektet var att tidigt skapa material så att man ”ser” att det händer 

någonting.  Redan i november 2013 började vi arbeta med bygglov för att få möjlighet att sätta upp 

infartsskyltar. Vi arbetade med en permanent skylt (15/1 2014-31/3 2015 ) i plåt samt en tryckt variant 

som man beroende på årstid och aktuellt evenemang i Rättvik kunde flytta enkelt. 

Informationsfoldrar om Visit Rättvik där Camp Norway Rättvik 2015 var en viktig del producerades. 

Detta arbete var inriktat mot För-VM i mars 2014. Vidare så tog projektet fram ytterligare material till 

sommaren på både svenska, norska och engelska. Logotypen kommunicerades tidigt i annonser och 

liknande. 

Exempel annons: 

 

 

 

 

 

 

Pins och flaggor köptes in i samband med festivalen för att smycka och profilera Rättvik. 

Här kommer en kortare sammanställning av material vi framställt under projektperioden: 

 

TRYCKSAKER & 

MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 

Folder till FÖR-VM  på norska 

2- infartsskyltar CN 

2x infartsskyltar beyondskiing, welcome to CN 

Folder Visit Rättvik Sommar/engelska/svenska + CN 

Folder Visit Rättvik 2015, inför sommaren 

Flaggspel (3 motiv ) 

Bussarmband med Rättviks stjärna. 

2 xCamp Norway roll-up text budskap 

1xVisiträttvik sommar roll-uo 

1x Visit rättvik vinter roll-up 

Visitkort i två omgångar med CN budskap 

Klisterlappar visit rattvik 

Tygmärken camp norway rättvik 

Visit rättvik rollup med årstidsbudskap (3 st inför 2015) 

Mössor , inköp från headwear UF 

Jackor, projektgrupp, profilkläder (tröjor, via team sportia) 

Biljetter till viktiga gäster samt tävlingar VM 

Inköp Norska flaggor ( papper ) 

Pins, Camp Norway Rättvik 2015 
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Chokladbitar med kommunvapnet på ( VM dag 28 feb ) 

Camp Norway Bakelse 500bitar (VM dag 28 feb) 

Marschaller i Rättviks centrum 18/2-1/3 2015 

Nya infartsskyltar tillsammans med istravet inför CN 

MARKNADSFÖRINGSAKTIVITETER 

Radioreklam & Aktiviteter, Wolf FM & Radio Siljan 

Infartsskyltar, välkommen till camp norway rättvik & VM 

Bannerannonsering, välkommen till rättvik & CN, 

langrenn.com v 52-v5 2015 

Gratistur Röros-Rättvik 1 juli 

Testa Rättvik  För VM 

Bussreklam v27-v32 2014 

Enkät till norska turister 15 juli-15 aug 2014 

Gästenkäter 4 st efter CN, Krögare, handel, boende, 

befolkning 

Undersökning Stina Evbjer ( obervation + enkät ) 

Journalist Malmberg 6-8 nedslag under CN, publiceras på 

FB samt kommunens hemsida under perioden 18/2-1/3 

2015. 

Kommuntält på VM Arenan  28/2 -2015 

Facebook tävlingar  

Medverkan på reiseliv 2014, upplevelsemössa Röros 

november 2014 

 

Camp Norways logotype har kommunicerats flitigt bland samarbetspartners affischer, hemsidor, 

mössor och tröjor samt i flera olika sammanhang. Logotypen har lånats ut till andra parter vi bedömt 

bidragit till det positiva flödet. Några exempel är Svenska Kyrkan som skapade ett gediget program i 

samband med Camp Norway Rättvik 2015, UF-företaget Headwear UF som använde logotypen till att 

skapa den officiella Camp Norway- mössan samt Sörlins Sport/Team Sportia som tog fram en egen 

kollektion av collegetröjor. 

 

Bild på Headwear UF: s mössa 

 

Tröja framtagen av Sörlins Sport/Team Sportia 
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7. Vinterfestivalen Camp Norway Rättvik 2015 

En stor del av projektet Internationella Marknader har självklart varit vinterfestivalen Camp Norway 

Rättvik 2015. Målet var att under 12 dagar (18/2-1/3 2015) samla så många aktörer som möjligt under 

detta paraply och skapa en vinterfestival. Projektledningens vision har varit att i samarbete med lokala 

företag sätta Rättvik på kartan och skapa intresse för besök under VM perioden, men framför allt 

återkommande besök andra årstider. En annan stor målgrupp för denna vinterfestival har varit de 

lokala innevånarna och tillresta då vinterfestivalen sammanfaller med de svenska sportlovsveckorna. 

Fokus har varit att skapa ett centralt festivalområde, en samlingsplats där man dagtid skulle kunna 

följa tävlingarna via en storbildsskärm, och kvällstid samlas för samkväm . Vi hade även ett antal 

starka vinterevenemang som skulle äga rum under denna period, som exempelvis Classic Winter Day 

och Istravet. I samarbete med Beyond Skiing anordnades också under Camp Norway Rättvik 2015 

skidloppet Snowkids of Dalarna, där närmare 40 barn deltog. P g a snöbristen kunde loppet inte 

genomföras framför kommunhuset, utan flyttades till IK Jarl. Den skridskobana som varit tänkt att 

finnas framför kommunhuset blev ej heller som planerat då kylan inte ville infinna sig.  

