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Förord
I en tid då platser och evenemang konkurrerar om att erbjuda besökare upplevelser blir frågan
om det lokalt specifika central. Ransäter är en av dessa platser som varje sommar erbjuder
upplevelser som riktar sig mot olika målgrupper. Den unika miljö som erbjuds i form
Ransäters hembygdsgård kan fungera både som attraktion och som kuliss för olika
evenemang. Detta är onekligen en konkurrensfördel. Samtidigt kan miljön och de idéer som är
starkt förknippade med hembygdsrörelsen verka hämmande när det gäller att utveckla
verksamheten mot nya ”events”. Dessutom bygger nuvarande verksamhet till övervägande del
på ideellt arbete som har sin lokala bas i Ransäter med omgivning. Rubriken för studien,
”bevara och/eller utveckla” antyder således huvudproblemet.
Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, vid Karlstads universitet tillfrågades
under våren 2004 av Ransäters hembygdsförening och Uvåns Näringslivscenter AB om att
studera förutsättningarna för de olika evenemangen. Dessutom ville man få en bild av
möjligheterna att skapa ett bättre affärsmässigt underlag för hembygdsföreningens
verksamhet.
Planeringen av föreliggande studie skedde i samarbete med företrädare för Ransäters
hembygdsförening och Uvåns Näringslivscenter. Studien kom att koncentreras kring
publikundersökningar vid olika evenemang. Vidare inhämtades information från olika
nyckelgrupper.
En preliminär version av studien diskuterades på ett seminarium i Ransäter den 26 oktober
2004.
Studien har finansierats av Uvåns Näringslivscenter och Cerut.
Författarna vill rikta ett tack till alla de som hjälpt till att dela ut enkäter under evenemangen
eller på annat sätt hjälpt dem med arbetet. Ett stort tack till alla respondenter som besvarat
enkäter och ställt upp på intervjuer. Sist men inte minst vill författarna tacka personal i
receptionen på hembygdsgården som ordnat med boende.
Karlstad i november 2004
Sune Berger
Professor, föreståndare för Cerut

