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Sammanfattning 
 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur Hallstahammars kommun destinationsutveckling 

går till, och vilken turisttyp som besöker kommunen. Hallstahammars kommun är en liten 

kommun, men har olika sevärdheter för både kulturturismen och naturturismen, så som 

Strömsholm slott, Åsby hem och trädgård, fiskeplatser, Skantzen m.m. Områdena och 

sevärdheterna ligger väldigt nära varandra, från Skantzö bad och camping till centrum är det 

ca tio minuters promenad. Att platserna ligger nära varandra, är en styrka som kommunens 

destinationsutveckling har jämfört med en större kommun. För att destinationsutvecklingen 

ska gå framåt kan kommuner utgå från bl.a. nätverksperspektivet, det turistiska systemet och 

marknadsföring. Nätverksperspektivet innebär att företag ska åstadkomma en utveckling, 

antingen genom samarbeten eller enskilt, där både offentliga och privata aktörer involveras, 

de är oftast beroende av varandra (Svensson, Bodén & Fuchs, 2012, s.13). Turistiska systemet 

omfattar befolkning, institutioner och företag. Det är de lokala turistsamarbetena som lönar 

sig för en destination, med dess informella nätverk samt det formella nätverket som en 

kommun har (Lynch, 2000, s.6). Företagen måste sätta upplevelsen i centrum, då det är 

upplevelser som utgör motivationen i det turistiska systemet (Fredman, Wall Reinus, & 

Lundberg, 2009, s.11). Det är också viktigt att marknadsföra destinationen för att locka till sig 

turister och besökare. Turismen har positiv inverkan på destinationen, då den lokala ekonomin 

kommer stärkas, den negativa inverkningen turismen medför är nedskräpning (Müller & 

Pettersson, 2000, s.8). 

 

Destinationsutvecklingen i Hallstahammars kommun utvecklas genom att kommunen 

fungerar som länken mellan företagen och kommunen. Mari Högkvists uppgift som 

turistkonsulent på Hallstahammars kommun är att träffa de två olika nätverken, Åsby 

Skantzen gruppen och Destination Strömsholm varannan månad för att planera tillsammans 

vad som ska göras, t.ex. om fler gatulampor behövs eller röjas sly. Dessa två nätverk skulle få 

ut mer av turismen om de inte värnade om sina egna områden och sina egna intressen, utan 

började samarbeta med varandra, vilket skulle gynna turismutvecklingen och Hallstahammars 

kommun som en konkurrenskraftig destination. Eftersom kommunen är liten till ytan, är deras 

styrkor i destinationsutvecklingen att företagen som finns inom kommunen känner till 

varandras styrkor och svagheter. Negativt med Hallstahammars kommuns 

destinationsutveckling är att det finns väldigt få köpbara produkter. Om företagen ville 

samarbeta med varandra, skulle det finnas fler köpbara produkter. Att få företagen att vilja 

samarbeta med varandra är Hallstahammar kommuns uppgift. Hallstahammars kommun är 

med i Västmanlands kommuner och landsting (VKL), VKL har mål för alla Västmanlands 

kommuner, som Hallstahammars kommun försöker att uppnå. Ett mål är business-to-business, 

där Skantzö brukshotell har ett avtal med de tyska researrangörerna (M. Högkvist, personlig 

kommunikation, 16 maj 2013). 

 

Målet med kommuners destinationsutveckling är att locka till sig fler turister, samtidigt som 

kommuner vill förbättra sitt produktutbud. För att lyckas locka fler turister, eller/och utöka 

produktutbudet behövs samarbeten och partnerskap mellan den privata sektorn och den 

offentliga sektorn (K. Müller, 2011, s.200-204). 
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1 Inledning/Bakgrund 
 

Som turist i Sverige finns det många destinationer att välja bland att resa till, alltifrån 

historiska platser, shopping, kultur, nöjen, mat, naturupplevelser, m.m. Destinationer i Sverige 

kan alltid utvecklas ännu mer, då det finns potential som exempelvis naturen, unika platser, en 

attraktiv livsstil, konferensanläggningar och pulserande storstäder (Nilsson, 2010). De största 

destinationerna som marknadsförs mest på VisitSwedens
1
 hemsida, och som därmed lockar 

till sig flest besökare och turister är Stockholm, Malmö, Göteborg, södra-, norra- och central 

Sverige. Marknadsföringen för centrala Sverige är Dalarna, Värmland, Göta Kanal, Uppsala 

och Sigtuna (VisitSweden). I centrala Sverige ligger även landskapet Västmanland, 

Västmanland gränsar till de tre landskapen som marknadsförs på VisitSwedens hemsida, 

Dalarna, Värmland och Uppland. Västerås som är residentstaden i Västmanland lockar 

mycket turister och besökare varje år med sitt breda utbud av evenemang, upplevelser och 

aktiviteter. Specialvaruhandeln i de mindre städerna i Västmanland har utsatts för hård 

konkurrens från Västerås, då Erikslund byggde sitt köpcentrum i utkanten av Västerås 

(Hallstahammars översiktsplan, 2011, s.41).   

 

Det finns ytterligare en destination i Västmanland som lockar till sig många besökare en gång 

varje år i början på juni, nämligen Strömsholm. Hela Strömsholm förvandlas till ett 

”hästmecka” där hästintresserade möts från hela Europa för att titta på och delta i 

nationaldagstävlingarna (f.d. Strömsholmstävlingarna). I Strömsholm finns en av 

hästnäringens tre riksanläggningar, Strömsholms ridskola (Hallstahammars översiktsplan s.8-

9). På Strömsholms ridskola utbildas ridlärare, hästskötare och elitsatsande ryttare. 

Utbildningarna finns på gymnasienivå och högskolenivå. Även en yrkesutbildning inom 

hovslageri och körutbildning för brukshästar finns på Strömsholms ridskola (Hästnäringens 

nationella stiftelse). Regiondjursjukhuset Strömsholm är beläget i Strömsholm, det är ett av 

Europas modernaste djursjukhus. I Strömsholm hittar besökare och turister även ett stort gult 

barockslott, nämligen Strömsholms slott. Slottet ligger längst med hästhagarna och 

Strömsholms kanal, intill slottet finns vacker slottsmiljö. Endast 15 minuters bilfärd från 

Strömsholm ligger staden Hallstahammar, som är centralorten i Hallstahammars kommun. På 

denna korta sträcka har naturlandskapet hunnit ändra sig från slottsmiljö, med öppna fält och 

lövskogsområden, till de typiska bergslagsskogarna och stålindustrin, där bär, svamp och älg 

finns. I Hallstahammars kommun ser man hur dåtid möter nutid, vissa platser har ett 

riksintresse som lockar till sig fler besökare och turister. (Hallstahammars översiktsplan, del 

1, s.8-9) ”Hallstahammars kommun är en överraskande kommun värd att besöka” 

(Hallstahammars översiktsplan, del 1, 2011, s.12). 

 

I Hallstahammars kommun översiktsplan finns ett mål om att kommunen ska bli en plats för 

”det goda livet i storstadens närhet” (Hallstahammars översiktsplan, del 1, 2011, s.11). 

Kommunen vill erbjuda och locka turister att komma till Hallstahammars kommun för att 

koppla av, eller uppleva Bergslagen och Mälaren med dess vackra natur. Det finns en 
                                                           
1
 VisitSweden marknadsför Sverige och svenska destinationer utomlands. Det är ett 

marknadskommunikationsföretag som samarbetar med svenska företag för att skapa fler arbeten, och locka 

internationella turister som reser med utländska researrangörer (http://partner.visitsweden.com/Startsida/Om-

oss/Vart-uppdrag/Vart-uppdrag/. Hämtad 17 april, 2013). 
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avkopplingsplats för alla personligheter, antingen i skogen, på de öppna landskapen, vid 

slottsmiljön, i tätorten eller på stranden. I hela kommunen finns det unika historiska landskap, 

det anordnas även populära evenemang bl.a. nationaldagstävlingarna. Ett av världens första 

jazzmuseum finns i Strömsholm, samt ett av Västmanlands mest besökta turistmål ligger i 

Hallstahammar, Åsby hem och trädgård. Genom hela kommunen rinner Kolbäcksån och 

Strömsholms kanal, där Hallstahammars kommun vill utveckla verksamheter längs åarna för 

att främja turismen och småföretagarna. Kolbäcksån har potential att utvecklas för friluftsliv 

och rekreation, då det finns ett rikt djur- och växtliv runt ån (Hallstahammars översiktsplan, 

del 1, 2011, s.11-12). 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

I detta arbete vill jag studera hur destinationsutvecklingen i Hallstahammars kommun går till. 

Eftersom Hallstahammars kommun är en liten kommun, har de inte samma förutsättningar att 

vara en attraktiv turistdestination som större kommuner eller större städer har, som 

exempelvis Västerås. Västerås är den större stad som ligger närmast Hallstahammar, Västerås 

har expanderat mot Hallstahammars håll där köpcentret Erikslund och IKEA byggdes. I detta 

arbete vill jag även ta reda på vilken typ av turister som kan tänkas besöka Hallstahammars 

kommun. 

 

 Hur går destinationsutvecklingen till i Hallstahammars kommun? 

 Vilka fördelar och nackdelar har Hallstahammars kommun destinationsutveckling 

jämfört med en större kommun? 

 Vilken typ av turister besöker Hallstahammars kommun? 

 

1.2 Metod 

Jag har använt mig av den kvalitativa metoden, då jag vill förstå hur destinationsutvecklingen 

går till i Hallstahammars kommun. Den kvalitativa forskningen försöker förstå hur olika 

organisationer och individer tänker.  I denna metod har jag som undersökare en närmare 

kontakt med den eller det som jag studerar. Med den kvalitativa metoden kan jag välja ut min 

målgrupp jag vill intervjua utifrån kön, ålder, boende eller yrke.  Det negativa med den 

kvalitativa metoden, är att det kan vara svårt att tolka fakta och information rätt. En annan 

aspekt är hur jag som intervjuare ska uppträda, om jag ska vara passiv eller aktiv, är jag för 

aktiv kan jag styra intervjun åt ett visst håll. Den närhet som man får av den kvalitativa 

metoden kan även det styra intervjun åt ett visst håll. Med närhet menas att intervjuaren och 

intervjupersonen får en kontakt, som gör att den intervjuade tror att jag förväntar mig ett svar 

som denne person ska svara, vilket kan resultera i att intervjupersonen svarar annorlunda, än 

vad den skulle ha svarat annars. Jag som intervjuare måste vara medveten om att detta kan 

hända. Vid en kvalitativ undersökning har jag som undersökare en förförståelse om 

området/ämnet, förförståelsen har jag fått genom min utbildning, egna erfarenheter och 

vetenskapligt arbete, även de fördomar människor har kan prägla arbetet (Holme & Solvang, 

1997/1996, s.92-95).  
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När jag läser en forskningspublikation eller ett examensarbete kan jag se vilken värdering, 

tolkning och vilka uttryck som finns i texten av författaren. Negativt med den kvalitativa 

metoden är att tolkningarna kan vara osäkra, det är svårt att testa resultatets sanning då man 

måste känna till både den intervjuade och de intervjuande personernas erfarenheter, 

förförståelse och värderingar (Thurén, 2007, s.100 & 103). När intervjuaren ska tolka svaren 

från en intervju, kan den personen omedvetet tolka svaren utifrån sina egna uppfattningar och 

erfarenheter.  Exempelvis en rädd person uppfattar världen som otäck, denne person tror att 

alla andra också uppfattar världen på ett otäckt sätt, utan att ha i åtanke att andra personer 

uppfattar världen på ett annorlunda sätt. Alla människor uppfattar världen på olika sätt, på 

grund av vilka erfarenheter vi har i våra liv. Det är därför viktigt att vi sätter oss in i andra 

människors liv och erfarenheter, samt att tolka korrekt i passande sammanhang (Thurén, 

2007, s.96-97). 

 

Jag har använt mig av en intervjuguide, då jag tycker det passar bäst in med mina 

frågeställningar. Jag har gjort en respondentintervju med Mari Högkvist som är anställd på 

Hallstahammars kommun. När jag intervjuade Högkvist hade jag redan en förförståelse om 

Hallstahammars kommun, då jag hade besökt och läst mycket om kommunen. Jag spelade in 

hela intervjun och försökte hålla mig neutral, Högkvist svarade själv på mina frågor, vi hade 

ingen ”diskussions intervju”. Jag har försökt att göra en respondentintervju över datorn med 

någon från VisitSweden, men lyckades inte få något svar. Jag har varit i kontakt med Henrik 

Wester på Västmanlands kommuner och landsting om en intervju, men vi hann aldrig 

genomföra intervjun. Jag har besökt Hallstahammars kommun för att se alla sevärdheter och 

uppleva Hallstahammar, Strömsholm och Kolbäck ur ett turistperspektiv. Jag har även försökt 

sätta mig in i en turistsituation, där jag har sökt på internet efter information, aktiviteter och 

annat som en turist kan göra i Hallstahammars kommun.  

 

1.3 Källkritik 

När jag sökte i DIVA om destinationsutveckling kom det upp många studentuppsatser. De 

flesta uppsatserna handlade om marknadsföring, innovationer och kluster. När jag sökte på 

forskningspublikationer i DIVA fick jag upp 15 träffar, åtminstone tre publikationer var 

intressanta för mitt arbete. Jag valde att läsa och ha med Turismens betydelse - 

litteraturöversikt över forskning kring destinationsutveckling av Bo Svensson, Bosse Bodén 

och Mattias Fuchs. Jag använde mig även av en rapport från konferensen, 

Destinationsutveckling – planering, implementering och effekter av Laila Frisk. Jag valde att 

ha med dokumentationen från konferensen, då det var flera professorer som kom från fler 

olika länder, inte enbart Sverige. Av det lärde jag mig hur planering av destinationer kan gå 

till i olika läder och försöka dra paralleller till Hallstahammars kommun. Deras forskningar 

hade olika inriktningar, vissa på IT, några på turism, och några på destinationsutveckling. Jag 

kunde läsa och förstå från flera olika perspektiv, jag kan lita på deras fakta då de har forskat 

om dem ämnena som de talade om. I rapporten Turismens betydelse beskrev forskarna olika 

begrepp som tillhör destinationsutveckling. Forskare har forskat mest om Åre, detta gör att det 

blir svårt att applicera den forskning som finns om Åre till Hallstahammars kommun. Åre är 

en skidort och lockar till sig besökare året runt, Hallstahammar är en relativt okänd 

destination och är ingen skidort. Jag har läst översiktsplanen för Hallstahammars kommun, 
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där jag ser vad som ska göras i framtiden, utvecklas och vilka planer de har. Boken Utveckla 

turistdestinationer. Ett svenskt perspektiv hade jag mycket användning av, där flera av 

författarna var forskare och hade varit med på konferensen som jag nämnde tidigare.  