Ljussättning användes för att göra Rättvik synligt och välkommande från RV70 – visa att det är något 

som ”händer”. Detta gav ett stort gensvar och uppskattades mycket.  

 

Genom media har det varit svårt att hålla en realistisk bild av hur Rättvik skulle komma att besökas 

under evenemanget. Överdrivna rubriceringar och otydliga signaler från VM-arrangören har bidragit 

till detta exempelvis genom artiklar med rubriker som ”30000 norrmän invaderar Rättvik”. Det har 

även använts ord som ”invasion”, ”tredubblas” och så vidare. Förväntningarna på hur centrala Rättvik 

skulle komma att se ut under VM har på grund av detta varit skyhöga. 

Även från VM organisationen har förväntningarna varit höga i antalet tillresta norrmän och antalet 

gästnätter. Redan när man fick VM till Falun 2010 började man från Visit Södra Dalarna att boka upp 

stugor, hotell och vandrarhem till VM. Man bokade i stort sett upp varje hotell inom en timmes radie 

från Falun. Detta för att kunna tillgodose de kriterier FIS har gällande boende till de aktiva, media 

samt sponsorer med flera. Man har därför sedan länge kommunicerat ut att merparten av de 

kommersiella boendena är fullbelagda. Dock visade det sig att så var inte fallet då man den 18 
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december 2014 returnerade en del av boendet från researrangörer som valt att inte fullfölja sin 

preliminära bokning. Rättvik drabbades inte hårdast av dessa avbokningar, men det kändes av och 

skapade framför allt en oro bland boendena. Många hade räknat med att deras boenden skulle vara 

slutsålda och saknade åtgärdsplan om status skulle ändras. 

 

Man har även från VM organisationen varit väldigt framgångsrik i sin kommunikation gällande 

möjligheterna för privatpersoner att hyra ut sitt boende. Man har fått in fler boende än förväntat, vilket 

har inneburit att man inte hunnit med att lägga in alla boende. Detta har också lett till att man som 

uthyrare ibland annat Rättvik hamnat långt ned i ”listan” samt att man drunknat i mängden. Tillgången 

av privat boende har helt enkelt varit större än efterfrågan. 

 

7.1 Kommundag VM-arenan Falun 28 februari 2015 

Rättviks Kommun hade en monter inne på VM arenan precis vid entrén vid VM avenyn. Detta var en 

yta som samtliga kommuner som gått in som Founder i Beyond Skiing4 hade tillgång till under en dag 

under VM perioden. Denna dag valde vi att fokusera på Camp Norway Rättvik och Visit Rättvik inför 

sommaren. Vi bjöd på 500 Camp Norway-bakelser samt delade ut Camp Norway pins och material 

inför sommaren.  En mycket lyckad insats som möttes av mycket positiv feedback. Kännedomen om 

Rättviks satsning var hög. 

Denna dag deltog projektet även för bemanning av ”House Of Dalarna”, där lokala 

mathantverksföretagare från Rättvik, Yvonne Björ och Tin Gumuns, bjöd på bröd, sylt och ost ur egen 

produktion. Sedan tidigare har Rättvik i sitt samarbete med Beyond Skiing bistått med att hjälpa 

projektledaren Cecilia Jansson att låna in material, bilder och så vidare till mässan. 

 

7.2 Lokal festivalbuss 

Ända sedan starten av delprojektet Camp Norway Rättvik 2015 har bussfrågan och 

kommunikationerna T/R Falun legat i fokus. Denna prioriterades i god tid och projektet började 

preparera för busstrafik mellan Rättvik och Falun, då detta var ett stort orosmoment från VM 

organisationen, framför allt hur norrmännen ska ta sig från Rättvik till Falun och tillbaka. När frågan 

grundligt bearbetats och komplexiteten blev tydlig, kom så beskedet att VM organisationen själva 

skulle tillhandahålla trafiken med direktbussar T/R Falun.  

När detta besked kom, beslutades att i första hand fokusera på att ge service till lokala gäster och 

bofasta för resor inom Rättviks kommun. En buss som trafikerade en lokalslinga med utgångspunkt 

från Visit Rättviks boendeanläggningar anordnades. Detta som en service för tillresta men även 

bofasta för att komma ner till festivalområdet, men kanske framför allt komma hem på kvällarna. 

Servicen fanns tillgänglig mellan den 19 februari till 28 februari. Bussarmband för 120 kronor verkade 

som biljett för slingan. Inför arrangemanget ansågs detta som en mycket bra service och många 

verkade uppskatta det. Med facit i hand så hade det inte behövts, då antalet sålda bussband uppgick till 

cirka 40 st. Orsaken till detta är svår att fastställa, information om tillvägagångssättet hade 

kommunicerats ut flertalet gånger via projektets Facebook-sida, en helsida tillägnades i Camp Norway 

Magasinet samt att några av boendeanläggningarna samt Siljan Turism sålde band.  