Sammanfattning
Ett övergripande syfte med studien av Ransäters hembygdsförening och verksamheten vid
hembygdsgården är att ge föreningen ett underlag för planering av verksamheten och dess
framtida organisation. Det finns en önskan hos författarna att studien även ska vara till nytta
för andra aktörer för vilka hembygdsgården i Ransäter har ett värde.
Nedan följer en sammanfattning av de frågor som författarna avsett att belysa i studien:
Vilka är besökarna vid de olika evenemangen, hur upplever de arrangemangen,
anläggningen och vad associerar de med Ransäter?
Vad anser de ansvariga för de olika evenemangen om sina arrangemang och hur
fungerar samverkan med hembygdsföreningen?
Vad anser de personer som arbetar ideellt för hembygdsföreningen att evenemangen,
verksamheten och organisationen fungerar?
Vad anser andra externa aktörer om hembygdsföreningens verksamhet, organisation
och om Ransäters betydelse i ett större perspektiv?
Hur upplever ansvariga personer för hembygdsföreningen den egna verksamheten,
organisationen och hur samverkan med andra aktörer fungerar?
Tusentals besökare kommer årligen till Ransäters hembygdsgård och dess evenemang.
Studien visar att ungefär hälften av besökarna kom från närområdet medan resterande kom
från övriga delar av landet. Vidare visar studien att besökarna i huvudsak var nöjda med
hembygdsgården som anläggning, priser och service vid evenemangen. Besökarnas
associationer med Ransäter styrdes till stor del av varifrån de kom samt deras ålder. Äldre
personer och de från området associerade oftare Ransäter med personer med anknytning till
platsen och med andra evenemang än de som var yngre och kom från andra delar av landet.
Intervjuer med de ansvariga för evenemangen visade att dessa mestadels såg positivt på
framtiden. De ansåg att ansvariga för hembygdsföreningen i grunden hade en positiv
inställning till samverkan. Det som till viss del försvårade samverkan var
hembygdsföreningens organisation och dess arbetsmetoder. De utomstående som blivit
intervjuade ansåg att Ransäter har ett stort värde för näringslivet och utvecklingen i området.
Samtidigt ansåg dessa respondenter att hembygdsföreningens medlemmar ska bestämma över
verksamheten på hembygdsgården. Det borde få som resultat att förändringar som kommer till
stånd inte går ut över föreningens grundläggande syfte eller medlemmarnas vilja.
En grupp ideellt arbetande i hembygdsföreningen deltog i en enkätundersökning. Flertalet
verkade nöjda med hur verksamheten fungerade. Det fanns dock en önskan bland dem att
kommunikationen inom hembygdsföreningen skulle öka. Förhoppningen var att de skulle få
större möjlighet att påverka föreningens verksamhet och beslutsfattande. De ansåg även att
föreningen skulle vara öppen för förändringar men att dessa bör vara förankrade hos
medlemmarna. Eventuella förändringar ska även gå i linje med hembygdsföreningens
ursprungliga syfte. Respondenter från hembygdsföreningens styrelse såg förändringar som en
naturlig process. Förändringar ska dock anpassas efter hembygdsföreningen och dess behov.
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1. Inledning
Platsen där Ransäters hembygdsgård ligger har på mindre än hundra år genomgått en
omfattande förvandling. Vid tiden för förra sekelskiftet fanns där endast en liten bondgård
bestående av ett fåtal små byggnader. Med inspiration från dåtidens nationalromantiska ideal
och med längtan tillbaka till en utopisk landsbygdsidyll grundade människorna i Ransäter år
1921, som på så många andra platser, en hembygdsförening. Under en mansålder hade mer
hänt på den värmländska landsbygden än vad det kanske gjort under de föregående
århundradena. Överbefolkning och svåra umbäranden lade grunden för den stora
emigrationsvågen över Atlanten. Den pågående industrialiseringen ledde till urbanisering
vilket ytterligare ändrade befolkningsstrukturen i Sverige. Även moderniseringen av
mekanismer inom jord- och skogsbruket innebar förändringar för människorna på
landsbygden. Behovet av att bevara det gamla i form av föremål, byggnader men också
kunskap och kultur var genom den snabba utvecklingen stort.1
År 1926 fick Ransäters unga hembygdsförening den övergivna bondgården i gåva. Det som
sedan hänt i Ransäter, speciellt efter Sven Hellqvists övertagande av ordförandeskapet 1952,
har varit stort. Driftiga och mycket kompetenta människor möjliggjorde på mindre än 50 år en
total omvandling av hembygdsgården och dess verksamhet.2 Ransäter är idag en plats som
inte bara bevarar den regionala kulturen utan även har kapacitet för att stå värd för evenemang
med tusentals besökare. Dessa ska både kunna vistas på området och kunna bo i anslutning till
hembygdsgården vilket ställer mycket höga krav på bl.a. service, infrastruktur och
organisation.
I tider då villkoren och utvecklingen för kommunerna på den värmländska landsbygden,
däribland Munkfors, är svåra spelar turismen en allt viktigare roll. De tusentals människor
som besöker Ransäter varje år genererar inte bara stora inkomster till hembygdsföreningen
och företagarna på platsen utan även till mataffärer, bensinstationer och vandrarhem över ett
större geografiskt område. Att öka hembygdsföreningens inkomster är lockande av flera skäl.
Arbetsbelastningen är stor på dem som är verksamma i föreningen och ytterligare ideellt
arbete är kanske inte genomförbart. Genom ökade inkomster skulle det kanske finnas
ekonomiskt utrymme för hembygdsföreningen att i högre grad bära sina egna kostnader och
anställa personal som inte endast avlastar medlemmarna arbetsmässigt, utan som samtidigt
medför ytterligare erfarenhet och kompetens till organisationen. Dessa inkomster kan i första
hand komma från fler besökare samt att besökarna spenderar mer pengar, vilket givetvis har
stor betydelse för den del av näringslivet i området som har sin inkomst från turismen.
De förändringar som kan följa med en omorganisation och en mer affärsmässig attityd i
hembygdsföreningen skulle kunna få negativa konsekvenser. Eventuella förändringar bör vara
förankrade i hembygdsföreningen och verksamheten behöver även ligga i linje med det syfte
en hembygdsgård har. Samtidigt behöver hembygdsföreningen i den roll den idag har kunna
svara för det behov som finns hos Ransäters besökare och hos de organisationer etc. den
samverkar med. Det som behöver uppnås är ett kulturellt, socialt och ekonomiskt hållbart
koncept. Initiativet till och genomförandet av den här rapporten visar på
hembygdsföreningens ambition för framtiden och dess vilja att lyssna på olika parter. Det
arbetet bör vara en kontinuerlig process vilket bidrar till en levande förening och en levande
hembygdsgård.
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1.1 Bakgrund
1.1.1 Intervju med Stina Hellqvist
Stina Hellqvist kommer ursprungligen från Jämtland. År 1950 träffade hon sin blivande make
Sven på ett bröllop i Norrland. De gifte sig och Stina Hellqvist flyttade till Värmland då
hennes make Sven arbetade som lärare i Ransäter. De bosatte sig i Munkerud strax norr om
Ransäter och där har hon bott sedan dess. Paret fick fyra barn och därefter har det både blivit
barnbarn och barnbarnsbarn. Efter att barnen blivit lite större utbildade sig Stina vid
dåvarande högskolan i Karlstad och arbetade fram till sin pension som lärare. Sven gick bort
1988 men Stina har bott kvar i huset.
Ransäters hembygdsgård bildades 1921. Fem år senare skänkte Fredrik Juhlin en utgård med
byggnader från 1600-talet till föreningen. Gården bestod av mangårdsbyggnad, ladugård och
loft.
Sven Hellqvist var genom sitt yrke och sitt engagemang ett välkänt ansikte i bygden. Han var
intresserad av kultur och var engagerad i Munkeruds bygdelag där det anordnades exempelvis
folkdans och teater. År 1952 valdes Sven till ordförande i Ransäters hembygdsförening. Den
avgående ordföranden sa till sin efterträdare att allt var klart vad det gällde gården och
verksamheten. Vid den tiden bestod anläggningen av den ursprungliga bondgården och det
enda egentliga evenemanget var en fest som var återkommande varje sommar.
Sven Hellqvist och några andra funderade på vad de ville åstadkomma med Ransäter. Klart
var att de ville göra gården till en hemvist för värmländsk kultur. Det fanns olika kända
kulturella värmländska personligheter på förslag som kunde lyftas fram men det avgörande
valet föll på Dahlgren, författaren till Värmlänningarna. Den första föreställningen av
Värmlänningarna sattes upp vid Ransäter år 1953. Sven hade i ett tidigt skede fört över en del
av den folkdans och teater som bedrivits vid Munkeruds bygdelag till Ransäters
hembygdsförening. Folket i Munkfors såg till en början inte värdet av hembygdsgården,
folkdans och liknande passade inte riktigt in i brukskulturen men med tiden förändrades det.
Ett omfattande arbete för att omvandla hembygdsgården till en mer lämplig anläggning för en
större verksamhet tog sin början. Trädgårdsarkitekten Edward Jacobsson som tidigare ritat
Rottneros park anlitades. Friluftsteatern som går under namnet ”Gropa” började anläggas
1953. Inkomsterna från föreställningarna av Värmlänningarna investerades i anläggningen.
Sven Hellqvist var duktig på att engagera traktens människor. På vägen från sitt hem i
Munkerud till Ransäter stannade han till vid gårdarna och tutade några gånger och lite senare
kom bygdens folk med skottkärror och spadar till hembygdsgården. Även barnen från skolan
där Sven arbetade som lärare kunde få dra sitt strå till stacken.
I takt med verksamheten växte anläggningen för att svara på det ökade behovet av utrymme.
Nya byggnader uppfördes men det förekom även att äldre byggnader i kommunen flyttades
till hembygdsgården. Ett sådant exempel är den byggnad som idag rymmer bl.a. jaktmuseet.
Värmlänningarna spelades ungefär fem gånger per sommar och premiären låg alltid på
midsommar. Bygdespel var vid den tiden fortfarande relativt sällsynta och därför fick
föreställningarna mycket uppmärksamhet och publiktillströmningen var omfattande. Nya
evenemang tillkom 1971 och 1972 i form av Spelmansstämman och Dragspelsstämman. Det
är evenemang som varit årligen återkommande sedan dess.
Värdshuset öppnade 1969-70 och med det blev de första anställda vid hembygdsföreningen
ett faktum. Stugbyn uppfördes 1972 och det tog tid innan folket i föreningen insåg värdet av
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den. De första gästerna i stugbyn var en grupp från Sveriges television. Kanalen skulle sända
midsommarfirandet från Ransäter. Stina Hellqvist kommer väl ihåg den tiden för hon bar då
ansvaret för stugbyn, värdshuset och Värmlänningarna.
I slutet av 80-talet gick Sven Hellqvist bort efter en tids sjukdom. En ny ordförande tog vid
och arbetet med anläggningen fortsatte. Det staket som tidigare omgärdat centralsjukhuset i
Karlstad köptes in och sattes upp runt hembygdsgården. Det underlättade vid stora evenemang
vad gäller kontroll av publik m.m. Under de första åren av 90-talet gjorde
hembygdsföreningen en storsatsning. Genom lån i mångmiljonsklassen införskaffades medel
för att uppföra ett hotell. När det behövdes nya lån beviljades de inte av banken då det
saknades kredit. Resultatet blev att hembygdsföreningen försattes i konkurs.
Styrelsen avgick och en ny sådan under Gunnar Gustafson tog över den rekonstruerade
hembygdsföreningen. Konsekvenserna hade då redan hunnit bli omfattande. För att inte
Spelmansstämman skulle hotas bröt sig den gruppen ur hembygdsföreningen och bildade en
separat förening. Hembygdsföreningen förlorade värdshuset och stugbyn. Verksamheten
räddades genom en insamling i bygden och genom att Hedlundsstiftelsen sköt till kapital.
Stina Hellqvist anser att hembygdsföreningen under åren haft en god relation till myndigheter
och olika organisationer. Vid tiden för konkursen var relationen till kommunen lite kärv men
det är inget som märks av numer. Tanken fanns från början att hembygdsföreningen skulle bli
ekonomiskt oberoende. Det är dock så att med en så stor verksamhet och anläggning som idag
finns i Ransäter, är det inte möjligt att driva den utan bidrag och stöd. Munkfors kommun vet
hur mycket Ransäter betyder för kommunen utåt och för turismnäringen i området. En dag per
år har hembygdsföreningen och kommunen en gemensam lunch. Kommunen står för maten
medan hembygdsföreningen står för fritt inträde till Värmlänningarna.
Stina Hellqvist har under åren varit engagerad i det mesta som händer i Ransäter.
Värmlänningarna är kanske det evenemang som hon brunnit mest för. Fram till 2003, alltså i
femtio år, var hon aktiv i föreställningen men sedan i fjol håller hon sig bakom kulisserna.
Efter vår intervju skyndar Stina Hellqvist vidare för hon ska under eftermiddagen stå i
Munkform, affären på Ransäters hembygdsgård där det säljs värmländsk textil och hantverk.
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1.1.2 Platsen Ransäter
Byn Ransäter
Ransäter ligger sex mil norr om Karlstad längs riksväg 62. Från Ransäter, som ligger i
Munkfors kommun, är det ca. 8 km till centralorten Munkfors. Ransäter är en by som till stor
del utgörs av utsträckt bebyggelse längs en mindre väg. I byn finns det inte längre någon butik
utan närmaste affär finns inne i Munkfors. I Ransäter finns dock ett pensionärshem, en
grundskola och Geijerskolan. Hembygdsgården är inte ensam om att locka besökare, andra
attraktioner är kyrkan, Erlandergården och Geijersgården.
Hembygdsgården i Ransäter

Figur 1: Karta över hembygdsgården i Ransäter
1. Receptionen med Entré, 2. Stjärnkikare, 3. Dragspelsexpo, 4. Södra Logen, Jordbruksmuseum, 5. Munkform,
Konsthantverksbutik, 6. Korv & Hamburgerkiosk, 7. Handelsbod, 8. Mangårdsbyggnad, 9. Loftet, servering, 10.
Soldattorpet, 11. Skomakarmuseum, 12. Västra Logen, Café & kaffemuseum, 13. Museum, Hemmet & Järnet,
14. Bakstuga, 15. Smedja, 16. Stångjärnshammare, 17. Museum, Skog, jakt & fiske, 18. Friluftsteater, Gropa, 19.
Planetarium, 20. Toaletter, 21. Norra Logen, 22. Teknologen, 23. Värdshus, 24. Stugby. Källa:
www.ransater.com (04-10-22)