Eftersom de är forskare, lektorer och professorer är Utveckla turistdestinationer en säker 

källa, men som med allt annat jag har läst, måste boken läsas med en källkritisk medvetenhet.  

 

1.4 Disposition 

Detta arbete börjar med att förklara begrepp som jag använder mig av i hela arbetet. Sedan 

kommer teoridelen där första kapitlet handlar om tidigare forskning, där tar jag upp forskning 

som handlar om destinationsutveckling och turism. Efter tidigare forskning kommer kapitlet 

turisttyper, i detta kapitel tar jag upp och beskriver olika turisttyper som jag tycker är mest 

relevanta för mitt arbete. Sista kapitlet i teoridelen är Hallstahammars kommun, där står det 

vad som finns att göra och vilka sevärdheter som finns i de olika orterna, Hallstahammar, 

Kolbäck, Strömsholm och Borgåsund. Efter sevärdheterna kommer en sammanfattning av 

intervjun med Mari Högkvist (turistkonsulent på Hallstahammars kommun), efter intervjun 

finnes vad som kommer hända i framtiden i kommunen. I arbetet kommer det även finnas 

bilder på Hallstahammars kommun. Analysen kommer efter Hallstahammar kommun kapitlet. 

Avslutningsvis i detta arbete kommer resultatet, jag har även bilagor där intervjuguiden och 

en karta finns över Hallstahammars kommun.  

 

1.5 Begrepp 

Ordet turism har tre betydelser inhemsk-, inkommande- och utgående turism. Inhemsk turism 

är de människor som bor i ett land och reser i sitt hemland, exempelvis svenskar som reser i 

Sverige. Inkommande turism är de människor som bor i ett annat land än det land de reser till, 

t.ex. greker som reser till Sverige. Utgående turism är när människor som bor i exempelvis 

Sveriges, reser till Grekland (Turistdelegationen, 1995, s.5-6). 

 

Besökare är ett annat begrepp inom turismen. Om en person är en besökare, besöker den en 

plats, men sover inte över. Det är skillnaden mellan en besökare och turist, då en turist 

övernattar på platsen. (Turistdelegationen, 1995, s.5-6). 

 

För att kunna räknas som turister eller besökare, måste personens resa ske till en destination 

som inte är dennes hemort, den måste resa utanför sin vanliga omgivning. Resor som sker till 

arbetsplatsen eller studieorten räknas inte som turister. När en turist är ute och reser räknas 

den som en turist när den är borta mindre än ett år, om turisten reser längre än ett år räknas det 

som bosättning (Turistdelegationen, 1995, s.5-6). 

 

Destinationen är den plats eller region dit turister väljer att resa, som är huvudmålet med 

resan (Svensson, Bodén & Fuchs, 2012, s.7). 

 

 

 

 

 



5 
 

2 Tidigare forskning 
 

2.1 Turism 

Turismen har både positiv och negativ inverkan på lokalbefolkningen. De positiva 

inverkningarna är att den lokala ekonomin stärks, vilket kommer ge en bättre social service, 

fler arbetstillfällen tillkommer, kontaktnäten breddas, samt att befolkningsutvecklingen 

kommer få en positiv utveckling. Naturen kommer skyddas mer om det kommer turister till 

ett område, då kommunen och länsstyrelsen vill bevara kulturlandskapet samt att 

naturskydden kommer stärkas. De negativa konsekvenserna turism medför är nedskräpning 

och slitage i naturen, priset blir dyrare i affärerna, bullernivåerna höjs och kriminalitet kan 

uppkomma (Müller & Pettersson, 2000, s.8). 

 

Många destinationer behöver ansiktslyft berättade professor Tony Seaton. Destinationerna 

utvecklar sig inte och utökas med nya saker, vilket destinationerna borde göra för att locka 

nya besökare och turister. Exempel på en destinations ansiktslyftning är att resemålens 

information samlas och presenteras på ett nytt sätt genom internet (Seaton, 2000, s.7).  

 

Tillsammans med turismen växer möjligheter för sysselsättning och tillväxt. Många företag 

samarbetar med VisitSweden, som är ett kommunikationsföretag för att marknadsföra sig 

utomlands. Inom Sverige satsar samhället tillsammans med näringarna på att utveckla 

turismen. Man kan säga att turism inte är ett fenomen i sig självt, utan något som vi 

människor skapar, där aktörer både från den privata och offentliga sektorn bygger upp olika 

produkter och tjänster för att tillfredställa turisternas behov. Turismens framtida utveckling är 

under ombyggnad, det finns många olika faktorer som spelar in hur turismen ska utvecklas, 

sociala-, ekologi/miljö-, samt ekonomiska faktorer (Emmelin, Fredman, Jensen & Sandell, 

2010, s.102). 

 

2.2 Destinationsutveckling  

Bo Svensson, Bosse Bodén och Mattias Fuchs har skrivit och förklarat vad 

destinationsutveckling är. Destinationen är den plats eller region dit turister väljer att resa som 

är huvudmålet med resan. Under samma resa kan turister ha fler destinationer som de vill 

besöka. Varje destination ansvarar för sin egen utveckling, även fast de ingår i samarbeten 

med närliggande destinationer som kan leda till konkurrens. Om konkurrenskraftiga 

destinationer har det uppkommit mycket forskning om på 1990-talet. Det finns tre inriktningar 

inom konkurrensforskningen, den första är hur länder är som en destination, och hur landets 

konkurrent situation ser ut. Den andra inriktningen undersöker vilka olika konkurens aspekter 

som finns, vid denna typ av undersökning kan jämförelser av olika destinationer göras, men 

även studera enskilda destinationer. Exempelvis hur två destinationer ställer sig till miljö- 

eller kvalitetsfrågor. Den tredje inriktningen försöker förklara hur ”konkurrenskraft är 

oberoende av destinationen” (Svensson et al, 2012, s.10). Vid sådana undersökningar brukar 

komparativa studier göras (Svensson et al, 2012, s.7 & 10). 

 

Vad som avgör vad som är en destination, kan förklaras ur ett funktionellt eller territoriellt 

synsätt. Funktionellt synsätt bestämmer vad som är en destination med hänsyn till aktivitet, 
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interaktion och attraktion. Natur, kultur, klimat och traditioner är exempel på attraktioner, 

även temaparker eller andra typer av anläggningar hör till attraktioner. Ur ett territoriellt 

synsätt bestäms destinationen av ytan, man kan säga att det är som en region eller nation, som 

bestäms politiskt-administrativt. Detta kan bestämmas av kommuner, som är på en lokal nivå, 

län som är på regional nivå, nationer som är på nationell nivå, samt internationellt som kan 

vara EU-projekt. Något annat som avgränsar vad som är en destination men som inte bestäms 

av politiskt-administrativt, är öar eller bergskedjor. Det kan även vara en flod, vägsträckning 

eller kanal som bildar en destination. Oftast är det attraktionen som är den avgörande faktorn 

varför turisten väljer att resa till en viss destination. Det måste finnas mer än bara naturen som 

lockar turisterna till en plats, det ska helst finnas service och tjänster, exempelvis hotell, 

shopping, andra aktiviteter, restauranger m.m. Dessa tjänster räknas in i helhetsupplevelsen 

som en turist får (Svensson et al, 2012, s. 7-10). 

 

För att utveckla turism i ett område behövs alltså destinationsutveckling, då ett resmål ska 

vara väl fungerande och attraktivt. Flera olika aktörer både offentliga och privata, måste 

tillsammans samarbeta för att göra sin destination attraktiv. Nu för tiden finns det 

destinationsbolag som försöker marknadsföra platser och samarbeta med olika aktörer. 

Hållbar destinationsutveckling har även blivit populärt, då planeras aktiviteter och attraktioner 

ur ett miljöhänsynsperspektiv, samt ser till att lokalbefolkningen inte får negativa 

konsekvenser av turismen (Svensson et al, 2012, s.7-8). 

 

Även destinationers kärnresurser har det forskats om, kärnresurserna kan vara en konkurrent 

mot andra destinationer. Det finns nedärvda och skapade resurser. Nedärvda är naturen och 

arvet, exempelvis historia och kultur. De skapade resurserna är utbudet av aktiviteter, 

shopping, infrastruktur, underhållning och evenemang. Kärnresurserna ska även innehålla 

möjliggörande- och understödjande resurser då en plats ska vara tillgänglig, ha gästfrihet, 

servicekvalitet samt god infrastruktur. Studier som gjorts i Australien, har det visat sig att det 

inte spelar någon roll för besökaren om resurserna och egenskaperna är nedärvda eller 

skapade, för dem spelade resurserna som en helhetsupplevelse större roll. Det gäller för 

destinationerna att känna sina besökare, med hjälp av att skapa attraktioner eller anläggningar 

som inte är beroende av naturen (Svensson et al, 2012, s.11-12). 

 

En destination ser ut som den gör klimatologiskt och fysiskt, det kan ingen ändra på. Dessa 

egenskaper kan vara en fördel för destinationen, då dessa egenskaper har störst värde. Det 

som går att ändra eller förnya på en plats är säkerhet, pris, evenemang, image, lokalisering, 

tillgänglighet, olika aktiviteter och understödjande tjänster, t.ex. restauranger och boende. 

Historian och kulturen som redan finns på platsen kan användas i olika aktiviteter eller 

evenemang. Troligtvis har platsen begränsningar och små resurser, då går det inte att förnya 

allt på en gång. Attraktionskraften som en plats har för en besökare, hänger ihop med de 

egenskaper och kvaliteter som redan finns på platsen, samt hur besökaren uppfattar platsen 

(Svensson et al, 2012, s.11). 

 

Forskning som rör turismfrågor är relativt ny, det började forskas om detta ämne på 50- och 

60-talet. Anledningen till att det blev så mycket forskning runt denna tid var att det blev 
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populärare att resa, då var de populäraste resemålen storstäder. De tidsskrifter som 

turismforskningen publicerades i var inom andra discipliner, vilket kan vara en anledning till 

den mångdisciplinära bakgrunden som forskarna inom turism hade. Forskning som rör 

destinationsutveckling har det forskats mest om inom marknadsföring. 

Forskningspublikationerna i detta ämne hade olika synvinklar, bl. a hur destinationer 

marknadsför sig i sociala medier. En annan vinkel på destinationsutvecklingsforskning är hur 

företagen nätverkar, vilket ger ett bredare perspektiv. Andra forskningsområden är 

beslutsfattande och finansiering, policy och strategi samt informationshantering. Det finns 

ingen ”utvecklings mall” vid forskning om destinationsutveckling. Något som är gemensamt 

för alla destinationer är att alla destinationer har olika möjligheter, hot och förutsättningar att 

lyckas. Eftersom det inte finns en teori för destinationsutveckling har det istället vuxit fram 

andra teorier och begrepp som governance, samarbeten och planering (Svensson et al, 2012, 

s.9-10). 

 

År 2000 hölls en konferens i Östersund av ETOUR
2
, där de diskuterade 

Destinationsutveckling - planering, implementering och effekter. På denna konferens 

diskuterades turismfrågor och hur organisationer stödjer turismaktörer. Professor Tom Baum 

som var en av talespersonerna, förklarade att en turistdestination måste associeras med en 

identitet som besökarna känner till. Identitet kan vara en stad, landsbygd eller en 

rekreationsort. En annan viktig aspekt vad gäller destinationsutveckling är att 

lokalbefolkningen är delaktiga i besluten som rör frågor och visioner om turism. 

Destinationsutveckling är en process som innehåller marknadsföring, 

marknadskommunikation och skapar nätverk mellan lokala aktörer. Ytterligare en aspekt som 

Baum tog upp var mänskliga resurser, det krävs kvalificerade människor som kan arbeta med 

turism. Det gäller för företagen att hitta kvalificerade människor som har en turism 

medvetenhet, företagen kan inte börja söka efter anställda en månad innan säsongen börjar. 

Det måste även finnas ledarskap inom aktörerna, infrastrukturfrågor och utveckling av 

lokalsamhället för att destinationsutvecklingen på en destination ska fungera korrekt (Baum, 

2000, s.3). 

 

Kommunen måste vara motiverade och motivera andra företag för att 

destinationsutvecklingen ska lyckas. Det måste finnas en kompetensutveckling, 

lokalbefolkningen ska känna sig delaktiga i turismsatsningar, det ska finnas motiverad och 

serviceinriktad frontpersonal på företagen.  En destination ska ha hållbar information, det som 

syns i en broschyr ska stämma överens med besöket på destinationen. När företag 

marknadsför en plats, kan marknadsföringen vara olika beroende på målgrupp, vilket lockar 

till sig fler och en bredare besöksgrupp. De företag som verkligen vill vara med och turistsatsa 

får vara i fronten och driva på resterande företag. Det ska även satsas mer på de företag som 

har högre drivkraft att turistsatsa, då de är drivande i sin utvecklingsprocess. Åberg sade på 

konferensen ”Gästen ska stå i centrum. En nöjd gäst är en lönsam gäst. Nummer två är att 

                                                           
2
 ETOUR är ett turismforskningsinstitut vid Mittuniversitetet. ETOUR utvecklar kunskaper om resande och 

turism. De har kontakter och samverkan med turismnätverksföretag, utbildning och forskning 

(http://www.miun.se/sv/Forskning/Var-forskning/forskningscentra/ETOUR/Om-ETOUR/. Hämtad, 17 april, 

2013). 
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nätverket mellan destinationens alla aktörer måste fungera redan från start” (Åberg, 2000, 

s.6).  

 

För att vända negativa utvecklingstrender samt skapa nya arbetstillfällen brukar 

turismutveckling hjälpa, speciellt på landsbygden. På landsbygderna har industrier, jordbruk 

och skogsbruk försvunnit, där vill kommunerna att ekonomin och sysselsättningen ska öka. 

Även i städer vill kommunerna turismutveckla för att stärka det lokala näringslivet som redan 

finns. Turismutveckling ska gynna en positiv befolkningsutveckling. Globaliseringen har 

medfört konkurrens mellan olika regioner, vilket resulterar i en internationell marknadsföring 

av destinationer. Om en destination vill sticka ut ännu mer i sin marknadsföring kan 

destinationen använda sig av platsmarknadsföring, dvs.  marknadsföra det som är unikt på 

platsen. Målet med destinationsutveckling är att locka till sig fler turister, samtidigt som 

kommuner vill förbättra sitt produktutbud. För att lyckas locka fler turister, och/eller utöka 

produktutbudet, behövs samarbeten och partnerskap mellan den privata sektorn och den 

offentliga sektorn (K. Müller, 2011, s.200-204).  