 

                                                            
4 Företag, organisationer och kommuner som stöttar arbetet för att skapa ett skid-VM 2015 som överträffar alla 

förväntningar. Fler än 400 företag och organisationer anslutit till Beyond Skiing Foundation. 
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8. Modellen som förebild för andra 

Intresset för modellen, det vill säga arbetssättet i Rättvik under projektperioden, har börjat göra sig 

tillkänna. Bland annat så var en del av VM-organisationen ”Lahti 2017” på besök i Rättvik under 

Camp Norway för att se och lära. Man var mycket imponerad av hur man arbetat och lyckats samverka 

på så många plan. Man tycker även att de ”hårda” värdena så som tältets utseende, interiör och storlek 

var mycket välanpassat och snyggt. Man är inte alls främmande för vidare samarbete. 

Det har även kommit in förfrågningar från andra kommuner för att berätta om arbetet i Rättvik samt 

flera gratulationer om gott genomfört arbete. 

9. Budget 
Budgeten för projektet har hållit sig inom ramarna. Den totala budgeten 1 400 000 SEK, för perioden 

2013-2015 har används enligt följande i grova drag. 

Budget Internationella Marknader 2013-2015 

Marknadsföring 817099 

Möten/Representation 7000 

Resor/ Boende  20000 

Konsulttjänster 175000 

Löner  360900,9 

Övrigt  20000 

 

TOTALT:   1.399,999,9 

 

10. Inkvarteringsstatistik  
Under februari månad hade Rättvik knappt 15000 gästnätter. Av dessa är drygt 30 % utländska 

gästnätter varav 20 % är norrmän. Detta innebär en ökning av antalet norska gästnätter mellan åren 

2014 – 2015 för februari månad om cirka 4500 %.  Hela SCB rapporten för februari månad ligger i 

bilaga 2.  

Sammanställning av inkomna gästnätter som ligger utanför SCB statistiken 

Antal norska gästnätter: 

IK JARL    10 

STIERNHÖÖKSGYMNASIET 43 

Antal svenska gästnätter:   

Privatperson    8  

Stiernhöök   56 
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11. Enkäter 
 

11.1 Rättviks Handel 
Resultat från Enkät 

 

Hur ser du på din verksamhets framtida roll i Rättviks turistiska utveckling? 

Viktig i det stora hela. Hoppas kunna serva alla turister. Deltagande, stödjande, positiva. Ju fler turister desto 

bättre omsättning. Positivt. Ingen inverkan. Överlever tack vare sommaren. 
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Ovan svar visar på att projektet inte nått fram till handeln gällande de insatser som gjorts ibland annat 

Norge. Pressvärdet under projekttiden uppgår till 4,7 miljoner kronor i Norge, samt 1,3 miljoner i 

Sverige, som man i projektet inte lyckats framföra till handeln. Man ser också att den önskade 

målgruppen (norrmän) inte infunnit sig i Rättvik under den aktuella perioden. Man är också besvikna 

på antalet besökare då man genom informationen innan (projektmötet, media, egna förväntningar) 

skapat sig höga förväntningar. Detta visar tydligt på behovet av att skapa starkare kommunikation om 

vad som finns i centrum kopplat till besökare på anläggningar inom kommunen. 

 

11. 2 Boendeanläggningar Rättvik. 
Överlag är boendeanläggningarna nöjda med projektet Internationella marknader, och man har haft 

relativt bra beläggning under VM perioden 18/2-1/2 2015. Man har som grupp varit engagerade i 

projektet och varit delaktiga i information och möten. 
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Boendeanläggningarna har haft bra beläggning och önskad kundgrupp, norska besökare, har infunnit 

sig. Åldersmässigt är målgruppen som besökte Rättvik mellan 50-60 år. Omsättningsmässigt ökade 

merparten väsentligt.  

 

Boendeanläggningarna ser större nytta med projektet än om man jämför med handeln. De har i högre 

grad varit berörda av projektets effekter så tillvida att man har haft god beläggning och haft önskad 

målgrupp på plats. Detta har kanske gjort att man varit med uppmärksam på vad som skrivits i bland 

annat media. Man anser också att projektet bidragit till ett bättre företagsklimat och grundar för en 

positiv utveckling av Rättvik.
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Vad hände med din omsättning under VM veckorna ( v.8-v.9 2015) 

+50 % 

50% 

positivt 

+100% 

+40% 

Ökade något 

- 9% 
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11.3 Enkät boende Rättvik v.8-9 2015 

Totalt samlades 150 svar in genom utskick via bland annat Siljan Turism, Bo o Rättvik samt 

länk på Camp Norways Facebookssida. 
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11.4 Öppethållande Rastplats Gärdebyn under VM 2015 - Kort rapport 
”Förberedelser 

Vi ställde iordning stugan på rastplatsen så att det skulle bli ett trevligt ställe att besöka och arbeta 

på. Med enkla medel och lån av saker (mattor, dukar, renfällar, datorskärmar, lokalproducerade 

produkter, blommor och ljus) från flera av intressenterna, skapade vi en välkomnande känsla som 

samtidigt representerade vintersportorten Rättvik. 

Ett bildspel om Rättvik specialbeställdes av fotograf Trons, vi laddade med fräscha broschyrer (VM-

programmet till exempel ) och bryggde kaffe som vi bjöd på. 

Vi kommunicerade ”öppet i stugan” genom två trottoarpratare med handtextade skyltar, vimplar, 

blomkruka och marschaller. Vi startade en enkel facebooksida ”Rastplats Gärdebyn” som vi 

regelbundet uppdaterade med aktuella bilder. 