Hembygdsgården omgärdas av ett högt järnstaket vilket tidigare fanns runt centralsjukhuset i
Karlstad. Söder om anläggningen finns ett stort öppet fält som vid de stora evenemangen är
fyllt av husbilar och andra fordon. Precis utanför hembygdsgården finns föreningens stugby
samt diverse andra byggnader som hyrs av Värmlands dragspelares förening. Öster om
anläggningen, nedanför en sluttning, flyter Klarälvens vatten fram genom landskapet på sin
väg söderut mot Vänern. Norr om hembygdsgården utbreder sig en lummig grönska med höga
träd som fungerar som en naturlig gräns.
Hembygdsföreningen är ägare av en stugby som ligger precis utanför själva hembygdsgården.
Den byn består av 22 timrade stugor med totalt 124 bäddar. I området finns även en
campingplats och ett vandrarhem. Vid de större evenemangen täcks stora ytor i området av
husbilar etc. Privata markägare passar då på att tjäna en extra slant på alla besökare som
behöver plats för sina fordon.
Serveringar
Inne på hembygdsgården finns en rad olika lokaler avsedda för servering av mat och dryck.
Värdshuset har efter hembygdsföreningens konkurs legat under en separat ägare men köptes
hösten 2004 tillbaka av föreningen. Inne i värdshuset finns plats för mindre konferenser,
utrymme för större sällskap att äta och en mindre pub i källaren. I källaren finns plats för
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”intimspelningar”, som genomförs vid exempelvis Spelmansstämman. Det finns ett café som
har öppet även när det inte är något evenemang, men detta är utarrenderat till en privatperson.
I egen regi har hembygdsföreningen två serveringar varav den ena, kallad Loftet, erbjuder
husmanskost. Dessutom finns det en hamburgerkiosk och det förekommer ofta försäljning av
korv, grillat och liknande på andra platser vid evenemangen.
Museum
Hela hembygdsgården kan ses som ett friluftsmuseum där många byggnader av skilda slag har
ett stort egenvärde i sig. Flertalet av dem har blivit transporterade dit från området runt
omkring. Flera byggnader innehåller olika museum och utställningar. Några exempel är
Jordbruksmuseum, Skomakarmuseum, Museum Hemmet & Järnet, Museum Skog, Jakt och
Fiske.
Utrymmen för uppträdande och aktiviteter
Friluftsteatern ”Gropa” är formad som en amfiteater, utan tak och rymmer ca. 1200 åskådare.
Teatern är formad för Folklustspelet Värmlänningarna med både byggnader och vegetation
anpassat därefter. Det finns i huvudsak tre lokaler under tak som används för uppträdanden
och dans. Dessa är Södra Logen, Norra Logen och Västra Logen. Det stora öppna fältet inne
på anläggningen är dessutom väl lämpat för aktiviteter av olika slag.
Munkform
I butiken Munkform säljs främst konsthantverk. Mattor, dukar och gardiner är exempel på
sådant som tillverkats på hembygdsgården.
Teknologen
Runt om i landet finns det 20 så kallade Science Centers. Ransäter har dock det enda i
Värmlands län och det kallas för Teknologen. Besökarna utgörs till stor del av skolklasser.
Dragspelsexpo
Verksamheten i Dragspelsexpo fokuserar på att digitalisera musik som finns i en stor samling.
En stor del av arbetet består av distribution av CD-skivor samt att informera om
verksamheten.
Övrigt
Utöver det som redan nämnts finns på hembygdsgården bl.a. en handelsbod, smedja och
bakstuga. Toaletter finns förutom på vissa serveringar även på två platser inne på området.
1.1.3 Hembygdsföreningen Ransäter
Organisation
Hembygdsföreningen styrs genom en styrelse som väljs vid årsmötet. Sammansättningen av
styrelsen ser ut enligt följande; en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en kassör,
sex ledamöter samt tre suppleanter. År 2003 fanns det nio årsanställda på lönebidrag av vilka
tre arbetade deltid. En extra anställd tillkom under sommaren och en person var
projektanställd på deltid i butiken Munkform. Antalet medlemmar uppgår till cirka 300
personer. 3

3

Styrelsens årsberättelse för 2003
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Utdrag ur föreningens stadgar
Hembygdsföreningen i Ransäter har till uppgift att verka för hembygdsvården i Munkfors
kommun genom:4
att
att
att
att
att
att
att
att
att

främja kunskapen om och kärleken till hembygden
bevara, vårda och levandegöra kulturminnen
beakta miljövården och landskapsbilden
i sina festarrangemang återspegla svensk och värmländsk bygdekultur
odla samkvämskulturen
göra hembygdsgården till en för inflytelser utifrån öppen kulturhärd med
förankring i den fäderneärvda kulturen
stödja ungdomsvård med bl.a. folkdans, musik, teater och hantverk på sitt
program
uppmuntra studieverksamheten
bidra till bygdens framtida utveckling

Verksamhet
Under 2003 genomfördes bl.a. följande evenemang i Ransäter:5
Kulturvecka ”Kulturkraft” 19-23 maj
Wolfland Spring Meet 31 maj
Spelmansstämma 6-8 juni
Midsommarfirande 20 juni
Folklustspelet Värmlänningarna 14, 18, 20-21 juni
Dragspel vid landsvägskanten 2-6 juli
Country & Westerndag 19 juli
Internationell hundutställning 26-27 juli
Antik-, Klock- & Samlarmässa samt veteranfordonsträff 9 augusti
Traditionell höstmarknad 16 augusti
Värmländsk jul 28-29 november
En höjdpunkt under 2003 var att det var det femtionde året i rad som Folklustspelet
Värmlänningarna framfördes i Ransäter. Prins Carl Philip invigde jubileumsspelet och
kungaparet närvarade under dagen. Skådespelare som deltagit under åren var inbjudna och
kvällen avslutades med middag på en av logarna.6
1.1.4 Uvåns Näringslivscenter AB
Efter diskussioner mellan olika privata och offentliga aktörer inblandade i
näringslivsutveckling i ett geografiskt område vilket innefattar Hagfors och Munkfors
kommuner, bildades Uvåns Näringslivscenter AB. Förslaget som låg bakom bildandet av
bolaget var även grunden i en EU-ansökan vilket blev beviljat under 2001. I styrelsen har
näringslivet majoritet men Munkfors och Hagfors kommuner har full insyn med varsin
representant i styrelsen.7
Uvåns Näringslivscenter arbetar för näringslivsutveckling och tillväxt inom de två berörda
kommunerna. Innovations- och attraktionskraft är två andra områden som uppmärksammas.
4