 

2.3 Nätverksperspektiv 

När det forskas om destinationsutveckling kommer nätverksperspektivet in i bilden. Många 

aktörer på en destination vill själva åstadkomma en utveckling, antingen genom samarbeten 

eller enskilt, men de är oftast beroende av varandra. Både offentliga och privata aktörer 

involveras, det betyder inte att det är de offentliga aktörerna som har kontrollen och 

ledarskapet över utvecklingen, den aktör som har ledarskapet måste kunna skapa värden. Till 

destinationens konkurrenskraft hör nätverkens sammansättning och struktur som har en 

utpräglad nätverkskaraktär. Inom nätverksperspektivet har begreppet governance uppkommit, 

vilket rör frågor som gäller hur destinationer ska styras och ledas. Governance är ett begrepp 

som hjälper till att hitta kopplingen som finns mellan de privata aktörerna och de offentliga 

aktörerna, samt att relationen mellan kommunen och företagen fungerar som den ska så 

turismutvecklingen är i gång. På en destination är det ett ömsesidigt beroende mellan 

företagen. Kluster, innovationssystem, nätverk och partnerskap är andra begrepp som har 

studerats i destinationssammanhang (Svensson et al, 2012, s.13).  

 

Entreprenörskap har störst betydelse när de skapar en attraktion. Som jag nämnt tidigare finns 

det attraktioner som är skapade av naturen t.ex. vattenfall, eller skapade av människor, t.ex. 

ett tivoli. Den attraktion som är skapad av naturen behöver hjälp för att bli en turistattraktion, 

då kan entreprenörer uppmärksamma naturfenomenet, exempelvis vattenfallet (A. Söderling, 

2011, s.241). 

 

2.4 Turistiska systemet 

Arvid Flagestad förklarade hur tillgänglighet kan bidra tillsammans med ett varumärke att 

locka till sig fler turister. Flagestad menade att det finns fem punkter som kan följas för att stå 

ut från sina konkurrenter och nå en strategisk framgång. Det måste finnas sevärdheter, duktiga 

medarbetare, dynamiska allianser, en fungerande organisation och en offensiv marknadsföring 

(Flagestad, 2000, s.5). 
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Begreppet turistiska systemet omfattar befolkning, institutioner och företag. Det är vanligt 

med deltidsarbete och säsongsanställningar inom turismsektorn. Småföretagarna är inte villiga 

”att underordna sig kollektiv styrning” (Rosenberg, 2000, s.2). Småföretagarnas ovillighet och 

deltidsarbetarna bidrar tillsammans till samordningsproblem och kommunikationsproblem. 

Forskare kan hjälpa till att stödja de människor som arbetar inom turismsektorn, då forskarna 

kan utveckla begrepp och modeller som hjälper till att analysera turismen på rätt sätt. De kan 

även utveckla nya normativa modeller, som ska ge turismverksamheter med en framgångsrik 

styrning. Forskarna kan även arbeta för att turism ska få samma intresse och uppmärksamhet 

som andra näringar har (Rosenberg, 2000, s.2-3). 

 

Det är de lokala turistsamarbetena som lönar sig för en destination, med dess informella 

nätverk samt det formella nätverket som de har (Lynch, 2000, s.6). Företagen måste sätta 

upplevelsen i centrum, då det är upplevelser som utgör motivationen i det turistiska systemet 

(Fredman, Wall Reinus & Lundberg, 2009, s.11). Stödorganisationer som myndigheter eller 

andra turistorganisationer kan hjälpa till att identifiera nyckelpersoner i företagen, 

nyckelpersonerna kan erbjudas utbildning eller dylikt för att utvecklas. Stödföretagen kan 

även ge omvärldsanalyser åt turistföretagen. Inom en lokal destinationsutveckling måste alltså 

mer kunskap finnas och en dialog för att främja utvecklingen (Lynch, 2000, s.6). 

 

Hallmark evenemang har stor betydelse för värd destinationen. Hallmark event brukar 

återkomma varje år och associeras till en plats, som blir platsens image. Destinationen blir en 

konkurrent för andra destinationer med sitt hallmark evenemang. Om destinationen redan har 

en image, blir den bästa imageskapande effekten om evenemangets image liknar 

destinationens image. Evenemang ger positiva effekter för en plats, ekonomin blir bättre då 

besökare och turister konsumerar under själva evenemanget, förhoppningsvis stannar 

turisterna kvar efter att evenemanget är slut och konsumerar och upplever resten av kulturen 

och naturen som finns. Näringslivet investerar i platsen, då de vet att många besökare kommer 

komma. Flera aktörer samarbetar med varandra, vilket ger företagen en bättre kännedom om 

varandra. De negativa konsekvenserna som evenemang medför är, nedskräpning i naturen, 

hög bullernivå, biltrafik och utsläpp som påverkar klimatet. Vet en kommun om de negativa 

konsekvenserna som evenemanget medför, kan de planera och förebygga så miljön inte far 

illa (Larsson & Fredriksson, 2011, s.179-183). 

 

2.5 Internet 

Internets utveckling har fört med sig en positiv inverkan på turismen. När en turist väljer 

vilken destination den vill resa till, använder de internet (Seaton, 2000, s.7). Internet har gjort 

turismindustrin mer effektiv, då reseföretagen kan svara på kundernas frågor och turisterna 

kan hitta information. Buhalis tror inte att resebyråerna kommer finnas kvar länge till, då 

internet har tagit över resebyråernas arbetsuppgifter. En person kan gå in på internet och boka 

sin egen resa, turistföretagen kan själva ha kontakt med sina kunder. Internet ger kunderna en 

”korrekt” bild av destinationen, det är lättare att visa en bild än att berätta om en plats. 

Turistföretagen kan ändra information eller lägga upp nya bilder på internet, så bilderna 

stämmer överens med verkligheten (Buhalis, 2000, s.8). 
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Seaton gjorde en studie där han ville ta reda på vilket, eller vilka motiv som fanns vid val av 

destination, som turisten ville resa till. Äta och shoppa lockade mer än att besöka en speciell 

attraktion som fanns på platsen. En speciell attraktion var inte huvudsyftet för att turisterna 

reste till en viss destination (Seaton, 2000, s.7). 

 

2.6 Marknadsföring 

Det är viktigt att en destination marknadsför sig för att locka till sig turister, nya invånare och 

företag. Gemensamt för alla tre målgrupperna är att kommunen visar sin bästa sida, att det är 

billig lokalhyra för företagen och ett bra företagsklimat. Servicen är god, mycket 

fritidsaktiviteter och attraktiva boendemiljöer, platsens unika karaktär och historian som finns, 

är viktiga för att locka turister och nya invånare. Något som det används mycket av vid 

marknadsföring är image. En plats ska associeras av en positiv bild. Det kan exempelvis vara 

att ha en känd byggnad, eller om en film har spelats in på platsen, då kan en bild från filmen 

där inspelningsplatsen ägde rum vara med i broschyrer (Heldt-Casell, 2011, s.150-151). När 

en turist väljer vart den vill resa har den olika bilder, minnen och associationer med sig som 

turisten kommer att ha i åtanke när de väljer vilken destination den vill resa till. En 

destinations image spelar stor roll vid beslutsfattande av plats. Platsens images skapar en form 

av kännedom om platsen (Bowen & Clarke, 2009, s.112). 

 

För att en turist ska välja att resa till en plats, kan destinationer använda sig utav broschyrer 

och guideböcker. Om en destination vill nå ut till en bredare målgrupp, är det bättre att 

marknadsföra sig och ge information både genom broschyrer och internet, då de äldre 

människorna inte är lika vana vid att använda en dator eller internet. Broschyrernas syfte är att 

tillgodose blivande turister med information, skapa en bild av platsen och förhoppningsvis 

underlätta beslutsfattandet om att de ska välja den destinationen. Internet har samma syfte att 

uppfylla, fast det är lättare att få tag i informationen på internet, då behöver inte människorna 

ta sig till en resebyrå eller turistbyrå för att hämta en broschyr. När turister ska söka 

information från internet finns det många olika sidor att hitta information på, vilket gör det 

svårt för turisten att sortera och hitta relevant information som är tillförlitlig (Bowen & 

Clarke, 2009, s.117). 

 

3 Turisttyper 

Det finns många olika turisttyper exempelvis shopping-, charter- och hälso-/fitness turister. 

Jag har valt ut och beskriver de turisttyper som jag tycker är mest relevanta i Hallstahammars 

kommun, eftersom sevärdheterna i Hallstahammars kommun är friluftslivsaktiviteter, mycket 

historia och kultur upplevelser. 

 

3.1 Naturturism 

Äventyrsturism, naturbaserad turism, vildmarksturism, naturturism, naturområdesturism, 

ekoturism och miljöturism, är alla begrepp som används för att tala om turister som utövar 

friluftsliv i naturen. Gemensamt för alla definitioner av naturturism är att den vistas och 

upplever naturen samt att den utför en specifik aktivitet (Fredman et al, 2009, s.19). 

Naturturismen definieras som ”Naturturism omfattar människors aktiviteter när de vistas i 
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naturområden utanför sin vanliga omgivning” (Emmelin, Fredman, J. Lisberg & Sandell, 

2010, s.110). Naturturismen är den typ av turism som växer fortast i världen, alla företag från 

den offentliga till den privata sektorn berörs av naturturismen (Emmelin et al, 2010, s.110-

111). Om turistens motiv är att vistas i en naturmiljö, brukar denne person utöva någon typ av 

friluftsliv. Om huvudsyftet med resan är att besöka och uppleva naturlandskapet blir 

organisationer, myndigheter och markägare involverade i turismverksamheter, de måste se till 

att kulturlandskapet är tillgängligt, exempel på det kan vara att vandringsleder, naturreservat 

och skogsskötsel upprätthålls. Information om naturen samt utforma lagar och regler görs av 

bl.a. riksantikvarieämbetet, naturvårdsverket, länsstyrelser och kommuner (Emmelin et al, 

2010, s.99-100).  

 

Naturturismen är deskriptiv, den beskriver vad naturturismen gör på sin semester som är 

utanför sin vardag. En naturturist reser till en destination för att uppleva naturen, samtidigt 

som den är aktiv i naturlandskapet. Forskare har försökt att placera naturturismen inom 

ytterligare en kategori, om de vill bevara naturmiljön. Naturturismens aktiviteter är väldigt 

breda och olika, exempel på aktiviteter är fjällvandring, fiske, cykling, skidåkning och 

fågelskådning. Om en turist tänker på att bevara naturen följer den särskilda riktlinjer för att 

inte lämna några spår alls i naturen, detta är en annan typ av turism nämligen ekoturism. 

Skillnaden mellan naturturism och ekoturism, är att ekoturister har ett annat förhållningssätt 

till resande, då ekoturister är fysiskt aktiva, upplever helt orörd natur, inte lämna några spår 

efter sig, samt upplever nya levnadsstilar (Emmelin et al, 2010, s.109-110 & 114-116). 

 

3.2 Kulturturism 

Kulturen är den största bidragande faktorn till att en kulturturist ska välja ett resmål. De vill 

lära sig, eller förbättra sina kunskaper om platsens kultur och/eller arv. Den målgrupp som 

kännetecknar kulturturismen mest är åldersgruppen 45-65 år, dessa människor har det största 

kulturintresset (Västsvenska turistrådet, 2010). När en kulturturist reser vill den uppleva 

museer, konst och historiska platser. Eftersom det är så många som vill besöka museum, 

byggs det besökscentrum. Besökscentrum är olika museum och arkiv under samma tak. Det 

underlättar för kulturturisten att ha allt på samma ställe, samt att företagen och institutionerna 

minimerar sina kostnader (Nilsson, 2011, s.13). Institutionerna ska vårda och bevara de 

historiska platserna, samt ge information till besökarna. Kulturturisten vill även äta, shoppa 

och ha någonstans att övernatta, som andra turisttyper. Det gäller för destinationen att kunna 

paketera resor som är anpassade för just kulturturism för att locka till sig dem (Västsvenska 

Turistrådet, 2010). 

 

3.3 Affärsturism 

Affärsresor kan ha olika syften, några exempel är mässor, möten, konferenser, utställningar 

osv. Vid en affärsresa är oftast syftet att ha ett möte mellan olika människor, för att fatta ett 

gemensamt beslut, eller vara med på en gemensam aktivitet. Mötet måste hållas på en annan 

plats än den platsen där kontoret är beläget (Mårtensson, Nilsson & Tengling, 2004, s.26-27). 

 

Skillnaden mellan fritidsturister och affärsturister, är att affärsturisterna köper ett helt paket 

när de ska på konferens. Det som räknas till ett konferenspaket är mat, logi, lokaler och 
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arrangemang. Det är hög konkurrens för de olika konferensanläggningarna som finns i 

Sverige idag med att locka till sig affärsturismen. Det bästa sättet är om de specialiserar sig på 

något, eller skapar sig sin alldeles egna nisch. Upplevelser som ingen annan 

konferensanläggning kan erbjuda är ett annat vinnande koncept. När affärsturister bor på ett 

hotell, lönar det sig för hotellet om gästerna stannar på hotellet. Med det menas att de ska äta, 

sova och använda hotellets mötes- och träningslokaler. Hotellgästen ska känna sig som 

hemma, då affärsresor inte innebär så mycket fritid. På detta sätt får hotellet ut bäst 

ekonomisk vinst av sina affärsturister (Mårtensson et al, 2004, s.124 & 133). 

 

4 Hallstahammar kommun 
 

4.1 Hallstahammar 

Hallstahammars kommun ligger ur ett geografiskt perspektiv väldigt bra till, med E18 som 

går rätt igenom kommunen, E18 går mellan Stockholm och Oslo. Det är nära till två stora 

hamnar, Västerås och Köping samt att ’den räta linjen’ (Hallstahammars översiktsplan, del 1, 

2011, s.8), riksväg 56 sträcker sig längsmed kommunen som går till Norrköping och Gävle. 

Det finns även två tågstationer i kommunen, den ena stationen är beläget i Hallstahammar, där 

tågens riktningar är mot Västerås, Sala och Ludvika. Andra tågstationen finns i Kolbäck, där 

resenärer kan ta sig till Västerås, Uppsala, Eskilstuna och Linköping (Hallstahammars 

översiktsplan, del 1, 2011, s.8). Med infrastrukturens hjälp vill Hallstahammars kommun 

utveckla ”det goda livet i storstadens närhet” (Hallstahammars översiktsplan, del 1, 2011, s.9). 