Öppethållande och Besökare 

Vi har haft öppet från onsdag 18 februari till söndag 1 mars, 6-8 timmar per dag. Vi öppnade klockan 

10-12 och stängde 18-19. Gunilla Jacobsson och Malin Ahlsén Gahns har bemannat stugan. (Torsdag 

26/2 hade vi stängt, Gunilla åkte till Falun och spanande på stämningen där, och på söndag 1/3 hade 

vi bara öppet 11-16.) 

Totalt har vi haft knappt 100 besökare. Antalet är färre än förväntat. De flesta var svenskar och 

besökte inte uttryckligen VM och/eller Rättvik utan var på genomresa till Sälen eller Idre. De 

utländska besökare vi haft har talat engelska eller svenska. De som kommit in har varit glada, lite 

överraskade och de tyckte att stugan var mysig. Under helgerna har familjer med barn gillat att få 

komma in och äta medhavd matsäck. Vi har inte fått några speciella frågor om utbud, logi eller annat 

”turistiskt”. Några av besökarna tyckte det var trevligt att få se delar av det lokala utbudet och 

passade på att handla med sig produkter. 

Rastplats Gärdebyn 

På rastplatsen finns parkeringsytor, toalett som är öppen dygnet runt, picnicbord och bänkar, 

informationstavlor, karta och soptunna. Kommunen sköter toastädning, snöröjning och soptömning. 

Utvärdering/Diskussion 

Resultatet av försöket att erbjuda besökare ett extra varmt välkomnande är ”godkänt”. Antalet 

besökare har varit få. Anledningarna är nog flera: Under de senaste ungefär 15 åren har inte 

rastplatsen varit regelbundet öppen och besökarna känner inte till rastplatsen. Sommartid får man en 

fin överblick över området, utsikten är fantastisk och det finns goda möjligheter att slå sig ned vid 

borden och bänkarna. Vintertid lockar inte dessa generösa erbjudanden lika mycket, av naturliga skäl. 

Rastplatsen har endast infart söderifrån. 

En intressant sak att fundera över är besökarnas reseupplägg, rutter och tidsdisposition. Vi har haft 

något fler som stannat på rastplatsen än som kommit in till oss, både turister och yrkeschaufförer. 

Några besöker endast toaletterna medan andra stannar kort och byter förare. Kanske kan det vara så 

att vissa rutter och resmål har vissa typer av resenärer och att de har så tajta tidsscheman att 

besökarna inte hinner stanna till under resan?1 
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Inför eventuella framtida aktiviteter kan man fundera på att ordna en speciell sak för barn (flagga, 

ritblock, knapp, etc.), att redan från börja kommunicera öppethållande i trycksaker och på 

webbplatser, satsa på dator med högtalare och skrivare samt att underlätta städning av stugan och 

toaletterna (speciellt på helgerna). 

Resultatet av Rättviks sammantagna investering under VM - ”Camp Norway”- är positivt och 

öppethållandet på Rastplats Gärdebyn får i det perspektivet ses som en liten del av en större 

marknadsföringssatsning.” 

/Gunilla Jacobsson, 2014-03-03 

12 Studieresa Oslo 30-31 maj 2015 
Medverkande: 

Erica Sterner, Rättviks Kommun 

Lotta Backlund, Green Owl Travel 

Marie Backlund, Backlunds Boende 

Nils Åberg, Stiftsgården 

Jonas Hillerström, Siljan Turism 

 

Ej med pga sjukdom:  

Helena Back, Rättviks Kommun 

 

Vi besökte barnfestivalen Miniöya i Töyenparken i centrala Oslo den 30-31 maj. Syftet var att studera 

och se hur man lyckats skapa en festival som man fyller med uppåt 8000 besökare dagligen. Tyvärr 

var vädret inte med oss denna resa, men ändå räknades att ca 6500 biljetter sålts under lördagen och på 

söndagen närmare 8000 biljetter. 

De lärdomar som gruppen tog med sig var kort och gott att man behöver inte göra så avancerade saker 

när det gäller barn. De är nöjda med ganska basic aktiviteter som målning, såpbubblor, sagoläsning 

och klättring i träd. Det som stack ut var att aktörerna många gånger gjorde aktiviteterna på lite 

roligare och annorlunda sätt. Till exempel så var det under söndagen ett gäng som gjorde ”Bockarna 

Bruse” genom att dansa streetdance /breakdance. Företaget Natusan fanns på plats och erbjöd 

”svampkastning” och såpbubblelek, Tretorn erbjöd stövelkastning vid sidan om gratis utlån av stövlar. 

Det var överlag en bra mix av både företag, föreningar och organisationer som fanns på plats och 

gjorde aktiviteter, alla trots sin storlek, väldigt okommersiellt . Till exempel Tretorn, Ikea, Rema1000, 

Visit Sweden, Biodlarna, scouterna och UNHCR.  