Hembygdsföreningen i Ransäter, Stadgar, § 1. 1996
Styrelsens årsberättelse för 2003
a.a.
7
www.uvan.net (2004-10-22)
5
6
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Flera av de åtgärder som genomförs är långsiktiga och syftar till att skapa goda framtida
förutsättningar för näringslivsutveckling. Arbetet ska ske i samverkan med näringslivet men
med förankring i kommunerna och dess invånare. Metoder som används är exempelvis
nätverksbyggande som sträcker sig utanför det egna geografiska området samt användandet
av speciella ambassadörer som vänder sig till företag, organisationer etc.8
Uvåns Näringslivscenter har ungefär sex anställda vid olika kontor. Finansieringen av
verksamheten sker genom EU:s strukturfond Mål 2 men även Länsstyrelsen och kommunerna
bidrar ekonomiskt. Almi Företagspartner och företag ses som medfinansiärer genom de
arbetsinsatser de tillför.9
1.2 Syfte och frågeställningar
Det övergripande syftet med studien av Ransäters hembygdsförening och verksamheten vid
Ransäters hembygdsgård är att ge hembygdsföreningen ett underlag för planering av den
framtida verksamheten samt föreningens organisation. Förhoppningen är dessutom att studien
även har ett värde för andra aktörer såsom föreningar, offentliga organisationer som
samverkar med hembygdsföreningen och för vilka Ransäters hembygdsgård har betydelse.
Undersökningen fokuserar på en rad olika områden. De evenemang som arrangeras vid
hembygdsgården står för en stor del av hembygdsföreningens och dess samarbetspartners
verksamhet. Att undersöka vad besökarna vid de olika evenemangen anser om arrangemang
och om hembygdsgården är därför av stor betydelse för studien. Genom att även undersöka
vad besökare associerar med Ransäter kan eventuellt nya marknader hittas och därmed stärka
föreningens ekonomi. Vidare ska studien redovisa vad ansvariga för respektive evenemang
anser om hembygdsföreningen som samverkanspartner och se hur medlemmarna i
hembygdsföreningen själva tycker att organisationen fungerar. Dessutom ska studien visa vad
andra aktörer och myndigheter tycker att syftet med en hembygdsgård bör vara.
Förhoppningen är att studiens resultat ska kunna leda till vissa rekommendationer som
hembygdsföreningen kan använda för framtida planering. Nedan följer en sammanfattning av
de frågor som studien vill belysa:
Vilka är besökarna vid de olika evenemangen, hur upplever de arrangemangen,
anläggningen och vad associerar de med Ransäter?
Vad anser de ansvariga för de olika evenemangen om sina arrangemang och hur
fungerar samverkan med hembygdsföreningen?
Vad anser de personer som arbetar ideellt för hembygdsföreningen att evenemangen,
verksamheten och organisationen fungerar?
Vad anser andra externa aktörer om hembygdsföreningens verksamhet, organisation
och om Ransäters betydelse i ett större perspektiv?
Hur upplever ansvariga personer för hembygdsföreningen den egna verksamheten,
organisationen och hur samverkan med andra aktörer fungerar?
1.3 Avgränsningar
Studien av Ransäters hembygdsgård är tidsmässigt begränsad till verksamheten som bedrivits
mellan maj och augusti 2004. Konsekvensen av detta är att marknaden Ny värmländsk jul
som genomförs i november inte är inkluderad i rapporten. Geografiskt sett är studien
avgränsad till Ransäters hembygdsgård, men det finns dock undantag. Det visade sig att
8
9

www.uvan.net (2004-10-22)
a.a.
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många av besökarna under Bälgspelet bodde på privata campingar i anslutning till
hembygdsgården. Vissa observationer inkluderar därför dessa områden och även enkäter har
delats ut till personer som befunnit sig där. Enkäter har även skickats hem till 20 av de ideellt
arbetande vid hembygdsgården. Viktigt att poängtera är att två intervjuer även gjordes för att
sätta hembygdsgårdens betydelse i ett större sammanhang. Dessa intervjuer var med Héctor
Vallejos, kommunalråd i Munkfors kommun, samt med Monika Karlsson, chef för Värmlands
turistråd. När det gäller urvalet av respondenter för samtliga intervjuer, finns det en bredd i
vad de representerar, på så vis täcks de delar in som ingår i studiens syfte.
1.4 Disposition
Det första kapitlet i rapporten inleds med en historisk tillbakablick kring Ransäters
hembygdsgård med koppling till rådande omvärldsfaktorer samt några ord om de förhållanden
som råder idag. I bakgrundavsnittet följer en intervju med Stina Hellqvist, en kvinna som har
haft ett stort engagemang och varit deltagande i vad som hänt och händer i Ransäter, och
återigen ges en bild över vad som förekommit gällande hembygdsgården under årens gång.
En beskrivning ges av både Ransäter som plats och om Ransäters hembygdsförening. Uvåns
Näringslivscenter AB presenteras i sammanhanget och kapitlet avslutas med en genomgång
av själva syftet med studien.
Kapitel 2 inriktar sig på studiens metod för att visa hur författarna gått tillväga i arbetet. En
kortfattad beskrivning ges av observationer, enkätundersökningar samt intervjuer.
Avslutningsvis följer några rader angående studiens avgränsning.
Det tredje kapitlet, Platsen som kulturupplevelse, inleds med en inblick i hembygdsrörelsens
historia följt av en diskussion av begreppen kultur och kulturturism. Betydelsen av
upplevelser diskuteras liksom betydelsen av en viss plats och varför vi väljer att besöka en
viss plats. Platsen sätts även i relation till begreppet mötesplats. Följaktligen ingår ett avsnitt
angående organisationsteori. Här framgår vad organisationen är för något och varför den
behövs. Olika varianter av organisationer i samhället diskuteras och även aspekter på hur en
förening kan utvecklas och fungera.
Kapitel 4 behandlar en förenings organisation och dess utveckling ur ett teoretiskt perspektiv.
Evenemangen som utgör en betydande del av rapporten presenteras i kapitel 5. Det görs
utifrån författarnas observationer, enkätundersökningar bland besökarna som visualiseras
genom olika diagram samt genom intervjuer med ansvarig för respektive tillställning. De
undersökta evenemangen är följande: Wolfland Spring Meet, Ransäters Spelmansstämma,
Folklustspelet Värmlänningarna, Bälgspel vid landsvägskanten, Country & Western,
Nationell hundutställning, Dansbandsmaraton, Antik-, klock och samlarmässa med
veteranfordonsträff samt Traditionell höstmarknad.
Kapitel 6 består av en fördjupande undersökning gällande några av de delar som ingått i
enkätundersökningen. En av dem handlar om de associationer som kan förekomma gällande
Ransäter och en jämförelse görs mellan två olika kategorier av besökare. Vidare undersöks
om det vid evenemanget Bälgspel vid landsvägskanten fanns någon skillnad i priskänslighet
mellan besökare från Värmland och de mer långväga respondenterna. Slutligen visas var
ifrån besökarna vid Folklustspelet Värmlänningarna hämtat sin information om evenemanget
vilket även kopplas till vissa åldersgrupper.
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Ett urval av ideellt arbetande vid Ransäters hembygdsgård har besvarat en enkät vilken
fokuserar på evenemang, organisation, förslag på evenemang, anläggningen samt syftet med
en hembygdsgård. Deras åsikter framgår i kapitel 7.
I efterföljande kapitel redogörs intervjuer för ett antal nyckelpersoner i sammanhanget. Dessa
är, Gunnar Gustafson, tidigare ordförande i Ransäters hembygdsförening, Ulla Gustafson,
sekreterare i Ransäters hembygdsförening, Héctor Vallejos, kommunalråd i Munkfors
kommun samt Monika Karlsson, chef för Värmlands turistråd.
Kapitel 9 har rubriken Resultat. Här sammanförs och sammanfattas det viktigaste som
framkommit vid enkätundersökningar, intervjuer och observationer.
I det tionde kapitlet förs en diskussion runt resultaten för undersökningen. Problem och
möjligheter åskådliggörs och kopplas samman med material från rapportens teoretiska avsnitt.
SWOT-analysen i kapitel 11 har som funktion att åskådliggöra hembygdsföreningens styrkor,
svagheter, möjligheter och hot som framkommit i samband med studien.
I kapitel 12 följer några kortfattade konkreta slutsatser utifrån studiens frågeställningar.
I det trettonde kapitlet presenterar författarna förslag på möjliga förändringar av
hembygdsföreningens och dess samverkanspartners verksamheter och organisation.
Rekommendationerna grundar sig på författarnas erfarenheter och intryck från tiden av
studien.
I de avslutande reflektionerna kommenteras den tidsmässiga förändringen av
hembygdsföreningen vilket kopplas till hembygdsrörelsens utveckling i stort. Olika framtida
scenarier för organisationen och konsekvenserna av dessa beskrivs.
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2. Studiens metod
För studien har författarna valt att använda flera olika metoder. De tre som huvudsakligen
använts redovisas nedan.
Observationer
Vid sommarens nio evenemang i Ransäter har en eller två av rapportens författare varit på
plats vid hembygdsgården. Några av evenemangen har sträckt sig över flera dagar och vid två
av dessa har författarna övernattade i Ransäter. Syftet med observationerna är att författarna
själva ska uppleva de evenemang som arrangeras. Observationerna ska ses som ett kvalitativt
komplement till andra mer kvantitativa och konkreta metoder. Det är av stor betydelse att de
ansvariga för en undersökning har en omfattande förståelse för och inblick i vad som ska
komma att utvärderas. Författarnas avsikt har varit att få ta del av den stämning, organisation
samt de omständigheter som gör varje evenemang speciellt på sitt sätt. Författarnas
observationer har sammanfattats och inleder avsnittet för varje evenemang. Förhoppningen är
att de personer som läser rapporten men som inte varit närvarade vid arrangemangen ändå ska
få en mer målande bild av evenemanget samt förstå vad författarnas intryck grundar sig på.
Enkäter
Vid de nio evenemang som ingår i studien har det genomförts enkätundersökningar bland
besökarna. Enkäten (se bilaga 1) bestod av 12 stycken kryssfrågor och en öppen fråga. Valet
att nästan enbart använda kryssfrågor baserades på att besökaren enkelt skulle kunna fylla i
enkäten och lämna in den. Två av evenemangen skulle även studeras mer ingående med hjälp
av en mer omfattande enkät (se bilaga 2). Då evenemangen väsentligt skilde sig åt i
utformning och i antalet besökande kontaktades ansvarig för det specifika evenemanget för att
ta reda på ungefär hur många besökare, som beräknades komma. Utifrån det förmodade
antalet besökare bestämdes ett lämpligt antal enkäter som senare delades ut på evenemanget.
Även det faktum att ett antal utländska personer besökte Ransäter gjorde en engelsk och tysk
enkät nödvändig.
Ytterligare en enkätundersökning (se bilaga 4) genomfördes. Tjugo personer som arbetade
ideellt vid olika evenemang valdes ut. Dessa fick en enkät hemskickad som de kostnadsfritt
kunde returnera. Av tjugo personer skickade totalt 12 tillbaka sina ifyllda enkäter. Frågorna
fokuserade i första hand på hembygdsföreningens organisation och hur de upplevde att olika
evenemang fungerade.
Bortfallsanalys
Svarsfrekvensen vid en undersökning bör ligga på 50 % eller högre, för annars ses
undersökningen och metoden som bristfällig. Med svarsfrekvens menas hur stor del av de
utdelade enkäterna som senare lämnats in. Vid vissa evenemang har inte svarsfrekvensen
uppnått 50 %. En annan riktlinje är att antalet inkomna enkäter bör vara 100 eller fler för att
utgöra ett underlag som det går att dra mer generella slutsatser av. Det har även ett värde då
respondenternas svar omräknas till procent i exempelvis användandet av diagram. Annars blir
det något missvisande om en inlämnad enkät i själva verket räknas som flera procent.
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Evenemang
Wolfland Spring Meet
Spelmansstämman
Värmlänningarna
Bälgspel vid landsvägskanten
Country & Western
Nationell Hundutställning
Antik-, klock- och samlarmässa
Dansbandsmaraton
Traditionell Höstmarknad