Turister som är i Västerås ska kunna ta sig till Hallstahammars kommun på ett enkelt sätt för 

att uppleva Strömsholm, Kolbäck och Hallstahammar. Kommunen vill även att fler ska välja 

att bosätta sig i Hallstahammars kommun, då det är nära och enkelt att ta sig till storstäder 

som Stockholm och Västerås (Hallstahammars översiktsplan, del 1, 2011 s.9 & 11). 

 

I Hallstahammars kommun översiktsplan står det att de i Hallstahammar vill ha en lokal 

landsbygdsutveckling. Med den lokala landsbygdsutvecklingen ska kommunen lyssna på 

vilka idéer som finns på landsbygden för att främja ekonomin, stärka turismen samt att byarna 

utvecklas. Företagen på landsbygden ska hjälpa till att stärka de ekonomiska idéerna som 

finns, så sysselsättningen ska gå runt (Hallstahammars översiktsplan, 2011, del 1, s.42). 

Kommunen vill främja och utveckla den småskaliga produktionen av livsmedel, där det ska 

finnas mer gårdsbutiker, specialinriktade butiker och närodlade råvaror För att allt detta ska 

fungera måste infrastrukturen vara väldigt god, så människorna kan ta sig både till och från 

landet (Hallstahammars översiktsplan, del 1, 2011, s.50). 

 

I Hallstahammars kommun går gränsen mellan Bergslagens skogar och slättlandskapet. I 

Kolbäcksån som rinner genom Hallstahammars kommun, kan höjdnivåskillnaderna ses i form 

av naturliga forsar. Vattenströmmarna som finns i Kolbäcksån utnyttjas till vattenkraft idag. 

Hallstahammar var en typisk bruksort med tung verkstadsindustri, då Bultfabriks AB även 

kallat Bulten, grundades år 1873 och var Hallstahammars största industriföretag. År 1930 

tillkom Bulten - Kanthal AB (som numera heter Sandvik AB). Idag finns båda företagen kvar 

och är en stor arbetsgivare för Hallstahammars invånare, men Hallstahammars bild av en 

bruksort börjar förändras då mindre företag har tillkommit (Hallstahammars översiktsplan, del 
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2, 2011, s.10). Inom kommunen har det tagits fram av Västmanlands kommuner och landsting 

(VKL) och andra myndigheter, ett regionalt utvecklingsprogram som ska finnas för de olika 

företagen i kommunen. Det regionala utvecklingsprogrammet innehåller punkterna ”en god 

vardag, livslångt lärande, företagande och arbete, ett effektivt transportsystem, energi för 

framtiden och regional identitet” (Hallstahammars översiktsplan, del 1, 2011, s.37). 

I Hallstahammars centrum finns en gågatan med affärer, där Hammartorget är navet. Det finns 

tre stora livsmedelsaffärer som ska försöka locka besökare till specialvaruhandeln som är 

belägna i centrum. Affärerna finns i centrumkärnan, det är inte utspritt över hela 

Hallstahammar. Likaså i Kolbäck finns ett litet centrum med en livsmedelsaffär och några få 

affärer. Handeln i Hallstahammar lockar besökare från andra kommuner, då det är gott om 

parkeringar samt att det är gratis parkeringsplatser. Efter IKEA och Erikslunds 

shoppingcentrum byggdes i Västerås utkant, mot Hallstahammars kommun har 

specialvaruhandeln utsatts för stor konkurrens. Kommunen vill ändå främja det lokala 

affärslivet, med tanke på alla invånare i Hallstahammars kommun som inte kan ta sig till 

Västerås pga. olika omständigheter (Hallstahammars översiktsplan, del 1, 2011, s.40-41).  

Foto taget av Angelica Sjölund. Hallstahammars centrum. 

 

För turister som kommer till Hallstahammar finns idag Åsby Skantzen området, som är ett 

rekreationsområde. Åsby hem och trädgård, Åsby Kött och vilthandel, Trångfors smedja och 

kraftstation, Skantzö bad och camping, 

Skantzen och Brukshotellet. Allt förenas 

av en gångväg som sträcker sig genom 

hela Åsby Skanzen området. I Åsby hem 

och Trädgård finns växter, blommor och 

inredning samt ett café (Åsby hem och 

Trädgård). Alldeles intill trädgården ligger 

Åsby Kött och Vilthandel, där kunder kan 

köpa närodlad och närproducerad mat i det 

hundraåriga sädesmagasinet (Åsby Kött 

och Vilt). För de mindre barnen eller 

Foto taget av Angelica Sjölund. Inne i Åsby 

hem &Trädgård. 



14 
 

djurintresserade finns ett minizoo vid Åsby Kött och Vilt under somrarna där getter, får och 

kaniner kan besökas. Skantzen är ett område där besökarna möter dåtid, fast i nutid. 

Strömsholms kanal har sitt museum på Skantzen med kanalkontorets byggnad och 

merkanikusbostaden. I merkanikusbostaden bodde Johan Ulfström, som var initiativtagaren 

av Strömsholms kanal. Idag används merkanikusbostaden för kaffeservering, konferenser och 

andra möten. En bagarstuga, kuskbostad, verktygsmuseum, smedja och kapell finns inne på 

Skantzen (Backlund, Hembygdsförening). På Skantzö bad och camping kan turister campa 

med sina husbilar, husvagnar, tälta eller hyra en stuga. Inne på campingen finns tre 

badbassänger som är tempererade, hopptorn, vattenrutschbana,       

minigolf, basketplan, tennis och boulebanor. De som vill ut och cykla genom Åsby Skantzen 

området, eller i Hallstahammars omgivning, kan hyra cyklar av campingen. Även inomhus 

pooler finns inne i sporthallen i Hallstahammar (Hallstahammar kommun). 

 

Foto taget av Angelica Sjölund. Skantzen. Vita byggnaden är kanalkontorets byggnad. Den gula gaveln till 

vänster är merkanikusbostaden. 
 

På vintern kan turister åka både längdskidor och slalom. Det finns motionsspår med belysning 

där kommunen anlägger skidspår. Slalom kan åkas vid teknikbacken som har lift, grillplats 

och värmestuga. I teknikbacken kan turisterna välja att åka antingen skidor eller snowboard i 

utförsåkningsbacken eller i hoppbacken. För de som inte vill åka skidor finns en pulkabacke 

(Hallstahammars Kommun). 

 

4.2 Kolbäck 

Kolbäck ligger mellan Hallstahammar och Strömsholm. I Kolbäck finns ett gästgiveri, som är 

beläget vid Herrevad alldeles intill Kolbäcksån. Under forntiden vadade människorna över där 

gästgiveriet står idag för att komma över Kolbäcksån. Det har inte hittats fakta om när 
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Kolbäcks gästgiveri uppkom, ett dokument från år 1670 har hittats där det står ”att en Henrik 

Mattson driver ’Kohlbäcks Kroug’. Landsvägen gick över gårdsplanen, det som idag är 

parkering. Placeringen av Gästgiveriet var strategiskt utmed landsvägen och Herrevadsbro” 

(http://www.kolbacksgastgivaregard.com/index.php/historia. Hämtad 9 maj, 2013). Idag 

används gästgiveriet som hotell och restaurang (Kolbäcks Gästgivaregård). Varje år på 

sensommaren arrangeras medeltidsdagar i Kolbäck, vid Kolbäcks gästgivaregård (Larsson, 

Kolbäcks Hembygdsförening). 

 
Foto taget av Angelica Sjölund. Kolbäcks Gästgivaregård. 

 

I Kolbäck finns ett naturreservat som heter Kyrkbyåsen, det ligger bakom Kolbäcks kyrka. I 

Kyrkbyåsen finns högvuxna tallar, ek och rönn. Inne i naturreservatet finns även en 

fornlämning som har utseendet som en stensättning (Hallstahammars Kommun). 

 

Gropen är en sjö, där fiskare kan fiska gädda, lax och abborre. Det finns grillplatser och 

vindskydd. Vem som helst får inte fiska, då fiskekort krävs (M. Högkvist, personlig 

kommunikation, 16 maj 2013).  

Foto taget av Angelica Sjölund. Gropen. 
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En nio håls golfbana finns för de golfintresserade, golfbanan är belägen i Mölntorp, intill 

Gropen. Westerqwarn är en restaurang och pub som ligger i Mölntorp. Mölntorp ligger mellan 

Kolbäck (Gropen) och Strömsholm. Westerqwarn kom till på 1400-talet då munkar ansvarade 

för platsen. År 1950 var allt ombyggt till en kvarn med magasin och tre våningar högt. Idag är 

restaurangen på översta våningen, där det tidigare var en avlastningsplats för alla sädessäckar. 

På andra våningen är det museum, under kvarnens levnadstid maldes säden där. På 

bottenvåningen är det idag pub och festvåning, när kvarnen fanns kom mjölet ut färdigmalt på 

denna våning. I magasinet är det en cafeteria, konferensanläggning och en fem-kamps 

anläggning. Ute på gården finns minigolfbana, volleybollplan, och en stor gräsmatta där det 

anordnas veteranbilsträffar varje måndag hela somrarna. Även ett vandrarhem finns intill 

Westerqwarn (Westerqwarn). 

 

4.3 Strömsholm  

Hallstahammars kommun ligger vid Mälaren som är ett riksintresse för allmänheten, kring 

Mälaren finns rikt med kultur och naturvärden. När Hallstahammar kommun planerar för 

turismen, planerar de främst för friluftslivsturismen. Både Strömsholms kanal och Kolbäcksån 

mynnar ut i Mälaren, som kommer in vid Borgåsund. Intill kanalen och ån finns ett rikt 

djurliv, med häckande fåglar och naturreservat. Även många byggnadsminnen finns som 

kommunen vill bevara. I Strömsholm ligger Strömsholm slott, som är ett av de svenska 

kungliga slotten. I Strömsholm finner besökare och turister även Strömsholms 

regiondjursjukhus, de behandlar häst- och smådjur. Strömsholms regiondjursjukhus hör till de 

modernaste djursjukhusen som finns i Europa (Hallstahammars översiktsplan, del 1, 2011, 

s.41-42).  

 

Mälardalen är en av de hästtätaste platserna i Sverige, där Strömsholm är den ort som har flest 

hästar i Västmanland. I Strömsholm finns forskning, ridskola samt yrkesutbildning inom 

Foto taget av Angelica Sjölund. Westerkvarn i Mölntorp. 
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hästverksamhet. Då många privatpersoner även har hästar runtom Strömsholm, är det viktigt 

att det finns bra ridvägar och ridstigar. Som turist i Strömsholm upplevs Strömsholm som ett 

kulturcentrum med dess genuina hästmiljöer, vilket kommer ända från Gustav Vasas tid då 

han var verksam i Strömsholm (Hallstahammars översiktsplan, del 1, 2011, s.44). Gustav 

Vasa hade hästuppfödning för Sveriges armé (Sveriges Kungahus). Strömsholms slott var från 

början en borg på Gustav Vasas tid (1500-tal), senare övertogs slottet av Hedvig Eleonora 

som fick slottet i present av maken Karl X Gustav. Slottet började byggas då Hedvig Eleonora 

beslutade byggnationerna. Strömsholms slott hann aldrig bli klart under Hedvig Eleonoras tid, 

då hon ärvde Drottningholm efter att Karl X Gustav avlidit, Drottningholm låg henne mer om 

hjärtat (Fulton, 2005, s.45). Drottning Sofia Magdalena var den som färdigställde hela slottet, 

då hon fick Strömsholms slott i bröllopsgåva av staten, när hon gifte sig med Gustav III. 

Statens fastighetsverk åtog sig slottet år 1993, som äger och förvaltar slottet än idag (Spegel-

Berg, 2005, Statens fastighetsverk). Innan Statens fastighetsverk övertog slottet, höll Svenska 

arméns ridskola till på Strömsholm från åren 1868 - 1968 (Karlsson & Millhagen, 2005, s.21). 

Arméns ridskola bevarade slottet och använde vissa salar som gymnastiksalar. Idag används 

inte slottet utan är ett museum. Endast slottskapellet som är beläget högst upp i slottet, 

används vid vigslar och dop (Lundström, 2005, s. 280). Slottet är öppet från maj till augusti 

för allmänheten (Sveriges Kungahus). 

 

Foto taget av Angelica Sjölund. Strömsholms slott. 
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Slottet skyddas som ett statligt byggnadsminne medans slottets omgivningar skyddas som 

naturreservat. Allt ska vårdas och skötas på ett bra sätt, så framtidens generationer kan resa till 

Strömsholm och uppleva samma kultur, natur och historia som vi gör idag. Mycket av de 

buskar och träd som fanns på Gustav Vasas tid har försvunnit, det gör inte slottets omgivning 

mindre värt att bevara, då det hör till Sveriges kulturarv (Sveriges Kungahus). Många 

historiker och arkitekter anser att karolinska tidsepoken är bäst bevarat på Strömsholms slott 

(Fulton, 2005). 

 

Vid Strömsholm finns det ett strandskydd, vilket är till för att bevara livsvillkoren för djuren 

och naturen som lever både på land och i vattnet. Strandskyddet finns även för besökarnas 

allemansrätt. Inga byggnader får byggas, byggnader som redan finns får inte byggas ut på 

allemansrättens områden. Inga grävningsarbeten eller andra arbeten som kan förstöra naturen 

får uppföras. LIS-områden (landskapsutveckling i strandnära lägen) beslutar för framtidens 

användning av strandområden och vattendrag, så friluftsvärdena inte riskerar att försvinna. 

LIS-områdena är som en dialog mellan kommunen, staten och andra myndigheter 

(Hallstahammars översiktsplan, del 1, 2011, s.51 & 54). 

 

Varje år hålls nationaldagstävlingarna på Strömsholm, dessa tävlingar är ett hallmark 

evenemang (Larsson & Fredriksson, 2011, s.179-183), förr hette evenemanget 

Strömsholmstävlingarna. Det är utställare, olika hästtävlingar som dressyr, hoppning och 

fälttävlan. Tävlingarna håller på i fyra dagar och brukar locka mycket besökare 

(Hästnäringens Riksanläggningar).  