Tillgång till friskt vatten, förnyelsebar energi, ekologiska råvaror och mat, sopsortering/källsortering 

var tydliga inslag i festivalen. Hållbarhetskonceptet syntes tydligt så man på många ställen i området 

då man arbetade med källsortering av avfallet, man samlade in flaskor och i många montrar arbetade 

man efter konceptet "man-tager-vad-man-haver" och gjorde succé. Exempelvis ett tält med biodlare 

som lät barnen tillverka insekts- och färiljsbon av vasstrån. 

 

 Solidaritetsfrågorna lyftes också fram bland annat i ett av matstånden, UNHCR var på plats och 

visade ett ”flyktinghus”, som var designat av IKEA, en somalisk orkester spelade och presenterade 

jazz- och ethnomusik för barn/vuxna och flera andra kopplingar fanns till integrations- och 
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solidarietsfrågor. Allt detta är ju viktiga framtidsfrågor som verkligen påverkar våra barns framtid, 

superbra att de presenterades på ett ”barnvänligt” sätt på festivalen. 

Man hade även en gigantisk scen mitt i parken där ett större musikprogram utspelade sig i en bra mix. 

Allt från att High-Chaparall lät Lucky Luke uppträda till att det norska popbandet Donkey boy fanns 

på scenen. Vår egen Pippi Långstrump hade en helt egen scen där det bjöds på teater under dagen. 

Själva uppbyggnaden av festivalen fokuserade på att skapa många sittplatser och miljöer att samlas 

kring. Utställartältet var utplacerade strategiskt i parken för att skapa utrymme och rörelse. Själva 

programmet var väl utformat och tidssatt. Det vill säga allt hände inte samtidigt, när aktiviteten väl var 

i gång så höll man på mellan 15-30 minuter.  Det fanns ett stort mat – och fika utbud som med norska 

mått mätt var prisvärda. Det fanns även gott om toaletter samt stationer lite varstans med handsprit för 

att tvätta smutsiga små fingrar. Hela området var inringat och avspärrat med staket och väv. Det var 

verkligen en festival med armband, festivaltröjor och t-shirtar med egen logga och bildmaner, 

festivalprogram och all annan merchandise därtill.  

Det man kan ha synpunkter på är prislappen, trots ganska stora sponsorer tog man för barn 350 NOK 

för en dag. För en vuxen kostande en dags inträda 400SEK. 

Det var väldigt homogent inne på området, var väldigt tydligt på vilka grupper som ej deltog i 

festivalen. 

Gruppen fick med sig mycket inspiration och tankarna för en egen barnfestival i Rättvik satt fart. Lika 

så möjligheterna till att utveckla och växla upp redan befintliga aktiviteter såsom tisdagskul och 

aktivitetsdagen under Classic Car Week. 
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13. Slutsatser och avslutande kommentarer 
Projektet har syftat till att nå internationella marknader med den lokala destinationen Rättvik. Detta 

under lågsäsong och i stark lokal samverkan.  

För att lyckas med detta har projektet innehållit internationella marknadskampanjer, PR, mässor, 

kompetensutveckling, skapande av webbaserade plattformar, användning av sociala media som 

marknadskanal, värdskapsutbildningar och analyser av målgrupper. Under perioden har många möten 

ägt rum, allmänna stormöten, mindre planeringsmöten, styrgrupper, branschnätverk och 

genomförandemöten med mera. 

Tillsammans har Rättviks aktörer skapat en fantastisk stämning och inramning på själva VM-veckorna 

i Rättvik. Statistik och enkäter visar att andelen norska besökare motsvarat förväntningarna inför 

projektet och resultatet av arbetet har varit mycket gott. Exempelvis ökade andelen norska gästnätter 

mellan åren 2014 till 2015 (för februari månad) med cirka 4500 %. Syftet, internationalisering under 

lågsäsong, kan därmed anses väl uppfyllt. Projektet har också gett positiva effekter gällande antalet 

norska gästnätter under högsäsong. 

Projektet har också visat hur svårt det är att styra turismströmmarna när turisterna väl är på plats. Detta 

innebar att utfallet för handlarna i centrala Rättvik inte uppnådde önskat resultat. Lärdomen är såklart 

att arbeta vidare på att spetsa och tydliggöra handeln för besökare på våra boendeanläggningar, året 

om. Här finns en stor utvecklingspotential. 

Den lokala destinationsplattformen och samarbetet kring denna, har stärkts. Det finns goda 

förutsättningar för Rättvik som destination att stärka sina positioner på internationella marknader 

genom liknande arbeten igen. Ledorden för ett sådant arbete är lokal samverkan, höga ambitioner och 

tydlig rollfördelning. Detta projekt har varit ett insteg i ett sådant arbete och vi har dragit många 

viktiga lärdommar som ytterligare kan stärka Rättvik som turistort. Syftet, stark lokal samverkan, kan 

därmed anses uppfyllt. 