Antal
utdelade
enkäter
150
350
306
400
200
200
300
97
200

Inlämnade
enkäter

Bortfall i
antal

Svarsfrekvens

104
240
199
213
68
74
100
21
81

46
110
107
187
132
126
200
76
119

69 %
69 %
65 %
53 %
34 %
37 %
33 %
22 %
40,5 %

Tabell 1: Genomförda enkätundersökningar

Ovanstående tabell redovisar antalet enkäter som delats ut samt antalet inlämnade vid varje
evenemang. Det externa bortfallet varierar stort från ett evenemang till ett annat.
Evenemangen skiljer sig mycket från varandra vilket gör det svårt att göra en bortfallsanalys
av enkätundersökningen som helhet. Vissa generella slutsatser kan dock göras. Den tid det tar
att dela ut enkäter, förklara syftet med enkätundersökningen samt att svara på frågor har
betydelse. Ibland har personer från hembygdsföreningen och andra arrangerande föreningar
hjälpt till att dela ut enkäter vid exempelvis insläppet till området. Dessa personer kan ha svårt
att svara på frågor om undersökningens syfte och ge korrekt information om var enkäten
lämnas etc. En försvårande omständighet har varit att personalen med jämna mellanrum avlöst
varandra vid entrén. En konsekvens blir att information som tidigare givits försvinner i och
med att nya personer tar över arbetet.
Vissa specifika faktorer har påverkat undersökningarna vid evenemangen. Vid några tillfällen
var antalet besökare helt enkelt väldigt få, vilket påverkar antalet enkäter som kunde delas ut.
Vid Dansbandsmaraton och Country & Western var det många personer som var mer
fokuserade på dans och fest än att sätta sig och fylla i en enkät. Värmlänningarna är ett
exempel då det fanns relativt gott om tid att fylla i en enkät. Flertalet besökare kom i god tid
till ”Gropa” och hade en stund på sig innan föreställningen.
Vilka personer som svarar på en enkät varierar. Belöningen kaffe och en kaka för en ifylld
enkät som lämnades vid kiosken lockade vissa mer än andra. Det var framför allt yngre som
var intresserade av en gratis fika. Många är lite rädda för enkäter men de som har gjort det
förr, som exempelvis studerande, räds kanske inte. Dessa två faktorer bidrog till varför det var
så många yngre studerande som fyllde i enkäten på Spelmansstämman. Vid flera evenemang
var det få från närområdet som fyllde i enkäter. Då är Spelmansstämman återigen ett bra
exempel, där var ingen respondent från Hagfors eller Munkfors kommuner representerade.
Ibland kunde vissa, speciellt de som ibland arbetade på hembygdsgården, känna sig lite
obekväma när de skulle lämna sina åsikter. Ofta förstod de inte heller varför det var viktigt
med lokalbefolkningens åsikter. Det visade sig att män mindre gärna svarade på en enkät än
kvinnor. Vid flera evenemang var det mannen i familjen som tog emot en enkät men som
omgående överlämnade den till sin fru.
Det interna bortfallet varierar relativt lite mellan de olika evenemangen. Med internt bortfall
menas i första hand frågor som förblir obesvarade på enkäter som lämnats in. De frågor som
kräver beskrivande svar lämnades oftare obesvarade än de med fasta svarsalternativ. Att ge
förslag på nya evenemang eller vad som bör förändras på hembygdsgården var exempel på
sådana frågor. Frågor som känns allt för privata vill vissa inte alltid svara på, att redovisa sin
inkomst är ett sådant exempel.
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Intervjuer
Intervjuer genomfördes med någon ansvarig vid varje evenemang (bilaga 3). Totalt rörde det
sig om åtta intervjuer då en person är ansvarig för två evenemang. Det genomfördes även
intervjuer med sex andra personer (se bilaga 5). I den senare gruppen av respondenter
återfanns chefen för Värmlands turistråd, Munkfors kommunalråd, en tidigare ordförande i
hembygdsföreningen, en person som varit aktiv i föreningen sedan femtiotalet samt
nuvarande sekreteraren och ordföranden i hembygdsföreningen.
De första åtta intervjuerna med evenemangsansvariga var i det närmaste identiska medan
intervjuer som genomfördes med de senare sex respondenterna var mer anpassade efter
respondenten. Vid intervjutillfällena har det med ett undantag varit två personer som hjälpts
åt. En person har då kunnat fokusera på frågorna och den andre på att anteckna svaren. Några
intervjuer har på respondenternas begäran besvarats via e-post. Samtliga intervjuer har
fungerat mycket bra. Det kan bero på att respondenterna har erfarenhet av intervjuer, på grund
av evenemangen de ansvarar för eller genom sina yrken. Samtliga intervjuer var strukturerade
men det gavs även möjligheter för intervjuaren att ge följdfrågor. Efter att intervjuerna
skrivits ned har dessa skickats över till respondenten så att denne haft möjlighet att göra
korrigeringar om det ansetts nödvändigt. Vid dessa tillfällen har det även förekommit att det
ställts ytterligare följdfrågor till respondenten.
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3. Plats, kultur och upplevelse
Med anknytning till föreliggande empiriska undersökning följer här en teoretisk bakgrund och
resonemang kring hembygdrörelsens historia, kultur, kulturturism, (helhets)upplevelse samt
betydelsen av en plats kopplat till platsen som destination, mötesplats och attraktion. Tanken
är att kopplingar ska kunna göras till evenemangen och verksamheten på Ransäters
hembygdsgård. Det framgår även en del aspekter över varför vi väljer att besöka en viss plats
samt vikten av platsidentitet.
3.1 Hembygdsrörelsen historia
Hembygdsrörelsen har sitt ursprung i 1800-talets folk- och fornminnesromantik. Bland annat
skapades det olika fornminnesföreningar med intressen i fornminnen, dialekter och
traditioner. Målet för fornminnesföreningarna var att samla in och bevara forntida ting och
skapa ett museum. När hembygdsrörelsen växte fram i början av 1900-talet var tanken främst
att bevara de kulturella tingen för eftervärlden. I och med industrialiseringen kom det att anses
viktigt att bevara det kulturella arvet för eftervärlden. Hembygdsrörelsen hade även som mål
att verka som rådgivande i byggandet av det nya industrisamhället i Sverige. Bland annat hade
Samfundet för Hembygdsvårds landskapsbyrå mellan 1930 och 1960 rollen som expert vid
byggande av kraftstationer och vägar. Idag verkar hembygdsrörelsen aktivt i att bevara det
lokala kulturella arvet. Bland annat deltar hembygdsrörelsen aktivt i samhällsdebatten i frågor
som exempelvis rör väg- och ortsnamn samt socken- och landskapsfrågor. Rörelsen anser sitt
engagemang viktigt för att bevara och stärka den lokala identiteten, vilket kan ha betydelse i
att skapa en positiv framtidstro bland befolkningen. Andra viktiga engagemang hos olika
hembygdsrörelser är att organisera hembygdsdagar och lokala evenemang som firar den egna
bygden.10
3.2 Definition av begreppet kultur
Att tolka kulturbegreppet präglas av svårigheter. Det finns idag två stycken olika kulturella
begrepp. Enligt den första tolkningen är begreppet kultur ett samlingsbegrepp för den
sköna/mjuka kulturen. Med den sköna kulturen menas i det här fallet exempelvis konst,
musik, litteratur eller filosofi och härstammar från det borgerliga levnadssättet i början av
seklet.11 Den andra tolkningen av begreppet sätter människan/individen i centrum. Kultur är
här istället den miljö människan skapat. Här syftas det inte enbart på materiella ting utan även
immateriella som gemensamt språk, värderingar och kunskaper. Carl Christian Rümmelein
sammanfattar den andra tolkningen av kultur på följande vis; Kultur är allt som inte är natur.
Denna tolkning visar hur svår skiljelinjen mellan natur och kultur är då mycket av det vi tror
är natur i själva verket är människans verk och gärningar. 12
3.3 Definition av kulturturism
Hur blir ett kulturellt arv en turistattraktion? Det finns ett primärt förlopp inom
marknadsekonomin som säger att en materiell eller immateriell produkt först måste få ett pris
på marknaden, d.v.s. att mer övergå från att vara ett bruksvärde till att bli ett bytesvärde.
Bruksvärdet i det här sammanhanget är t.ex. när en turist själv producerar sin kulturella
aktivitet. Det kan vara att turisten inte vill bli guidad, åker till attraktioner/sevärdheter som
inte har något inträde etc. För att skapa kapital och driva en verksamhet krävs det att
10
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bruksvärdet övergår mer till ett bytesvärde. Turisten betalar ett pris för att få en guidning eller
betalar för att se en attraktion/sevärdhet. Kulturupplevelser blir med andra ord en produkt du
betalar för att få uppleva. 13
Intresset för kulturarvet i Sverige har på senare tid ökat stort. För många turister är just
besöket till något kulturellt själva syftet med hela resan medan andra turister ser besöket som
ett inslag i en större resa. Vilken kategori av turister det än är så genererar de pengar.
Resultatet blir att kulturen inbringar inkomster och får betydelse för den lokala näringen.
Självklart finns det även risker som måste beaktas. En allt för stor turisttillströmning kan slita
hårt på byggnader och miljö. En omfattande turistanpassning kan även påverka den s.k.
kulturella bärförmågan alla besöksmål har. Det menas att en allt för stor anpassning till