 

Till regiondjursjukhuset Strömsholm, kan alla djurägare åka med sina sjuka djur. På detta 

djursjukhus har personalen specialiserat sig på häst samt hund och katt, vilket innebär att 

veterinärerna är specialister inom olika områden och ämnen. Det finns akutmottagning, 

rehabilitering, kirurgi, diagnostik och mycket mer djurägarna kan få hjälp med på 

djursjukhuset.  Strömsholms djursjukhus ägs av Evidencia Djursjukvård AB som är en 

kvalitetskedja för nordens djursjukhus (Evidencia Djursjukvård). Djurakuten är ett program 

som går på TV3, där de visar Strömsholms djursjukhus. Programmet visar hur personalen 

arbetar med de sjuka djuren, och vilken behandling djuren får (TV3, Djurakuten). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto taget av Angelica Sjölund. Strömsholms regiondjursjukhus, smådjursavdelning. 
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I Strömsholm rinner Strömsholms kanal förbi slottet och dess omgivningar. Strömsholms 

kanal är den näst största kanalen som finns i Sverige, Göta kanal är den största. Strömsholms 

kanal har haft en betydande roll under 1700 - 1800-talet för transporter av stångjärn, från 

Bergslagen till Stockholm och Mälaren. År 1948 åkte den sista godsbåten på Strömsholms 

kanal, efter det användes järnvägen till att transportera varor. Som turist på Strömsholms 

kanal, kan de själva välja att paddla kanot i kanalen eller åka båt. Utefter kanalen kan bäver, 

häger och kungsfiskare ses, samt den vackra naturen. Det går även en kanalbåt M/S 

Strömsholm, som slussar i slussystemen som finns längs kanalen och Kolbäcksån 

(Hallstahammar kommun, 2012). 

 

Andra populära utflyktsmål i Strömsholm är café marketenteriet (Markan), som är en 

träffpunkt för anställda, besökare och hästägare. Intill Markan ligger Mahognyvillan, ett bed 

and breakfast, där kan turister övernatta i ett k-märkt 1800-tals hus. Mahognyvillan ligger i 

naturreservatet Strömsholm ekar och hästhagar (Strömsholms Marketenteri). Detta 

naturreservat innehåller hästhagar och gamla kungliga ekar. Hela Strömsholms naturreservat 

visar upp ett typiskt slottspräglat naturlandskap (Länsstyrelsen). Jazzens museum som är 

Sveriges största jazzkonsertarrangör på sommaren, är placerat i Strömsholm. Besökarna sitter 

ute och lyssnar på musik och kan äta middag. Inne i museet finns ca 12 000 föremål (bl.a. 

instrument, kläder, affischer) som besökarna kan gå och titta på (Jazzens museum). 

Knytpunkten är beläget mitt på stallbacken, och fungerar som en knytpunkt där turister kan 

besöka utställningar om Strömsholm, och finna information om Strömsholm, Kolbäck och 

Hallstahammar. Företag som kommer på affärsresor, kan ha konferenser i Knytpunktens 

teleskopiska läktare, även mindre grupprum finns.  Thottska villan finns också i Strömsholm, 

där konferenser kan hållas i 1800- och 1700- tals inredda rum. Thottska villan är placerat på 

den högsta punkten i Strömsholm med utsikt över slottet (Hästnäringens riksanläggningar).  

 

4.4 Borgåsund 

Strömsholms kanal rinner ut till Borgåsund, där gästhamnen finns. Under 1800-talet var 

Borgåsund Mälarens största hamn, med ett eget samhälle där apotek, affärer, krogar, bostäder 

för hamnarbetare och skeppare fanns. Idag finns ingenting av det kvar, istället påminner 

Borgåsund om fiskeläger som finns i Bohuslän. Det finns en fiskebod som är öppen under 

sommaren där besökarna kan köpa fisk. Vid Borgåsund finns ett hamncafé som besökare och 

turister kan fika vid. Caféet har cykeluthyrning och små båtar till uthyrning, om besökarna vill 

ut och fiska, åka på Strömsholms kanal eller upptäcka närmiljön. Badgäster kan bada vid 

badplatsen som är ett utomhusbad, där de kan hoppa från ett hopptorn som står ute i vattnet. 

Det finns även solbryggor och omklädningsrum (Hallstahammar kommun, 2012). 
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Bild lånad från http://ingerhl.wordpress.com/2011/09/04/till-borgasund-och-lisjo-sateri/. Hamnen i Borgåsund.  

 

4.5 Ur ett turist perspektiv 

Om en person väljer att resa till Hallstahammars kommun, är det väldigt svårt för 

inkommande turister att veta att kommunen finns. De marknadsförs inte på VisitSwedens 

hemsida. När turisterna väl är i Hallstahammars kommun finns det tre turistbyråer, den ena är 

belägen vid Hammartorget i Hallstahammars centrum. På somrarna samkör turistbyrån i 

centrum med turistinformationen på Skantzö camping, som enbart har öppet under 

sommarhalvåret. Den andra byrån ligger i Strömsholm (Knytpunkten), den är öppen året om. 

Det finns ingen egen hemsida för turistbyråerna, då tipsar de om Hallstahammar kommuns 

hemsida (Visit Västmanland). 

 

Svedvi Bergs Hembygdsföreningen har en hemsida där de berättar om de olika besöksmålen i 

Hallstahammar. Det är ganska svårt att hitta deras hemsida då turister måste känna till att det 

finns en hembygdsförening i Hallstahammar. Kolbäck har också en hembygdsförening med 

en hemsida, men på den hemsidan står det inte om de olika besöksmålen, där berättar de om 

Kolbäcks historia. 

 

På Hallstahammar kommuns hemsida står det vad turister och besökare kan göra, det finns 

mycket användbar information om restauranger, boende, kanalen osv. Hemsidan tipsar också 

om vad som finns att göra runtomkring Hallstahammars kommun, exempelvis Sala 

silvergruva, Arboga stadskärna m.m. Det är lätt att hitta de största sevärdheterna i 

Hallstahammar till fots, då det är skyltat genom Åsby Skantzen området. Turister och 

besökare måste dock veta hur man kör från Hallstahammar till Strömsholm, då det är dåligt 

skyltat. Det finns kartor som är gratis att ta på flera platser runtom i kommunen, vilket gör det 

lättare att hitta till de olika sevärdheterna.  

 

Ekomuseum Bergslagen sträcker sig genom Hallstahammars kommun. Ekomuseum 

Bergslagen har museum ute i naturen som vem som helst kan besöka. Det börjar i 

Strömsholm och sträcker sig norrut genom Hallstahammar och slutar vid Bränntjärnstorpet i 
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Finnmark. Utmed den sträckan kan besökare hitta cirka 60 olika besöksmål, som är autentiska 

från sin tidsepok. År 1986 uppkom Ekomuseum Bergslagen, mellan Dalarna och 

Västmanland. Sju olika kommuner samarbetar med varandra där de vill att turister ska kunna 

uppleva den månghundraåriga järnhistorian (Ekomuseum Bergslagen). På Ekomuseum 

Bergslagens hemsida finns det en karta om de olika besöksmålen, samt information om alla 

60 ekomuseum. På hemsidan står det var besökarna kan äta, och om de vill övernatta finns 

information om övernattningsalternativ. Det är uppdelat i kommunerna vilket underlättar för 

besökarna att hitta rätt information till rätt sevärdhet.  

 

Förbi Strömsholm går en väg som heter Tidö turistväg (Tidövägen). Tidövägen börjar vid E18 

i Sörstafors, som ligger mellan Hallstahammar och Kolbäck. Vägen går förbi Strömsholm, 

Tidö och slutar i Västerås vid Vallby friluftsmuseum, hela sträckan är 34 kilometer lång. För 

att en väg ska bli en turistväg måste vägen ha god standard så bussar kan köra på vägen, samt 

flera sevärdheter ska finnas längs med vägen (Hallstahammars kommun). Det är lätt att köra 

efter Tidövägen då vägen har en speciell skyltning, det är en vit blomma med brun bakgrund. 

I Strömsholm visar Tidövägen besökarna förbi Strömsholms slott, kanalen, naturreservatet 

och turistområdet Strömsholm (området runt och vid stallbacken). Tidövägen passar 

kulturturister, då det finns mycket kultursevärdheter längs med Tidövägen.  

Bild lånad från http://www.hallstahammar.se/Turism/Tido-turistvag/. Tidövägen med dess märke. 
 

En annan väg förbi Strömsholm, är vägen som tar besökarna förbi Mälarslotten. Besökarna 

kan även ta sig runt med båt för att nå alla slott. Vägen går runt hela Mälaren och visar alla 

slott som ligger runtomkring Mälaren, exempelvis Sundbyholms slott, Skokloster slott m.m. 

(Mälarslott). Denna väg är svår för turisterna att hitta då det inte är någon speciell skyltning, 

de får skriva ut en karta från internet och köra efter den. Denna väg passar, lika som 

Tidövägen, för kulturturister då de kan åka och runt och se på olika slott och slottsmiljöer. 

 

På facebook finns Hallstahammar med, men det står inte så mycket om evenemang eller 

aktiviteter som händer i kommunen. Istället gick jag in och tittade på Hallstahammar.nu, där 

berättar de vad som händer och vad som kommer hända. Där finns information om olika 

evenemang som händer runt om i kommunen, det är allt ifrån fotbollsmatcher och marknader 

till veteranbilsträffar. 

 

Slutsatsen av att vara turist i Hallstahammars kommun: Det är svårt att hitta information om 

olika evenemang och aktiviteter på internet. Det är även svårt att hitta till platserna, så som 

Strömsholm och Borgåsund, då behövs en karta. De flesta sevärdheter passar för 
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kulturturismen, då det finns mycket kultur och historia i kommunen. Det finns även mycket 

för naturturismen att göra, exempelvis vandra i naturreservat och fiska. 

 

4.6 Intervju med Mari Högkvist, Tursitkonsulent på Hallstahammars kommun 

Marie Högkvist började arbeta som turistkonsulent på Hallstahammars kommun år 

2002/2003. På hennes avdelning näringsliv, arbetar det endast två personer till. Den ena 

arbetar som näringslivsutvecklare, och den andra är tillförordnad näringslivschef. Högkvists 

arbetsuppgifter som turistkonsulent är väldigt varierande, då hon arbetar med allt ifrån 

företagsutveckling till att ha paraplyögon. Med paraplyögon menar Högkvist att hon måste 

veta vad som händer i övriga Sverige. Hennes arbetsuppgifter är väldigt breda och varierande, 

då hennes avdelning är liten, hon har inte en enda uppgift som bara destinationsutveckling 

eller företagsutveckling.  Destinationsnätverken Åsby Skantzen gruppen och Destination 

Strömsholm, som finns i Hallstahammars kommun är en form av kluster. Vid samarbetet med 

dem fungerar Högkvist som länken mellan företagarna och kommunen. Tillsammans hjälps 

de åt med att se vad som behövs göras, t. ex röjas sly runt torg och gator, paketering av 

tjänster, förbättring av taxiservice m.m. Högkvist säger ”Som kommunal organisation har ju 

inte jag möjlighet att stötta enskilda företag, utan jag måste se till helheten. Just inom 

besöksnäringen, vill man och har mycket idéer men till syvende sist så är det inte jag som 

genomför dem, utan jag bara pushar och får dem att se det här övergripande perspektivet”. 

 

Beträffande hur destinationsutvecklingen går till i Hallstahammars kommun säger Högkvist 

att de är med i Västmanlands kommuner och landsting (VKL). Inom VKL finns det en 

styrgrupp över turismen i Västmanland, där Hallstahammars kommun försöker nå de mål som 

VKL sätter upp. Målen som finns nu är business-to-business, och nationell affärsutveckling 

med målgruppsmarknaderna Holland och Tyskland. Hållbar besöksnäring är ett annat mål, 

vilket innebär att hotellen kan ha alla möjliga stjärnsystem för att visa att de värnar om miljön, 

men det måste finnas ett system ur kundens perspektiv, då det är till kunden företagen vänder 

sig till. VisitSweden tillsammans med Västsvenska turistrådet har gått tillsammans med de 

stora organisationerna SHR och Hotellvisita, för att ta in klassificerare från Skottland och Nya 

Zeeland (det är från dessa länder idén uppkom). Klassificerarna håller nu på att utbilda 

svenskar i hållbar besöksnäring ur ett kundperspektiv. De ska åka runt oanmälda till olika 

hotell och titta på kvalitet istället för kvantitet, hur gästerna blir bemötta när de kommer till 

hotellet, vilken färg mattan har som ligger i entrérummet, vad som kan förbättras för att göra 

hotellet ännu mer lönsamt osv. 

 

Hallstahammars kommun måste ha fler köpbara produkter för privatpersoner, då det finns lite 

att göra för turister. Det är annorlunda när det blir gruppbokningar, då paketeras olika 

aktiviteter och en guide finns med, men när det gäller privatpersoner finns det inget att göra. I 

dagsläget kan privatpersoner fiska, de kan köpa ett fiskekort, sedan får de vara ute och fiska i 

en vecka. Högkvist anser att det inte blir samma sak, hon vill att det ska finnas exempelvis 

guidad stadsvandring kl 14 varje dag som privatpersoner kan köpa i förväg.  

 

Hallstahammar är en gammal bruksort där bruket har tagit hand om Hallstahammars samhälle, 

det byggdes bostäder för arbetarna, daghem och det fanns sysselsättning för 
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lokalbefolkningen. Idag är samhället passivt, entreprenörerna måste börja tänka mer 

långsiktigt. En jätteduktig naturguide kan skriva avtal med flera olika destinationer för att 

utöka sin verksamhet. Högkvist pekar på Grekland, där finns det dykinstruktörer som sitter 

vid stränderna och har avtal med alla resebolag, ex Fritidsresor, Apollo, Ving, Solresor. Han 

har alla logotyper, vilket resulterar för alla turister som kommer från de olika 

researrangörerna att de kan köpa hans tjänster. Det tänket måste kommunen få in i 

Hallstahammar, detta är en process som kommer ta lång tid enligt Högkvist. Vidare berättar 

hon att kommunen sätter arenan och gör det offentliga rummet tillgängligt med asfalterade 

gator, belysning, vatten och avlopp, sedan är det upp till entreprenörerna och företagarna att 

skapa sina verksamheter och göra affärer med varandra.  

 

Eftersom Hallstahammars kommun är en liten kommun, undrar jag vilka fördelar respektive 

nackdelar som deras destinationsutveckling har jämfört med en större kommun, exempelvis 

Västerås. På denna fråga svarar Högkvist att fördelarna är att de är en liten kommun. 

Företagarna känner till varandras svagheter och styrkor. Allt ligger väldigt nära varandra, 

turister som bor på campingen har cirka tio minuters promenad ner till centrum, där alla 

affärer är belägna. Allt som människan behöver finns i Hallstahammars centrum, så som 

apotek, matvaruaffärer, systembolaget, klädbutiker m.m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto taget av Angelica Sjölund. Skantzen till vänster om ån och Skantzö bad och camping till höger om ån. 