Avslutningsvis visade veckorna under själva VM på hur viktigt det är för Rättvik som boendeort att 

det arrangeras event året om. Många glada och tacksamma kommentarer har kommit från 

lokalbefolkning och besökande från närliggande kommuner. Man vill se liknande satsningar igen, det 

är helt tydligt. 
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Bilagor 

 

 
 

Tabell 
 

Antal gästnätter fördelat på marknadsområden jämfört med 3 föregående år, förändring 

 
H470 

 
Anläggningstyp: Hotell, vandrarhem, stugbyar och camping 

Period: Feb 
2015 

 

   
Region(er): Rättvik 

      

Population: 
Samtliga 
ÖPPNA 
anläggningar 

         
5 

  
6 

Storleksgrupp: 
Samtliga 

  Marknads-   Februari     Förändring från februari           

  

 
områden 

 
2015   

 
 2012   

 
 2013   

 
 2014   

         Antal %   Antal %   Antal %   Antal %   

  
To Totalt ##  14 743 100,0 

 
+ 6 583 + 81 

 
+ 4 402 + 43 

 
+ 3 195 + 28 

   Sv Sverige ##  10 371 70,3 
 

+ 2 876 + 38 
 

+ 1 031 + 11 
 

+  228 + 2 
        Utlandet ##  4 372 29,7 

 
+ 3 707 + 557 

 
+ 3 371 + 337 

 
+ 2 967 + 211 

          Därav: ## 
                       Norden u Sverige ##  3 292 22,3 

 
+ 2 993 +1 001 

 
+ 2 936 + 825 

 
+ 3 054 +1 283 

            Europa u Norden ##   462 3,1 
 

+  205 + 80 
 

 -  99  - 18 
 

 -  535  - 54 
            Utom-Europa ##   618 4,2 

 
+  509 + 467 

 
+  534 + 636 

 
+  448 + 264 

        Länderfördelning: ## 
                    Danmark ##   226 1,5 

 
+  23 + 11 

 
 -  20  - 8 

 
+  98 + 77 

         Norge ##  2 996 20,3 
 

+ 2 932 +4 581 
 

+ 2 892 +2 781 
 

+ 2 931 +4 509 
         Finland ##   70 0,5 

 
+  38 + 119 

 
+  64 +1 067 

 
+  25 + 56 

         Island ##  -  - 
 

 - ~ 
 

 - ~ 
 

 - ~ 
         Tyskland ##   199 1,3 

 
+  66 + 50 

 
 -  289  - 59 

 
 -  551  - 73 

         Storbritannien ##   7 0,0 
 

+  2 + 40 
 

+  3 + 75 
 

+  2 + 40 
         Irland ##  -  - 

 
 - ~ 

 
 - ~ 

 
 - ~ 

         Nederländerna ##   73 0,5 
 

+  60 + 462 
 

+  67 +1 117 
 

+  11 + 18 
         Belgien ##   4 0,0 

 
+  4 ~ 

 
+  4 ~ 

 
+  2 + 100 

         Luxemburg ##  -  - 
 

 - ~ 
 

 - ~ 
 

 - ~ 
         Frankrike ##   3 0,0 

 
+  1 + 50 

 
 -  22  - 88 

 
 -  28  - 90 

         Schweiz ##   80 0,5 
 

+  16 + 25 
 

+  76 +1 900 
 

+  64 + 400 
         Österrike ##   13 0,1 

 
+  12 +1 200 

 
+  11 + 550 

 
 -  12  - 48 

         Italien ##   15 0,1 
 

 -  3  - 17 
 

+  14 +1 400 
 

+  14 +1 400 
         Spanien ##  -  - 

 
 -  1  - 100 

 
 -  30  - 100 

 
 -  31  - 100 

         Portugal ##  -  - 
 

 - ~ 
 

 - ~ 
 

 - ~ 
         Grekland ##  -  - 

 
 - ~ 

 
 - ~ 

 
 - ~ 

         Turkiet ##   1 0,0 
 

+  1 ~ 
 

+  1 ~ 
 

+  1 ~ 
         Ryssland ##   1 0,0 

 
 -  1  - 50 

 
+  1 ~ 

 
 -  3  - 75 

         Estland ##   1 0,0 
 

 -  3  - 75 
 

+  1 ~ 
 

+  1 ~ 
         Lettland ##   7 0,0 

 
+  3 + 75 

 
+  7 ~ 

 
+  7 ~ 

         Litauen ##   5 0,0 
 

+  5 ~ 
 

+  5 ~ 
 

+  5 ~ 
         Polen ##   42 0,3 

 
+  40 +2 000 

 
+  42 ~ 

 
+  38 + 950 

         Tjeckien ##  -  - 
 

 -  3  - 100 
 

 -  1  - 100 
 

 -  60  - 100 
   

 
   Slovakien ##  -  - 

 
 - ~ 

 
 - ~ 

 
 - ~ 

   

 
   Ungern ##   5 0,0 

 
+  5 ~ 

 
+  5 ~ 

 
+  5 ~ 

   

 
   Rumänien ** ##  -  - 

 
 - ~ 

 
 - ~ 

 
 - ~ 

   

 
   Bulgarien ** ##   1 0,0 

 
+  1 ~ 

 
+  1 ~ 

 
+  1 ~ 

   

 
   Slovenien ** ##   2 0,0 

 
+  2 ~ 

 
+  2 ~ 

 
 -  4  - 67 

   

 
   Kroatien ** ##  -  - 

 
 - ~ 

 
 - ~ 

 
 - ~ 

   

 
   Cypern ** ##  -  - 

 
 - ~ 

 
 - ~ 

 
 - ~ 

   

 
   Malta ** ##  -  - 

 
 - ~ 

 
 - ~ 

 
 - ~ 

   