turismen kan ta bort det unika platsen har att erbjuda och oftast besöker turisten just platsen
för att få uppleva det unika. 14
3.4 Upplevelse
När ett samhällssystem övergår i ett annat beror det till stor del på att allt färre kan producera
allt mer av samma sak. Arbetskraft frigörs för andra uppgifter. När det gällde jakt- och
fiskesamhället bidrog nästan alla i produktionen av livsmedel och andra basprodukter. Då allt
färre krävdes för dessa sysslor skapades utrymme för produktion av andra typer av produkter
vilket bidrog till framväxten av industrisamhället. Så småningom kunde allt färre människor
producera mer varor genom automatisering av produktionsprocesserna. Återigen frigörs
arbetskraft. I tjänstesamhället råder kunskapen och den styr samhällsutvecklingen. I Sahlbergs
bok Möten Människor & Marknader framhäver författaren att nästa stora marknad är
upplevelser, som då skulle bli en viktig produkt i framtiden. 15
Begreppet upplevelse har intagit positionen som ett slags modeord på senare tid. Det har inte
bara blivit ett nyckelord bland marknadsförare och reklamfolk utan har fått en framträdande
plats i vetenskapliga och utomvetenskapliga beskrivningar av det postmoderna samhället. Eva
Wolf, Etnologiska institutionen, Göteborgs universitet, menar att upplevelser inte ligger
inbyggt i tingen eller kan styras till hundra procent av reklamen, opinionsbildare,
turismindustrin eller guider. Hon menar att upplevelser i stället är subjektiva bearbetningar av
verkligheten. Det sätt den enskilda individen upplever olika attraktioner och sevärdheter beror
i slutändan på henne själv. Hur den enskilde destinationen uppfattas beror inte på dess
objektiva egenskaper utan på den enskilda individen och hennes personliga ideal och
värderingar.16
Ett flertal företag koncentrerar sig på kärnprodukten i sin marknadsföring. Restauranger
fokuserar på mat och dryck, trots att det kanske framkommer att andra faktorer är av större
värde för valet av plats. Kunden kanske kommer tillbaka för att likasinnade vistas där och för
att det är en bra atmosfär. Forskning har visat att omgivningen har störst betydelse när
besökaren stannar en längre tid, exempelvis på hotell, restaurang eller vid museibesök när
syftet är nöje eller njutning. Upplevelserna av helheten har betydelse i val av besök. 17
De positiva upplevelserna handlar till stor del om känslor, välbehag, lek och även om
uppfyllelse av drömmar. Kunderna påverkar hur produktionen ska se ut för att deras intresse
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ska väckas till att köpa och konsumera. Dock är inte kundernas tolkningar enhetliga, en fin
upplevelse för någon kan vara vardag för en annan.18
Många studier har visat att för återköp av tjänster är ”word-of-mouth” av betydelse.
Upplevelser är i hög grad svåra att konkret beskriva och därför spelar själva
upplevelserummet en stor roll. När kunden berättar om intrycket av besöket på restaurangen,
museet, nöjesparken och kryssningsfartyget framläggs ofta fysiska omgivningsfaktorer. Det
kan exempelvis berättas om den annorlunda arkitekturen, den behagliga musiken, de bekväma
möblerna och så vidare. Det berör kognitiva, känslomässiga och fysiologiska reaktioner.19
3.5 Betydelsen av en plats
Varför väljer vi att besöka en viss plats?
När vi bestämmer oss för en resa är det något som attraherar oss. Det är inte alltid en specifik
attraktion som lockar oss. Vi dras även till den känsla och den identitet en viss plats skapar för
oss.20 En närmare diskussion kring känsla och identitet kopplat till plats återkommer nedan.
Thomas Blom & Mats Nilsson skriver i Symbolturism – Morbidturism- Mytturism att
människor söker en helhetsupplevelse. Vi önskar också att komma till platser som
tillfredställer oss och som är individuella till sin karaktär och som speglar vår livsform, våra
kunskaper och tidigare erfarenheter. Blom och Nilsson hävdar också att för att platsen ska
vara intressant och turisterna ska komma så behövs det alltid någon form av attraktion. De
anknyter här till Leiper21 som använder sig av ett attraktionssystem. Detta system består av
primärattraktioner, sekundärattraktioner och tertiärattraktioner. När turisten väljer ett resmål
enbart för det som erbjuds på platsen så handlar det om en primärattraktion.
Sekundärattraktionen påverkar valet av turistmål men lockar inte ensam turisterna.
Tertiärattraktionen är inte känd i förväg utan upptäcks på vägen eller vid resmålet. Leiper
menar att denna sista form av attraktion inte har någon betydelse för val av plats. Blom &
Nilsson gör här en koppling mellan Leipers attraktionssystem och den klassificering som görs
i Guide Rouge (tidigare benämnd Guide Michelin). Denna klassificering används vid
betygsättning av restauranger världen runt. Attraktionens betydelse bedöms genom följande
värdeskala; ”värt en resa”, ”värt en omväg” och ”värt ett besök”.22
Identitetsperspektivet
Enligt Rose så hävdar många forskare att den mening som ges till en plats kan vara så stark att
den blir en central del av en persons identitet. Ett sätt på vilket identiteten är kopplad till en
viss plats är genom att känna att man tillhör platsen. Det är en plats där man känner sig
bekväm eller som ”hemma”. En geograf med namnet Relph står för följande uttalande: 23
to be human is to live in a world that is filled with significant places: to be
human is to have to know your place.
När en okänd plats figurerar som motiv, på exempelvis ett vykort, kan detta upplevas
meningslöst och intetsägande.24 För invånarna på denna ort, eller för någon som besökt
platsen ofta, skapas omedelbart associationer med påtaglig platsidentitet.25 Alla sinnen
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aktiveras hos den väl initierade och skapar en platskänsla.26 Sinnena registrerar men hjärnan
tolkar också, letar after sammanhang och en helhet skapas.27 Motivet/n på ett vykort blir
symboler som ger oss associationer. Efterhand får symbolen i sig själv en underordnad
betydelse och det centrala blir istället upplevelsen. Denna upplevelse skapar en
tillfredställelse hos oss.28 Det handlar inte alltid om den visuella bildens betydelse utan det
kan också handla om enskilda region- och platsspecifika ord. Dessa ord har en viss innebörd
och betydelse för vår identitet. Olika namn och termer kan för den initierade vara
betydelsefulla pusselbitar som tillsammans skapar en helhet och identitet. Orden som sådana
kan inte förmedla en unik känsla från en initierad till en icke-initierad. Däremot kan
associationer skapas för en specifik plats av en icke-initierad då orden även har en generell
karaktär. Det finns dock en viss begränsning i både språk och bild. Där finns inte tillräckliga
förutsättningar för att förmedla alla de olika komponenter som bidrar till den speciella
helhetsupplevelse och känsla vi i vissa sammanhang har som syfte att skapa. Vi kan knyta
detta resonemang till den marknadsföring som förekommer i turismsammanhang. Man har då
en avsikt att sälja ett visst resmål. Syftet är att förmedla en helhetsbild som många människor
kan associera till något positivt. I resekataloger möter vi ord och bilder som väcker våra
minnen och skapar känslor som vi relaterar till tidigare positiva upplevelser. Här handlar det
om att i mer generella termer ge en plats en positiv bild, inte som tidigare nämnts förmedla en
viss unik platsrelaterad upplevelse.29
Vikten av platsidentitet
Symboler har stor betydelse då de skapar associationer som i sin tur ger en plats en identitet.
Platser liksom tiden hjälper oss att minnas var och när något ägde rum. Som turist vill vi resa
till platser som vi med hjälp av symboler skapat oss en bild av. Vi vill också återvända till de
platser som vi tidigare besökt, där vi känt oss harmoniska.30 Den känsla och den identitet som
framkommer hos oss, inför en specifik plats, handlar om det vi har med oss i bagaget, det
sociala, det kulturella och det ekonomiska.31 Samma plats tolkas individuellt och skapar olika
innebörder för olika människor.32 Trots hänsyn till människors individuella tolkningar kan det
skapas ett symbolvärde utifrån platsrelaterade turismprodukter. Dessa kan sedan varugöras
och skapa ett ekonomiskt utbyte för regionen.33
Platsen som mötesplats, destination och attraktion
När det gäller upplevelsesamhället kommer platsen i allt större grad att bedömas utifrån dess
för- och nackdelar som mötesarena. Möten förutsätter förflyttningar. Platser med en hög
attraktivitet samt god tillgänglighet kommer att bli morgondagens mötesplatser. Sahlberg
förklarar att det skapas mötesplatser i varje samhälle i form av fysiska eller virtuella arenor
där konsumenter och producenter kan utbyta varor, tjänster, kapital, information, kunskaper
och upplevelser. Jordbrukssamhället hade marknadsplatser för handel och så vidare.34
De skäl en människa kan ha att besöka en plats eller destination kan sägas vara kopplade till
ett slags möte. Således ryms begreppet mötesplats inom begreppet destination. Destinationen
är en geografisk plats där besökare tidsmässigt lokaliserar sina möten. Mötesplats som
begrepp kan sägas täcka tre dimensioner, rum, tid och interaktion som är själva anledningen
26