 

Nackdelen är att det inte finns köpbara produkter. Endast två köpbara produkter finns idag, 

det är kulinariska cykelguidningar i Strömsholm och ett dygn i ån, då paddlar man i 

Strömsholms kanal och övernattar efter kanalen. Högkvist tror även att dessa köpbara 

produkter måste marknadsföras mer, så folk vet om vad som händer och finns. Om 

Hallstahammar kommun jämförs med Västerås, har Västerås ett bredare utbud av varor, de 

har olika köpcentrum exempelvis Erikslund. Annars påstår Högvist att det inte finns fler 

sevärdheter i Västerås. Anundshög och domkyrkan finns men Västerås har inte heller så 

mycket köpbara produkter för privatpersonerna, det Högkvist kommer på som är köpbart är 

skärgårdsbåtarna. En annan nackdel är att alla företag inte är bokningsbara på internet. En 
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blivande kund vill se om stugan är ledig den helgen som den har tänkt åka, får den inte tag på 

information är chansen stor att den kunden väljer en annan plats. Företagen måste synas på 

den digitala marknaden, ”Oftast sker åtta av tio köp mellan kl 20-24 på kvällen, och då är det 

inte så många företagare som jobbar” i Hallstahammars kommun, säger Högkvist. 

 

Den turisttyp som kommer och besöker Hallstahammars kommun är barnfamiljer. I 

Hallstahammar pratar de om reseanledningar, varför man väljer att åka till Hallstahammar, 

mer än att se vilken turisttyp som reser dit. Högkvist berättar att destinationer marknadsför 

gärna hotell, men det är sällan som det är ett hotell som är reseanledningen exempelvis ” - 

Titta vilket fint hotell, det här låg i Karlstad ser jag, ja nej men då åker vi till Karlstad för att 

de har ett fint hotell”. Reseanledningen till Hallstahammar är att turister vill bo på Skantzö 

camping eller delta i ett evenemang. De ska titta på nationaldagstävlingarna i Strömsholm 

eller delta i power meet i Västerås. Högkvist berättade vidare att affärsturismen kommer dit i 

veckorna, men hon tror generellt sett inte att det är fler affärsturister än evenemangsfolk, då 

Skantzen brukshotell är ett show hotell. Naturturismen och ekoturismen har hon inga siffror 

eller koll på, de har inga paketerade naturupplevelser, då dessa turisttyper besöker naturen 

som är gratis. Det är svårt att tolka och räkna statistik, hur räknas det, räknas samma gäst två 

gånger eller räknas den en gång? Ungefär 500 000 besökare, besöker Åsby Skantzen området, 

och 200-300 besökare har Destination Strömsholm. Högkvist egna uppfattning är att 

Hallstahammar är populäraste reseorten i kommunen, sedan Strömsholm och sist Kolbäck. 

Inkommande turister kommer från Holland, Tyskland, Norge och Danmark, lite från Finland, 

Polen och Ryssland. Men i huvudsak kommer de från Tyskland och Holland, då både Skantzö 

camping och Skantzö brukshotell har ingått business-to-business med dessa länder. Skantzö 

bad och camping har skrivit avtal med de holländska researrangörerna, och Skantzö 

brukshotell har skrivit avtal med de tyska researrangörerna. 

 

På frågan hur de marknadsför sig, svarar Högkvist att de marknadsför evenemang i olika 

bilagor och magasin. Men de kan inte marknadsföra enskilda företag, samt att det inte finns så 

mycket marknadsföringspengar. De har gått ihop i ett regionalt samarbete för att 

marknadsföra hela Västmanland, då syns de på en större marknad. Kommunen hjälper Åsby 

Skantzen gruppen och Destination Strömsholm med marknadsföringspengar. Om ett 

destinationsnätverk säger att de kan lägga 5000 kr på en annonsering, då kan Högkvist säga 

att hon lägger lika mycket, på det viset får de en större annons. I kommunen finns inte dem 

musklerna för att kunna göra internationell reklam, eller vara med i media så som Västerås 

kan. De har Västerås & CO
3
 som marknadsför Västerås, i Hallstahammar marknadsför man 

sig lokalt och stöttar de företagen som finns.  

De företag som kommunen samarbetar med är Åsby Skantzö gruppen och Destination 

Strömsholm. De träffas varannan månad, då de planerar och ser över vad som ska göras eller 

förbättras. Kommunen försöker få dessa två destinationsnätverk att börja samarbeta med 

varandra, vilket är svårt då de värnar om sina egna områden. För att turismen ska kunna 

utvecklas måste de börja samarbeta med varandra, Högkvist återkommer till ett lyckat 

                                                           
3
 Västerås & CO är ett fristående aktiebolag, som ägs av både kommunen och näringslivet i Västerås (M. 

Högkvist, personlig kommunikation, 16 maj 2013). 
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koncept, när entreprenörer skriver avtal med flera destinationer. Exempelvis en naturguide 

jobbar på måndagar kl 16 åt ett företag, och på tisdagar är naturguiden på en annan plats. 

Högkvist menar ”Om ni tar hand om det ni är bra på, och det är att driva 

hotellverksamheten. Men sen de här köpbara produkterna, det kanske är någon annan som 

ska göra det”. Företagen måste vilja arbeta och paketera resor tillsammans, kommunen kan 

inte gå in och göra det åt dem, det är en utmaning för kommunen att försöka få företagen att 

förstå att samarbeten kommer gynna deras verksamheter. Det negativa med samarbeten är 

återigen att Hallstahammars kommun är en liten kommun, det blir sårbart med dessa 

affärsuppgörelser. Det företag som har avtal med en naturguide, har en personlig koppling till 

denne naturguide, vilket gör att företagen tänker mer med hjärtat än pengar. 

 

Samarbeten är något som kommunen ska försöka få företagen att förstå, och att företagen ska 

börja samarbeta med varandra så destinationsutvecklingen går framåt. Högkvist tilläger att 

kommunen inte kommer att propsa på företagen att samarbeta med varandra. Kommunen 

planerar att göra en ridväg runt hela kommunen, som sedan en bonde eller en entreprenör kan 

utnyttja genom att bygga en hage och låta turisterna få övernatta, och sedan fortsätta rida 

nästa dag. Kommunen är med och stöttar affärsutvecklingar i form av bidrag, utbildningar, 

vem de ska prata med osv. Kommunen måste fortsätta få företagarna att växa i sina egna 

företag, få entreprenörerna att förstå att det behövs fler köpbara produkter, utveckla en 

evenemangskalender där det är gratis för företagen att annonsera, och bli bokningsbara på 

internet. Företagen måste våga satsa, antingen lyckas det eller så misslyckas det och då är de 

en erfarenhet rikare. Högkvist framhåller ”Rent sådär kan jag säga att det vi ska jobba med 

är att få företagarna att förstå hela den här processen. Jag tror ju på att låta näringslivet låta 

skapa och driva affärsprocessen, när det gäller evenemang”  

 

4.7 Framtidsplaner för Hallstahammars kommun 

De som har varit med skrivit Hallstahammars översiktsplan vill ha ett tätare centrum. De 

tycker att det skulle föra med sig positiva effekter, om fler hus byggdes vid och i centrum. Då 

skulle fler gå och handla i Hallstahammars affärer, samt infrastrukturen som redan finns 

skulle utnyttjas bättre. För lokalbefolkningen i Hallstahammars kommun är det gratis att åka 

med brukslinjen (busslinje) runt hela Hallstahammars kommun. Ett tätare centrum skulle 

möjliggöra för ett mer levande centrum (Hallstahammars översiktsplan, del 2, 2001, s.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto taget av 

Angelica 

Sjölund. 

Trångfors 

smedja i 

Hallstahammar. 
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Ända från Strömsholms kanal i söder, till norr i Trångfors finns det mycket för turister att 

uppleva, vilket Hallstahammars kommun vill uppmärksamma och marknadsföra för hela 

Sverige. Området är känt för natur och kulturupplevelser, vilket har stor betydelse som 

turistmål för framtiden (Hallstahammars översiktsplan, del 2, 2001, s.19). Området Åsby 

Skantzen ska utvecklas och bli ett kärnområde för turisterna som kommer till Hallstahammar. 

En badplats vid Skantzsjön ska anläggas, Skantzö camping ska byggas ut så fler husvagnar 

och husbilar får plats. I Trångfors vill kommunen utveckla båtturismen. Båtarna som kommer 

ska kunna lägga till vid en brygga, ha en informationstavla m.m. Problemet som finns med att 

bygga ut vid Trångfors är att området omfattas av ett strandskydd, och är en kulturmiljö som 

är av riksintresse för friluftsliv. Vid Bultenområdet i Hallstahammar, som ligger vid 

Strömsholms kanal östra sida, ska fisketurismen utvecklas där fiskeplatser längs med ån ska 

byggas. Även det kan bli problematiskt då kanalen hör till kulturmiljön, samt att det finns ett 

strandskydd som är av riksintresse, likaså flera byggnadsminnen finns längs med 

Bultenområdet.  

 

I Kolbäck ska järnvägen och stationshuset bevaras, då det har varit en viktig del för 

uppbyggnaden av Kolbäcks samhälle. Folkets park som ligger i Kolbäck är en av de få 

folkparker som fortfarande lever i Sverige. Parken ska skyddas för förändringar och har ett 

kulturvärde. Borgby skans med dess hagmarker är ett naturreservat och skyddas för 

förändringar. Området är viktigt för rekreation och motion, då det går en motionsslinga 

genom hagmarken. Kommunen skulle vilja att det betar djur på markerna så området inte 

växer igen (Hallstahammars översiktsplan, del 2, 2011, s.22-23). 

 

Framtidsplanerna för Strömsholm är att angöra en perrong med tågstopp, bygga ett centrum 

med hotell och annan service som turister och besökare behöver. Vid slottet kan en lekby 

placeras, där besökarna får ”leka” med saker eller lekar som har anknytning till historien som 

har utspelat sig vid slottet. I Strömsholm vill kommunen anlägga hälsans stig, som ska gå 

genom Strömsholm och Mölntorp, där turisterna upplever naturupplevelser samtidigt som de 

får motion (Hallstahammars översiktsplan, del 2, 2011, s.34). Något som kommer göra 

kommunen speciell och konkurrenskraftig mot andra destinationer, är om kommunen gör en 

ridslinga som sträcker sig från söder i Borgåsund ända upp till norr i Trångfors. Längs 

ridslingan ska det finnas övernattningsmöjligheter, Bed & Box. Service i form av nöjen, mat, 

övernattningar och gästbåtplatser bör utökas i hela kommunen. Cykelvägar mellan alla orter 

vill kommunen bygga så det är lätt att ta sig runt och se alla naturupplevelser som finns 

(Hallstahammars översiktsplan, del 2, 2001, s.18-19). 

 

Stranden i Hallstahammars kommun finns längs med Strömsholmskanal och Kolbäcksån. 

Utmed stränderna och Strömsholms kanal finns det goda förutsättningar att utveckla turismen. 

I framtiden vill Hallstahammar utveckla naturturismen med fokus på fiske i Kolbäcksån. 

Kommunen vill restaurera Kolbäcksån, så fiskarna från Mälaren kan fiskvandra till 

Kolbäcksån. Detta skulle innebära att vild ädelfisk kan fiskas i Hallstahammars kommun 

(Hallstahammars översiktsplan, 2011, del 1, s.54 & 42).  
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          Foto taget av Angelica Sjölund. Kolbäcksån i Kolbäck. 
 

 

5 Analys 
 

Destinationsutveckling har det forskats om under många år, det har aldrig kommit fram några 

regler, metoder eller riktlinjer hur en destination skall gå till väga för att lyckas med sin 

destinationsutveckling. Kommunerna i Sverige får själva avgöra hur deras utveckling av nya 

destinationer och turistmål ska genomföras, antingen ensamma eller genom samarbeten med 

andra kommuner och län.  
 

Arvid Flagestad talade om hur tillgänglighet kan bidra tillsammans med ett varumärke att 

locka till sig fler turister. Flagestad menade att det finns fem punkter som kan följas för att stå 

ut från sina konkurrenter och nå en strategisk framgång. Det måste finnas en fungerande 

organisation, dynamiska allianser, duktiga medarbetare, en offensiv marknadsföring och 

sevärdheter (Flagestad, 2000, s.5). 

 

5.1 Fungerande organisation 

För att utveckla turism i ett område behövs alltså destinationsutveckling, då ett resmål ska 

vara väl fungerande och attraktivt. Flera olika aktörer både offentliga och privata, måste 

tillsammans samarbeta för att göra sin destination attraktiv. Nu för tiden finns det 

destinationsbolag som försöker marknadsföra platser och samarbetar med olika aktörer 

(Svensson et al. 2012, s.7-8). Hallstahammars kommun samarbetar med Åsby Skanzen 

gruppen och Destination Strömsholm. Kommunen försöker även få andra företag som finns 

inom kommunen förstå att samarbeten är bra och gynnar varandras verksamheter. 

Hallstahammars kommun är med i Västmanlands kommuner och landsting (VKL), där de 

försöker uppfylla de mål som VKL sätter upp för alla Västmanlands kommuner. 

Hallstahammars kommun försöker så gott de kan med att vara en attraktiv destination, då 
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Skantzö bad och camping har skrivit avtal med de holländska researrangörerna, och Skantzö 

brukshotell med de tyska researrangörerna, vilket blir ett internationellt samarbete. Detta kan 

leda till fler inkommande turister till Hallstahammars kommun (M. Högkvist, personlig 

kommunikation, 16 maj 2013). Jag tycker det är bra att de har kontakter med två olika länder, 

vilket leder till en bredare marknad samt att de kan locka till sig olika turisttyper. Det är inte 

Hallstahammars kommun som ensamma utvecklar turismen, kommunen bygger arenan där 

turismen kan hålla till. Sedan är det företagen och entreprenörerna som måste utveckla de 

köpbara produkterna, så det finns olika upplevelser att välja mellan som turister och besökare 

kan göra. Högvist berättade att det borde finnas en naturguide som arbetar för flera olika 

företag, guiden arbetar på måndagskvällar på en plats, och på onsdagskvällar arbetar 

naturguiden på en annan plats (M. Högkvist, personlig kommunikation, 16 maj 2013). Detta 

tror jag kan vara en bra idé, det finns en kulinarisk cykelguidning i Strömsholm, varför kan 

inte cykelguiden arbeta i Hallstahammar också? Då finns det ytterligare en köpbar produkt för 

turisterna som är i Hallstahammar, samtidigt som turisterna har något att göra på kvällarna. 

 

Något som forskaren Lynch har gemensamt med forskarna Fredman, Wall Reinus och 

Lundberg är åsikten att det är de lokala turistsamarbetena som lönar sig för en destination, 

med dess informella nätverk samt det formella nätverket som de har (Lynch, 2000, s.6). 

Företagen måste sätta upplevelsen i centrum då det är upplevelser som utgör motivationen i 

det turistiska systemet (Fredman, Wall Reinus & Lundberg, 2009, s.11). Stödorganisationer 

som myndigheter eller andra turistorganisationer kan hjälpa till att identifiera nyckelpersoner i 

företagen, nyckelpersonerna kan erbjudas utbildning eller dylikt för att utvecklas. 