 
   Övriga Europa ##   3 0,0 

 
 -  2  - 40 

 
+  3 ~ 

 
+  3 ~ 

   

 
   USA ##   1 0,0 

 
 -  8  - 89 

 
 -  29  - 97 

 
 -  21  - 95 

   

 
   Kanada ##   1 0,0 

 
+  1 ~ 

 
+  1 ~ 

 
+  1 ~ 

   

 
   Brasilien ** ##   1 0,0 

 
+  1 ~ 

 
+  1 ~ 

 
+  1 ~ 

   

 
   Övriga Amerika ##   1 0,0 

 
+  1 ~ 

 
 -  1  - 50 

 
+  1 ~ 

   

 
   Japan ##  -  - 

 
 - ~ 

 
 - ~ 

 
 -  1  - 100 

   

 
   Sydkorea ##  -  - 

 
 - ~ 

 
 - ~ 

 
 - ~ 

   

 
   Kina * ##   6 0,0 

 
+  3 + 100 

 
 -  3  - 33 

 
 -  - 
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Antal gästnätter per valda nationer på hotell, stugbyar och vandrarhem

Period: Feb 2015

Summa Sverige Danmark Norge Finland Tyskland StorBr Holland Frankrike Italien PolenÖvr Europa USA kina Övr Världen

Leksand  17 906 17 039 49 390 132 31 2 107 1 16 20 87 8 6 18

Rättvik  13 723 9 679 226 2 668 70 199 7 73 3 15 42 123 1 6 611

Orsa  8 363 7 315 335 181 43 43 19 288 2 1 36 61 2 0 37

Mora  10 170 8 652 272 820 39 122 35 43 7 18 18 105 14 12 13

SILJAN TOTALT  50 162 42 685 882 4 059 284 395 63 511 13 50 116 376 25 24 679

Andel 85,1% 1,8% 8,1% 0,6% 0,8% 0,1% 1,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,7% 0,0% 0,0% 1,4%

Leksand 35,7%

Rättvik 27,4% Förändring antal gästnätter per valda nationer på hotell, stugbyar och vandrarhem

Orsa 16,7% Period: Feb 2015 jämfört med samma period föregående år

M ora 20,3%

Summa Sverige Danmark Norge Finland Tyskland StorBr Holland Frankrike Italien PolenÖvr Europa USA Kina Övr Världen

Leksand  2 759 2 386 -9 249 122 4 -10 100 -2 -61 -7 18 -1 0 -30

Rättvik  3 045 392 98 2 603 25 -539 2 11 -28 14 38 -19 -21 0 469

Orsa  -  781 -290 78 110 -32 -213 -79 -47 -3 -2 34 -350 1 -4 16

Mora  - 1 006 -1 584 71 659 -11 -52 21 26 -4 -12 15 -132 -3 9 -9

SILJAN TOTALT  4 017 904 238 3 621 104 -800 -66 90 -37 -61 80 -483 0 5 422

PROCENTUELL förändring av antal gästnätter per valda nationer på hotell, stugbyar och vandrarhem

Period: Feb 2015 jämfört med samma period föregående år

Summa Sverige Danmark Norge Finland Tyskland StorBr Holland Frankrike Italien PolenÖvr Europa USA Kina Övr Världen

Leksand 18 16 -16 177 1 220 15 -83 1 429 -67 -79 -26 26 -11 0 -63

Rättvik 29 4 77 4 005 56 -73 40 18 -90 1 400 950 -13 -95 0 330

Orsa -9 -4 30 155 -43 -83 -81 -14 -60 -67 1 700 -85 100 -100 76

Mora -9 -15 35 409 -22 -30 150 153 -36 -40 500 -56 -18 300 -41

SILJAN TOTALT 9 2 37 827 58 -67 -51 21 -74 -55 222 -56 0 26 164

Hotellstatistik

Period: Feb 2015

       Antal belagda rum Antal belagda        Kap-utn %            Ankomster               Stanntid

Totalt M å-To Fr-Sö bäddar Rum Bäddar Sve Utl Tot Sve Utl Tot

Leksand 8 383 4 114 4 269 13 292 47,7 37,2 8 132 251 8 383 1,58 1,92 1,59

Rättvik 3 697 1 895 1 802 5 532 41,1 32,4 1 927 257 2 184 1,93 7,07 2,53

Mora+Orsa 5 916 3 073 2 843 10 187 45,2 31,1 5 682 719 6 401 1,52 2,14 1,59

SILJAN TOTALT 17 996 9 082 8 914 29 011 45,4 33,9 15 741 1 227 16 968 1,60 3,13 1,71

Hotellstatistik

Period: Feb 2015 jämfört med samma period föregående år

       Antal belagda rum Antal belagda        Kap-utn %            Ankomster               Stanntid

Totalt M å-To Fr-Sö bäddar Rum Bäddar Sve Utl Tot Sve Utl Tot

Leksand 1 276 702 574 1 248 4,4 -0,8 979 123 1 102 -0,08 0,42 -0,07

Rättvik 923 514 409 1 329 9,8 7,4 -244 216 -28 0,03 5,27 0,63

Mora+Orsa -201 23 -224 -921 -1,2 -2,7 -605 159 -446 -0,07 0,18 -0,03

SILJAN TOTALT 1 998 1 239 759 1 656 3,8 0,3 130 498 628 -0,07 1,26 0,04

Hotellstatistik. Procentuell förändring

Period: Feb 2015 jämfört med samma period föregående år

       Antal belagda rum Antal belagda        Kap-utn %            Ankomster               Stanntid