Blom, T & Nilsson, M (2000) sid. 26
Piaget, J (1969) i Blom, T & Nilsson, M (2000) sid. 26
28
Blom, T (2000) i Blom, T & Nilsson, M (2000) sid. 27
29
ibid. sid. 27-29
30
Rutherford, J (1990) i Blom, T & Nilsson, M (2000) sid. 19
31
Blom, T & Nilsson, M (2000) sid. 20-30
32
Rose, E (1995) i Blom. T & Nilsson, M (2000) sid. 19
33
Morgan, N & Pritchard, A (1999), Aronsson, L & Wahlström, L(1999) i Blom, T & Nilsson, M (2000)
34
Sahlberg, B (2001) sid. 15
27

25

till mötet. Varje mötesplats har en relation till tiden som gör att varje plats är mer eller mindre
unik. Storstäder kan exempelvis betraktas som permanenta mötesplatser medan andra platser
kan vara mötesplatser under vissa perioder eller säsonger eller under en tillfälligt begränsad
tidsrymd. Då en plats utgör en mötesplats under en begränsad säsong handlar det om
vinterdestinationer eller sommardestinationer. Platsen kan vara mer eller mindre obefintlig
som mötesplats under icke-säsongen medan andra destinationer är åretrunt- resmål. En del
platser är engångsresmål och andra har karaktären av återbesöksmål. Förhållandet för
mötesplatsen kan även förändras hos vissa platser vid exempelvis större evenemang.35
Olika platser befinner sig i olika geografiska lägen och tillgängligheten varierar ur ett
transport- och kommunikationsperspektiv. Denna tillgänglighet är en intensiv
konkurrensfaktor i all utveckling och fastlägger till viss del platsens överlevnadspotential.36
Många upplevelseanläggningar skulle stå tomma utan evenemang och arrangemang. Flertalet
erbjudanden beträffande olika upplevelseanläggningar riktar sig till både lokalbefolkningen
och besökare utifrån. Dock uppstår en definitionsmässig skillnad i upplevelser då den ena
gruppen upplever verkligheten på hemmaplan medan besökaren får sina upplevelser på
bortaplan. Sahlberg menar att detta även är kännetecknet för turism, d.v.s. att uppleva saker på
andra ställen än hemma. Det faktum att kunna tillgodogöra sig upplevelser på annan ort
kräver en infrastruktur tillhandahållen av bland annat rese- och turismindustrin i form av
boendekapacitet för besökare, transporten till platser och även researrangörer eller resebyråer
för organisationen av resan.37
Attraktioner och speciellt megaattraktioner har stor dragningskraft på människor både när det
gäller det mentala och beteendemässiga. Sahlberg delar lite grovt in attraktioner i tre
kategorier: de som inte tillkommit för att attrahera turister, de som ursprungligen inte
tillkommit för att attrahera turister men som med tiden anpassats för detta ändamål och de
som tillkommit för att i första hand attrahera turister.38
3.6 Avslutning
En huvudingrediens i vår undersökning är Ransäters hembygdsgård som platsen för de
företeelser som föregått undersökningen. En kulturell plats där människor erbjuds upplevelser
i form av olika evenemang i miljön av en hembygdsgård. Tanken är att denna teoretiska del
av studien ska kunna sammankopplas med den empiriska undersökningen som så småningom
presenteras. Nästkommande teoretiska avsnitt inriktar sig på organisationsteori vilken kan
ligga som bakgrund när organisationen inom hembygdsföreningen framställs och diskuteras.
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Sahlberg, B (2001) sid. 81-82
ibid. sid. 85
ibid. sid. 89-90
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ibid. sid. 92
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4. Organisationsteori
I manualen för Organisationsanalys kan läsas att det finns många olika skäl till att ägna
uppmärksamhet åt organisationen som fenomen. Två saker kommer dock i förgrunden oavsett
vilka organisationer som studeras:39
1. Organisationen är ett verktyg: Människor organiserar sig för att bevara och
förverkliga en idé. På så sätt blir organisationen uttryck för en gemensam vilja.
2. Organisationen är en mötesplats: Här träffas människor, kanske dagligen och
samtalar med varandra. På så sätt blir organisationen uttryck för gemensamma
värderingar.
I samma skrift går det att läsa att organisationen är en gemenskap där tillgången till en
gemensam arena och där tilliten till gemensamma värden är viktiga särdrag. Organisationen
behövs som:40
•
•
•
•

Bärare av vision och vilja.
En gemensam kultur.
Samlade kunskaper och resurser.
En förmåga att förverkliga saker.