Stödföretagen kan även ge omvärldsanalyser åt turistföretagen. Inom en lokal 

destinationsutveckling måste alltså mer kunskap finnas och en dialog för att främja 

utvecklingen (Lynch, 2000, s.6). Hallstahammar kommuns uppgift är precis som dessa 

forskare tar upp, att vara en stödorganisation för företagen som finns i Hallstahammars 

kommun, kommunen har en dialog med företagen. Högkvists arbetsuppgifter är att vara 

länken mellan företagen och kommunen. Kommunens uppgift borde även vara att ta reda på 

nyckelpersonerna i företagen, så dessa personer kan erbjudas utbildning. Högkvist förklarade 

om det kommer nya företag till Hallstahammar får de hjälp med var de kan gå på utbildning 

(M. Högkvist, personlig kommunikation, 16 maj 2013). Men de företag som redan finns i 

Hallstahammars kommun, får inte de någon utbildning om hur de kan utvecklas? Om 

personerna i företagen som redan finns får utbildning i hur de kan utvecklas, tror jag att deras 

företag kan vara mer drivande i utvecklingen av Hallstahammar som en turistdestination.  

 

Det gäller för Hallstahammars kommun att få företagen att förstå, på vilket sätt turismen både 

har en positiv och negativ inverkan på lokalbefolkningen, då de positiva inverkningarna enligt 

mig har störst betydelse för Hallstahammars kommun. De positiva inverkningarna är att den 

lokala ekonomin stärks, vilket kommer ge en bättre social service, fler arbetstillfällen 

tillkommer, kontaktnäten kommer breddas samt befolkningsutvecklingen får en positiv 

utveckling. Det negativa är att bullernivån höjs och nedskräpning i naturen, om kommunen 

vet om de negativa effekterna som turismen medför, kan de arbeta för att förhindra 

nedskräpning och sänka bullernivåerna (Larsson & Fredriksson, 2011, s.179-183).  
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5.2 Dynamiska allianser 

Jag tycker Hallstahammars kommun följer professor Müllers teori, där målet med 

destinationsutveckling är att locka till sig fler turister, samtidigt som kommuner vill förbättra 

sitt produktutbud. För att lyckas attrahera fler turister eller/och utöka produktutbudet, behövs 

samarbeten och partnerskap mellan den privata sektorn och den offentliga sektorn (K. Müller, 

2011, s.200-204). Det är den privata sektorn som ska stå för produktutbudet i Hallstahammars 

kommun, det skulle behövas samarbetas mer mellan kommunen och de privata företagen. 

Kommunen och företagen kan tillsammans utveckla köpbara produkter. Exempelvis 

naturguiden, kommunen kan anställa en naturguide som Destination Strömsholm och Åsby 

Skantzen kan hyra av kommunen olika dagar. 

 

Det turistiska systemet syns tydligt i Hallstahammars kommun (begreppet det turistiska 

systemet omfattar befolkning, institutioner och företag). Enligt Rosberg är det vanligt med 

deltidsarbete och säsongsanställningar inom turismsektorn. Småföretagen är inte villiga ”att 

underordna sig kollektiv styrning” (Rosenberg, 2000, s.2). Småföretagarnas ovillighet och 

deltidsarbetarna, bidrar tillsammans till samordningsproblem och kommunikationsproblem 

(Rosberg, 2000, s.2). Nätverksperspektivet kommer in här, då Åsby Skantzen gruppen och 

Destination Strömsholm är två nätverksföretag som har bildat en sorts kluster i 

Hallstahammars kommun. Många aktörer på en destination vill själva åstadkomma en 

utveckling, antingen genom samarbeten eller enskilt, men de är oftast beroende av varandra 

(Svensson et al, 2012, s.13).  Åsby Skantzen gruppen och Destination Strömsholm verkar inte 

vilja samarbeta med varandra, då de värnar om sina egna intressen och områden. Exemplet 

om naturguiden som har nämnts tidigare, det är svårt att samarbeta med andra företag och 

andra destinationer i en liten kommun, då exempelvis Skantzen Brukshotell har en personlig 

koppling till sin naturguide. Det gäller för företagen att tänka långsiktigt, samarbeten kan vara 

bra i vissa fall, då det gynnar företagens egen ekonomi samtidigt som Hallstahammars 

kommun utvecklas. I Hallstahammars fall är det inte kommunen som bestämmer hur 

företagen eller destinationen ska utvecklas, utan deras uppgift är att få företagen att vilja 

samarbeta med varandra.  

 

Professor Tony Seaton talade om att destinationer behöver ansiktslyft. Han menade att 

destinationerna utvecklar sig inte och utökas med nya saker, vilket destinationerna borde göra 

för att locka nya besökare och turister (Seaton, 2000, s.7). Exempel på detta är de köpbara 

produkterna som fattas i Hallstahammars kommun. Nätverksperspektivet menar att både 

offentliga och privata aktörer involveras i utvecklingen, men det betyder inte att det är de 

offentliga aktörerna som har kontrollen och ledarskapet över utvecklingen, den aktören som 

har ledarskapet måste kunna skapa värden. Det är företagen och entreprenörerna själva som 

tillsammans måste bilda en sammansättning och struktur för att bli konkurrenskraftiga mot 

andra destinationer (Svensson et al, 2012, s.13). Hallstahammars kommun vill planera så 

företagen kan paketera aktiviteter tillsammans, exempelvis ett hotell har hand om gästerna där 

de kan sova, på dagarna kan de golfa på en golfbana. Enligt Högkvist är detta en process som 

tar väldigt lång tid i Hallstahammar. Vi människor skulle ha lärt oss detta tänk redan från 

skolan när vi var små (M. Högkvist, personlig kommunikation, 16 maj 2013). Processen som 
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Högkvist pratade om, antar jag innehåller marknadsföring, marknadskommunikation samt att 

skapa nätverk mellan lokala aktörer (Baum, 2000, s.3).  

 

Kommunens uppgift är som jag tidigare nämnde, försöka få företagen att vilja samarbeta med 

varandra. Det är lite oklart om kommunen skapar nätverk, men när det väl finns ett nätverk 

träffas kommunen, och exempelvis Destination Strömsholm varannan månad och planerar vad 

som ska göras och förbättras. Turismverksamheterna som består av organisationer, 

myndigheter och markägare påverkas när naturturister och kulturturister kommer till 

Hallstahammar, Strömsholm eller Kolbäck. De måste se till att kulturlandskapet är 

tillgängligt, exempel på det kan vara att vandringsleder, naturreservat och skogsskötsel 

upprätthålls (Emmelin et al, 2010, s.99-100). Naturturister tycker om att vandra, vilket de kan 

göra i alla naturreservat som finns i kommunen, fågelskåda i Strömsholm och fiska i 

Kolbäcksån, Gropen och Strömsholms kanal. Hallstahammars kommun och Destination 

Strömsholm träffas och planerar varannan månad för sådana aktiviteter i 

Strömsholmsområdet, likaså planerar kommunen med Åsby Skantzen gruppen för 

Hallstahammar. 

 

5.3 Duktiga medarbetare 

Forskare har kommit fram till att kommunen måste vara motiverade och kunna motivera 

andra företag för att destinationsutvecklingen ska lyckas. Lokalbefolkningen måste även få 

känna sig delaktiga i planeringen av turism. Det ska finnas motiverad och serviceinriktad 

frontpersonal på företagen. Högkvists arbetsuppgifter är att vara länken mellan företagarna 

och kommunen, hon håller reda på vad som sker i resten av Sverige och försöker få företagen 

att haka på trenderna (M. Högkvist, personlig kommunikation, 16 maj 2013). Privatpersoner 

kan vara delaktiga i turismplaneringen genom att ge förslag i översiktsplanen.  

 

5.4 Offensiv marknadsföring 

Företagen i Hallstahammars kommun ligger efter i utvecklingen av att vara bokningsbara på 

internet. Buhalis sade på konferensen att internet har gjort turismindustrin mer effektiv, då 

företagen kan svara på kundernas frågor, och besökarna kan hitta information. En person kan 

gå in på internet och boka sin egna resa, turismföretagen kan själva ha kontakt med sina 

kunder. Internet ger kunderna en ”korrekt” bild av destinationen, det är lättare att visa en bild 

än att berätta om en plats. Turistföretagen kan ändra information eller lägga upp nya bilder på 

internet, så bilderna stämmer överens med verkligheten (Buhalis, 2000, s.8). Om inte 

Hallstahammars företag är bokningsbara på internet är chanserna stora att turisterna väljer en 

annan destination. Gäster vill kunna leta information på internet och få svar på en gång, 

eftersom de flesta köp sker mellan kl 20-24 på kvällen. Likaså marknadsföra Hallstahammars 

kommun mer, det finns ingen hemsida för turistbyrån och de samarbetar inte med 

VisitSweden. Kommunen har inga marknadsföringspengar, vilket blir ett problem. Högkvist 

anser att hon inte kan välja att marknadsföra Åsby hem och trädgård mer än Trångfors smedja 

(M. Högkvist, personlig kommunikation, 16 maj 2013). Jag kan förstå hur Högkvist tänker, 

men eftersom Åsby hem och trädgård är ett av de mest besökta turistmålen i Västmanland, är 

det bättre att marknadsföra något som drar till sig mycket turister. Seaton gjorde en studie där 

han ville ta reda på vilket eller vilka motiv som fanns vid beslutsprocessen, när turister valde 
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destination som de ville resa till. Äta och shoppa lockade mer än att besöka en speciell 

attraktion som fanns på platsen. Åsby hem och trädgård är en attraktion samtidigt som 

besökarna kan shoppa heminredning och blommor, det finns även ett fik som kunderna kan 

äta i. Ett annat marknadsföringsalternativ, är att kommunens alla företag samlas och 

presenterar deras information på ett nytt sätt genom internet (Seaton, 2000, s.7). På så vis 

behöver inte Högkvist välja ut vilket företag som ska synas och marknadsföras. 

 

Planera för hållbar utveckling är populärt, då planeras aktiviteter och attraktioner ur ett 

miljöhänsynsperspektiv, samt ser till att lokalbefolkningen inte får negativa konsekvenser av 

turismen. I Hallstahammars kommun planerar de inte enbart ur miljöperspektiv, de har 

mycket fokus på kundupplevelsen. Hotellen och vandrarhemmen ska planeras ur ett 

kundperspektiv, personalen ska vara trevliga och helhetsupplevelsen man får som turist ska 

vara bra. Övernattningsplatsen ska inte ha titeln hotell, när det egentligen är ett tre plus-

stjärnors vandrarhem, det gör gästen besviken om de förväntar sig ett hotell (M. Högkvist, 

personlig kommunikation, 16 maj 2013).  

 

5.5 Sevärdheter 

Oftast är det attraktionen som är den avgörande faktorn varför turister väljer att resa till en 

viss destination, det måste finnas mer än bara naturen som lockar turisterna till en plats. Det 

ska helst finnas service och tjänster som hotell, shopping och restauranger (Svensson et al, 

2012, s.7-8). Högkvist berättade i min intervju att allting finns väldigt nära i Hallstahammar, 

centrum ligger endast tio minuters promenad från Skantzö camping. I centrum finns allting 

som en turist behöver så som apotek, shopping, systembolaget, matvaruaffärer m.m. I 

översiktsplanen stod det att specialvaruhandeln i Hallstahammar har fått konkurrens från 

köpcentret Erikslund i Västerås. Jag tror att de turister och besökare som kommer med bil tar 

sig till Västerås för att shoppa eller äta på restauranger, då Västerås har ett större utbud av 

restauranger, varor och produkter, än vad Hallstahammar har att erbjuda. En annan sak jag 

tänkte på när jag besökte Hallstahammars kommun, är att det finns vandrarhem och en 

camping i Strömsholm, men inget ”centrum”. Det finns ingen matvaruaffär, eller affärer som 

turisterna kan gå och titta i. I Kolbäck finns det ett litet centrum men ingen campingplats, 

turister kan bo på Gästgivaregården som är ett hotell, det finns inga billigare alternativ till 

övernattningsmöjligheter i Kolbäck. 

 

En destinations kärnresurser kan vara antingen nedärvda eller skapade resurser. Nedärvda är 

naturen och arvet (exempelvis historia och kultur). De skapade resurserna är utbudet av 

aktiviteter, shopping, infrastruktur, underhållning och evenemang. Inom kärnresurserna ska 

det även finnas möjliggörande- och understödjande resurser då en plats ska vara tillgänglig, 

ha gästfrihet, servicekvalitet samt god infrastruktur (Svensson et al, 2012, s.11-12). En 

destination ser ut som den gör klimatologiskt och fysiskt, det kan ingen ändra på. Dessa 

egenskaper kan vara en fördel för destinationen, då dessa egenskaper har störst värde. Det 

som går att ändar eller förnya på en plats är säkerhet, pris, evenemang, image, tillgänglighet, 

olika aktiviteter och understödjande tjänster, t.ex. restauranger och boende. Historian och 

kulturen som redan finns på platsen kan användas i olika aktiviteter eller evenemang. 

Entreprenörskap har störst betydelse när de skapar en attraktion. Eftersom destinationer har 
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nedärvda kärnresurser, kan entreprenörer hjälpa till att lyfta fram dessa kärnresurser (Lynch, 

2000, s.6; Fredman et al, 2009, s.11). Genom Hallstahammars kommun rinner Strömsholms 

kanal och Kolbäcksån. Det gäller för företagen i Hallstahammar, Kolbäck, Strömsholm och 

Borgåsund att uppmärksamma turister och besökare att besöka ån och kanalen, antingen 

genom fiske, paddling, eller någon annan aktivitet. Kolbäcksån som är skapad av naturen 

behöver hjälp för att bli en turistattraktion. I Hallstahammar, Strömsholm och Kolbäck finns 

kärnresurserna, det finns både natur, brukshistorien, två tågstationer samt att det är lätt att ta 

sig dit med bil på E18, och flera ”rundor” exempelvis Tidövägen går genom kommunen. 

Jazzens museum står för underhållning, samtidigt som det är en attraktion då det är ett 

museum. 