Totalt M å-To Fr-Sö bäddar Rum Bäddar Sve Utl Tot Sve Utl Tot

Leksand 18,0 20,6 15,5 10,4 10,0 -2,2 13,7 96,1 15,1 -4,9 28,3 -4,1

Rättvik 33,3 37,2 29,4 31,6 31,4 29,4 -11,2 526,8 -1,3 1,4 291,7 33,3

Mora+Orsa -3,3 0,8 -7,3 -8,3 -2,6 -7,9 -9,6 28,4 -6,5 -4,4 9,1 -1,9

SILJAN TOTALT 12,5 15,8 9,3 6,1 9,1 0,8 0,8 68,3 3,8 -4,0 67,0 2,1

Vandrarhem- och Stugbystatistik

Period: Feb 2015

Förändring

Antal belagda jämfört med föreg år

bäddar bäddar %

Leksand .. .. ..

Rättvik 8 191 1 716 21

Orsa 6 253 -823 -13,2

Mora .. .. ..

SILJAN TOTALT 21 151 2 361 11,2

Antal gästnätter per valda nationer på camping

Period: Feb 2015

Summa Sverige Danmark Norge Finland Tyskland Storbr. Holland Frankrike Schweiz Italien Polen Övr EuropaÖvr Världen

Mora+Orsa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Leksand-Rättvik .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

SILJAN TOTALT 9763 8866 117 540 7 1 0 94 14 4 0 13 75 32

Förändring antal gästnätter per valda nationer på camping

Period: Feb 2015 jämfört med samma period föregående år

Summa Sverige Danmark Norge Finland Tyskland Storbr. Holland Frankrike Schweiz Italien Polen Övr EuropaÖvr Världen

Mora+Orsa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Leksand-Rättvik .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

SILJAN TOTALT 629   163 -7 366 6 -58 0 45 13 -3 0 13 59 32

PROCENTUELL förändring av antal gästnätter per valda nationer på camping

Period: Feb 2015 jämfört med samma period föregående år

Summa Sverige Danmark Norge Finland Tyskland Storbr. Holland Frankrike Schweiz Italien Polen Övr EuropaÖvr Världen

Mora+Orsa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Leksand-Rättvik .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

SILJAN TOTALT 7 2 -6 210 600 -98  Noll i fjol 92 1 300 -43  Noll i fjol  Noll i fjol 369  Noll i fjol

 
   Indien ** ##   2 0,0 

 
 -  2  - 50 

 
 -  6  - 75 

 
+  2 ~ 

   

 
   Övriga Asien ##   4 0,0 

 
+  4 ~ 

 
+  4 ~ 

 
+  4 ~ 

   

 
   Australien ##  -  - 

 
 - ~ 

 
 - ~ 

 
 - ~ 

   

 
   Nya Zeeland ##  -  - 

 
 - ~ 

 
 - ~ 

 
 - ~ 

   

 
   Övriga Världen ##   2 0,0 

 
+  2 ~ 

 
+  1 + 100 

 
 -  17  - 89 

   

 
   Ej angivet ##   600 4,1 

 
+  507 + 545 

 
+  566 +1 665 

 
+  478 + 392 

   

                         Kursiv stil *  = länder som tillkommit i redovisningen fr.o.m 04-01-01,        Kursiv stil ** = länder som tillkommit i redovisningen fr.o.m 08-01-01 
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Vandrarhem- och Stugbystatistik

Period: Feb 2015

Förändring

Antal belagda jämfört med föreg år

bäddar bäddar %

Leksand .. .. ..

Rättvik 8 191 1 716 21

Orsa 6 253 -823 -13,2

Mora .. .. ..

SILJAN TOTALT 21 151 2 361 11,2

Antal gästnätter per valda nationer på camping

Period: Feb 2015

Summa Sverige Danmark Norge Finland Tyskland Storbr. Holland Frankrike Schweiz Italien Polen Övr EuropaÖvr Världen

Mora+Orsa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Leksand-Rättvik .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

SILJAN TOTALT 9763 8866 117 540 7 1 0 94 14 4 0 13 75 32

Förändring antal gästnätter per valda nationer på camping

Period: Feb 2015 jämfört med samma period föregående år

Summa Sverige Danmark Norge Finland Tyskland Storbr. Holland Frankrike Schweiz Italien Polen Övr EuropaÖvr Världen

Mora+Orsa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Leksand-Rättvik .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

SILJAN TOTALT 629   163 -7 366 6 -58 0 45 13 -3 0 13 59 32

PROCENTUELL förändring av antal gästnätter per valda nationer på camping

Period: Feb 2015 jämfört med samma period föregående år

Summa Sverige Danmark Norge Finland Tyskland Storbr. Holland Frankrike Schweiz Italien Polen Övr EuropaÖvr Världen

Mora+Orsa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Leksand-Rättvik .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

SILJAN TOTALT 7 2 -6 210 600 -98  Noll i fjol 92 1 300 -43  Noll i fjol  Noll i fjol 369  Noll i fjol