 

Nationaldagstävlingarna är ett evenemang i Strömsholm. Evenemang tror Högvist är den 

största anledningen varför människor besöker Hallstahammars kommun (M. Högkvist, 

personlig kommunikation, 16 maj 2013). Jag kan hålla med om att evenemang är en 

påverkningsfaktor, men jag tror att naturen, brukshistorian, kanalen och slottet kan locka till 

sig mycket turister, speciellt naturturister och kulturturister. Det var svårt för Högkvist att ha 

en uppfattning om naturturismen, då det inte går att föra statistik över de platser som har fritt 

inträde. Eftersom fiske räknas till naturturismen, tror jag att den turisttyp som besöker 

kommunen mest är naturturister. När jag besökte Hallstahammar kommun, såg jag många 

som stod efter Strömsholms kanal och fiskade. Vid området Åsby Skantzen kan 

naturturisterna gå på vandringsleden för att ta sig runt till sevärdheterna, och det finns många 

naturreservat i kommunen som turister och besökare kan vandra i. Eftersom naturlandskapet 

är skiftande i Hallstahammars kommun, tror jag även att kulturturismen är en turisttyp som är 

vanlig i kommunen. Det finns mycket kultur och historia att se och uppleva, så som slottet, 

slottsparken, hela Strömsholm, Borgby, Borgåsund, Skantzen, och Trångfors. För 

affärsturismen, som är vanligast under veckorna, finns det olika konferensbyggnader de kan 

vara i, antingen i Thottska villan, knytpunkten i Strömsholm eller på brukshotellet i 

Hallstahammar. 

 

Hallmark evenemang har stor betydelse för värd destinationen. Destinationen blir en 

konkurrent för andra destinationer med sitt evenemang. Hallmark event brukar återkomma 

varje år och associeras till en plats som blir platsens image. Om destinationen redan har en 

image, blir den bästa imageskapande effekten om evenemangets image liknar destinationens 

image. Evenemang ger flera positiva effekter för en destination än bara imageskapande. 

Ekonomin blir bättre då besökare och turister konsumerar under själva evenemanget, 

förhoppningsvis stannar turisterna kvar efter att evenemanget är slut och konsumerar, samt 

upplever resten av kulturen och naturen som finns. Näringslivet investerar i platsen då de vet 

att många besökare kommer. Flera aktörer samarbetar med varandra vilket ger företagen 

bättre kompetens (Larsson & Fredriksson, 2011, s.179-183). Nationaldagstävlingarna är ett 

hallmark evenemang, Högvist sade i min intervju att hon tror att det är mest evenemangsfolk 

som besöker Hallstahammar kommun (M. Högkvist, personlig kommunikation, 16 maj 2013). 

När nationaldagstävlingarna anordnas kommer turister som övernattar för att delta i alla 

dagarna som nationaldagstävlingarna pågår, vilket ger intäkter för vandrarhem, restauranger 

samt övriga företagare som har med turism att göra.  
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Bild lånad från http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=4539862. En bild (image) 

som brukar förknippas med Strömsholm, slottet och hästar. 

 

6 Resultat 

Mina frågeställningar som jag har arbetat efter i detta arbete var: Hur går 

destinationsutvecklingen till i Hallstahammars kommun? Vilka fördelar och nackdelar har 

Hallstahammars destinationsutveckling jämfört med en större kommun? Vilken typ av turister 

besöker Hallstahammars kommun? 

 

 Hur går destinationsutvecklingen till i Hallstahammars kommun? 

 Vilka fördelar och nackdelar finns med Hallstahammars kommuns 

destinationsutveckling jämfört med en större kommun som exempelvis Västerås? 

 

Hallstahammar arbetar utifrån nätverksperspektivet då de försöker uppnå Västmanlands 

kommuner och landstings mål, som finns för alla kommunerna i Västmanland. Ett mål var 

business-to-business, vilket både Skantzö bad och camping samt Skantzö brukshotell har 

uppnått, de har slutit avtal med de tyska och de holländska researrangörerna. Internets 

utveckling har kommit långt men det gäller för kommunens företag att hänga med i IT 

utvecklingen, om de vill finnas med på marknaden. I Hallstahammars kommun är det inte 

många företag som är bokningsbara över internet, vilket resulterar i att de förlorar turister, då 

de vill veta om det finns några lediga rum eller stugor (M. Högkvist, personlig 

kommunikation, 16 maj 2013).  

 

Kommunen destinationsutvecklar inte, de bygger arenan för företagen som finns. Företagens 

uppgifter är att erbjuda de köpbara produkterna. I dagsläget finns det endast två köpbara 

produkter enligt Mari Högkvist, ett dygn på ån, och kulinarisk cykelguidning. Jag tycker det 

finns tre köpbara produkter, då det går att köpa fiskekort vilket är en köpbar produkt. 

Hallstahammar syns inte ute i Sverige, de marknadsför sig mest i lokala bilagor och magasin. 

Jämfört med Västerås har inte Hallstammars kommun samma ekonomiska förutsättningar, där 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=4539862
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Västerås & CO marknadsför Västerås. En annan nackdel jämfört med Västerås, är att det 

finns större utbud av varor och tjänster än vad Hallstahammar har att erbjuda. Högkvist 

påpekade att Västerås inte har fler köpbara produkter än vad Hallstahammar har, Västerås har 

skärgårdsbåtarna (M. Högkvist, personlig kommunikation, 16 maj 2013). Jag anser iallafall att 

Västerås har ett bredare utbud av varor och tjänster än vad Hallstahammar har, det finns större 

utbud av restauranger, åka go-cart, större utbud av shopping i Västerås. En annan nackdel är 

att det inte finns få  köpbara produkter i Hallstahammar. Återigen så måste företagen i 

Hallstahammars kommun börja samarbeta med varandra, efterson turismen bidrar till en 

positiv och negativ inverkan på lokalbefolkningen. Jag kan se de positiva effekterna som 

Hallstahammar skulle vinna på om de börjar samarbeta med varandra, den lokala ekonomin 

stärks, vilket kommer ge en bättre social service, fler arbetstillfällen tillkommer, kontaktnäten 

kommer breddas samt att befolkningsutvecklingen kommer få en positiv utveckling (Müller & 

Pettersson, 2000, s.8). 

 

Fördelen med Hallstahammars destinationsutveckling är att det är en liten kommun, det är 

nära till allt. Från campingen till centrum tar det cirka tio minuter att gå, i centrum finns allt 

som en människa behöver, apotek, matvaruaffärer, systembolaget, restauranger, klädaffärer 

m.m. Det är nära från campingen till Skantzen, Åsby hem och trädgård, kanalen och 

slussarna, det är gångavstånd till allt. De som kommer med bil kan ta sig till Strömsholm, som 

endast är tio minuters bilfärd från Hallstahammar. Naturen är väldigt nära turisterna hela 

tiden. En annan fördel med att kommunen är liten, är att företagarna känner varandra, de har 

kännedom om varandras svagheter och styrkor (M. Högkvist, personlig kommunikation, 16 

maj 2013). Ytterligare en fördel enligt mig är att Hallstahammar ligger nära Västerås, turister 

som inte vill bo i Västerås kan bo på Skantzö camping och ta sig till Västerås med antingen 

bil, buss eller tåg. De turister som semestrar i Västerås kan ta sig till Hallstahammar, då det 

ligger så nära, och får uppleva ”det goda livet i storstadens närhet” (Hallstahammars 

översiktsplan, del 1, 2011, s.11). 

 

Hallstahammar ser ut som den gör klimatologiskt, det gäller för företagen att dra nytta av sitt 

landskap. Besökare kan uppleva två naturlandskap i samma kommun, med cirka tio minuters 

bilfärd. Slottsmiljö och bruksmiljö, lövskogar och bergslagsskogar (Hallstahammars 

översiktsplan, del 1, 2011, s.9-10). Det finns mycket för naturturismen, kulturturismen, och 

affärsturismen att göra i kommunen. Fiska, cykla, slottet, bada, fågelskådning, golfa, äta på 

restaurang, besöka stallen i Strömsholm, naturreservat, Trångfors smedja, Skantzen området, 

Åsby hem och trädgård, Kolbäck och Borgåsund m.m. Det mesta är utomhusaktiviteter men 

passar både vuxna och barn. Utan marknadsföring finns inte Hallstahammar, vilket gör det 

svårt för utomstående att veta att denna kommun finns. Destinationer kan associera sig med 

hjälp av image. Hallmark evenemang har stor betydelse för värd destinationen, då 

destinationen både blir en konkurrent för andra destinationer, samtidigt som det skapas en 

image. Om destinationen redan har en image, blir den bästa imageskapande effekten om 

evenemangets image liknar destinationens image (Larsson & Fredriksson, 2011, s.179-183). 

Hela Strömsholmsområdet förknippas redan med hästar och slottet, vilket ger en image för 

Strömsholm och skapar en konkurrens mot andra destinationer. Jag tror att Strömsholms 

image skapar konkurrens mot Hallstahammar, då Destination Strömsholm och Åsby Skantzen 
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gruppen redan är ovilliga till samarbeten med varandra. Hallstahammar har ingen känd image. 

Det skulle behövas en image för hela Hallstahammars kommun, det skulle kunna vara en 

bidragande faktor till ökat samarbete mellan Destinations Strömsholm och Åsby Skantzen 

gruppen, Destination Strömsholm och Åsby Skantzen gruppen utvecklar tillsammans med 

varandra en image för hela kommunen. Turistbyrån borde ha en egen hemsida där alla företag 

som vill vara bokningsbara kan finnas, vilket skulle underlätta för besökarna och turisterna. 

Det får inte finnas för mycket olika hemsidor som har information om Hallstahammars 

kommun, då blir det svårt för turisten att sortera och hitta relevant information som är 

tillförlitlig (Bowen & Clarke, 2009, s.117). 

 

 Vilken typ av turister besöker Hallstahammars kommun? 

 

Som jag har skrivit i tidigare forskning, brukar turismen vända negativa utvecklingstrender 

samt skapa nya arbetstillfällen. På landsbygderna har industrier, jordbruk och skogsbruk 

försvunnit, där vill kommunerna att ekonomin och sysselsättningen ska öka. Även i städer vill 

kommunerna turismutveckla för att stärka det lokala näringslivet som redan finns, 

turismutveckling ska gynna en positiv befolkningsutveckling (Emmelin et al, 2010, s.102). 

Framtidsutsikterna för Hallstahammars kommun destinationsutvecklingen, är att kommunen 

ska anlägga en ridväg runt hela kommunen, där bönderna som finns på landsbygden kan 

bygga en hage och låta de ridande turisterna få övernatta och fortsätta sin ridfärd dagen efter. 

Ända från Strömsholms kanal till norr i Trångfors finns det mycket för turister att uppleva, 

vilket kommunen vill uppmärksamma och göra området känt för hela Sverige. Området är 

känt som natur och kulturupplevelser, vilket har stor betydelse som turistmål för framtiden. I 

Strömsholm vill de anlägga en perrong som ska underlätta för de turister och besökare som 

inte kan ta sig till Strömsholm med bil (Hallstahammars översiktsplan, del 2, 2001, s.19-20 & 

34). Efter min intervju med Högkvist på Hallstahammars kommun, visade det sig vara svårt 

att undersöka vilken turisttyp som besöker Hallstahammars kommun, då det inte finns några 

köpbara produkter (M. Högkvist, personlig kommunikation, 16 maj 2013). Enligt mig är den 

turisttyp som finns i Hallstahammars kommun naturturister. Det finns mycket aktiviteter för 

naturturismen så som Skantzen, fiska, vandra i naturreservat, besöka ekomuseum som 

sträcker sig genom kommunen, cykla och paddla kanot. Det finns även mycket för 

Bilderna tagna av Angelica Sjölund. Bilden till vänster visar naturreservatet Strömsholm, där man vandrar 

bland hästhagar, öppna slättlandskap och gamla ekar. Bilden till höger är i vandringsleden Åsby Skantzen, 

där man vandrar i typisk ”bergslagsnatur”, skogar med mycket granar i. 
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kulturturister att göra i kommunen, besöka Strömsholm slott, Jazzens museum, Åsby hem och 

Trädgård och Skantzen. Det är lättare för kulturturister att hitta Hallstahammar då Tidövägen, 

Mälarslott och Ekomuseum Bergslagen har kartor som visar vägen till Hallstahammars 

kommun. Affärsturismen är en annan turisttyp som är vanligast förekommande i veckorna, 

det finns många konferensanläggningar som affärsturismen kan hålla till i, exempelvis 

Skantzen brukshotell och Thottska villan. 

 

Slutsats: Kommunen arbetar inte med hållbar utveckling utan har ett hållbart förhållningssätt, 

de tänker ur kundens perspektiv och vill gynna den lokala ekonomin. Eftersom Åsby 

Skantzen gruppen och Destination Strömsholm värnar om sina egna områden och inte vill 

samarbeta med varandra, är det svårt att etablera nya köpbara produkter. Det gäller även för 

Hallstahammar att komma ifrån gamla vanor, att bruket ska ta hand om samhället. 

Kommunen behöver fler köpbara produkter, men det är inte kommunen som ska upprätthålla 

dessa tjänster, utan företagen som finns i Hallstahammars kommun. De turisttyper som enligt 

mig är vanligast i kommunen är naturturister, kulturturister och affärsturister. Marknadsföra 

sig bättre på internet är ett annat sätt att locka till sig fler turister till Hallstahammars 

kommun. Det finns ingen egen hemsida för turistbyrån, det är svårt att hitta information och 

evenemang om kommunen på internet. Hallstahammars kommun behöver alltså ha ett bättre 

samarbete mellan olika företag, för att utveckla turismen och Hallstahammars kommun som 

en stark turistdestination. 
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Bilaga 1 

 

Karta över Hallstahammars kommun. 

 

 

Bild lånad från www.eniro.se 

 

 

 

 

 

 

Borgåsund 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide. Mari Högkvist, turistkonsulent på Hallstahammars kommun. 

 

Namn: 

Arbetsplats: 

Arbetsuppgift: 

 

1. Har du varit med och skrivit översiktsplanen för er kommun? 

 

2. Hur går destinationsutvecklingen till i Hallstahammars kommun? 

 

3. Vilka fördelar har Hallstahammars destinationsutveckling mot en större kommun, 

exempelvis Västerås? 

 

4. Vilka nackdelar har Hallstahammars destinationsutveckling mot en större kommun, 

exempelvis Västerås? 

 

5. Vilken typ av turister besöker er kommun (naturturism, hållbar turism, ekoturism)? 

 

6. Hur många besökare har ni varje år? 

 

7. Till vilken ort (Hallstahammar, Strömsholm eller Kolbäck) reser det flest besökare/turister? 

 

8. Kommer det mycket inkommande turister till Hallstahammar? 

 

9. Hur marknadsför ni er? 

 

10. Arbetar ni för en hållbar utveckling? 

 

11. Samarbetar ni med andra företag, i så fall vilka och hur? 

 

12. Hur ser Hallstahammars destinationsutveckling och turism ut för framtiden (nya 

samarbeten, marknadsföra sig för nya målgrupper m.m.)? 