Det finns flera olika varianter på organisationer i samhället. Den ”idéburna” eller ideella
organisationen ska ha formats kring en för flera personer gemensam vision. Uppdragsgivare
för organisationen är medlemmarna och det är inför dessa som organisationen svarar. En
sådan organisation bygger bl.a. på frivillighet, oberoende samt att den inte är vinstdrivande.
Den vanliga bilden av en ideell förening stämmer inte alltid med verkligheten. Inte sällan har
föreningar vissa drag som vanligen återfinns hos företag som drivs av kommersiella intressen.
Det är inte så överraskande då många olika sorters föreningar bedriver affärsverksamhet för
att få in pengar till verksamheten och därigenom uppnå sina målsättningar:41
För den idéburna organisationen gäller dock att hålla fast vid sin identitet och
sina grundläggande mål, och ändå kunna samspela med omgivningen. Många
gånger krävs en balansgång och ibland uppstår dilemman, t.ex. mellan
kortsiktiga resultat och långsiktiga principer.
En organisation utvecklas bl.a. genom spridning av idéer och om sin vision. Människor kan ta
till sig föreningens budskap och ta del av verksamheten. Dessa idéer växer exempelvis fram
genom möten och diskussioner och utvecklas i gemenskapen. Detta brukar kallas för
organisationens inre liv. Alla föreningar har någon form av samverkan eller samspel med
omvärlden på olika områden och i olika former. En sammanfattning av begreppen
”målinriktning” respektive ”samverkan” i kombination med inre och yttre liv ger tabellen på
följande sida:
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Manual för Organisationsanalys, sid. 4
a.a.
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Manual för Organisationsanalys, sid. 6
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Organisationen i samhället
(yttre liv)
Den interna organisationen
(inre liv)

Målorientering

Samspelet

Yttre mål; mål som de förstås i
samhället
Inre mål; visioner och mål för
medarbetarna i verksamheten

Samspelet med andra människor
och organisationer i samhället
Det interna samspelet mellan
medarbetare

Tabell 2: Fyra byggstenar - och mätområden - i en organisation42

En bra organisation behöver fungera i alla fyra fälten. Föreningens målsättningar ska vara
tydliga både för medlemmar och för utomstående. Det ska även finnas en omfattande
kommunikation inom föreningen samt med andra aktörer
Alla organisationer måste med tiden genomgå förändringar i någon form. Orsaker till ett
växande behov av förändringar kan bero på en rad olika anledningar. Organisationer kan ha
olika förhållningssätt till förändringar:43
•
•
•
•

Vara passiv - avvakta och vänta in bättre tider.
Vara reaktiv – försöka hänga med så gott det går genom att i efterhand reagera och
parera på de förändringar som dyker upp.
Vara proaktiv – försöka vara steget före, ofta med hjälp av prognoser över
framtiden.
Vara interaktiv – samspela med omvärlden, vara flexibel och öppen för olika
framtider och förändringar.

Organisationer vilka är hemmahörande i de två senare kategorierna är de som följer med i
samhällets snabba förändringar och drar fördel av dem. De besitter det som kallas för
förändringskompetens vilket kännetecknas av:44
•
•
•
•
•

God förmåga att hantera ett förändringsbehov.
Förmåga att utnyttja en förändring till något positivt.
Kunna leva med kontinuerliga förändringar.
Flexibilitet och rörlighet, både mentalt och organisatoriskt.
Lyhördhet och framförhållning.

Ibland kan det finnas motstånd till förändringar inom en förening. Det är mest förekommande
då förändringarna är radikala, oväntade, leder till negativa konsekvenser, anledningen till
förändringarna är oklara eller att det finns tidigare negativa erfarenheter av förändringar. Det
kan givetvis även vara så att det finns stora krafter för förändringar men för det behöver
människor:45
•
•
•
•

En vision eller ett mål att sträva emot.
Trygghet i att förändringen leder dit.
Kunskap och insikt om förändringens nödvändighet.
Ett visst mått av självkännedom, liksom mod att våga förändra sig själv.

42

Manual för Organisationsanalys, sid. 5
Vägledning för Organisationsutveckling, sid. 5
ibid. sid. 6
45
ibid. sid. 16
43
44
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Organisationer behöver en verksamhetsidé. En sådan bör utformas efter tre strategiska frågor
vilka var och en utgör ett fundament:46
1. Det behov som legitimerar organisationens existens – vad organisationen ”bör” ägna
sig åt.
2. De resurser i form av kompetens, ekonomi, etc. som organisationen förfogar över –
vad organisationen ”kan” ägna sig åt.
3. Den vilja, drivkraft eller vision som organisationens medlemmar har – vad
organisationen ”vill” ägna sig åt.
Verksamhetsidén ska sedan styra utformningen av föreningens organisationsstruktur samt
valet av arbetsmetoder. Förhoppningen är att verksamheten sedan ska fungera effektivt och ge
ett bra resultat. Återkommande utvärderingar samt att föreningen är öppen för förändringar
ska se till att det blir en väl fungerande verksamhet helhet under överskådlig tid. Förloppet
återges nedan i figur 2.

Behov

Resurser

Strategisk nivå
Verksamhetsidé
Taktisk nivå

Operativ nivå

Arbetsmetoder/
Organisationsstruktur

Verksamhet

Figur 2: En organisations verksamhetsidé
Fritt tolkat ur Vägledning för Organisationsutveckling47

46
47

Vägledning för Organisationsutveckling, sid. 11
a.a.
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Drivkrafter

5. Evenemangen vid Ransäters hembygdsgård
Följande kapitel presenterar de nio evenemang som undersökts. Varje enskilt evenemang
beskrivs utifrån våra observationer på plats, resultat från enkätundersökningar i form av ett
antal diagram samt intervjuer med ansvariga för respektive tillställning. Samtliga
beskrivningar avslutas med en sammanfattning.
5.1 Wolfland Spring Meet

Foto: Andreas Hofer

Evenemanget bevakades av Kristofer Andersson och Andreas Hofer. Wolfland Spring Meet
genomfördes den 29 maj.
Inträde
Inträdet för evenemanget var 40 kronor.
5.1.1 Observationer
När vi anlände till Ransäter klockan 11.00 på förmiddagen var det redan flera fordon på plats
och människor i rörelse. Evenemanget skulle börja vid 12.00 och avslutas 16.00. Vädret var
vackert med mestadels solsken. Ibland mulnade det till för några minuter men det började
aldrig regna.
De som ställde ut sina fordon behövde inte betala inträde. I vissa bilar som passerade genom
grindarna kunde det sitta upp till sex vuxna. De som gick in fick betala ett inträde på 40
kronor.
Det visade sig vara en stor blandning av olika kategorier av människor på evenemanget. Där
fanns barnfamiljer, äldre par men även grupper med tonåringar. Vi hörde norska talas men
annars var det en stark dominans av värmländska. Musiken som ljöd från arrangörens
högtalare och från många av fordonen var 50- och 60-talsmusik. Det dracks en del alkohol
både medtagen och köpt i servering men det hela gick mycket lugnt till. Många hade med sina
egna fikakorgar och hade picknick på området. Det var flera personer från motorklubben som
befann sig på området för att hjälpa till med evenemanget. Vi fick dock intrycket av att det
var klubbens ordförande Stefan Thorén som höll i trådarna. Det verkade vara en lite stressig
dag för honom. När vi genomförde en intervju ringde hans telefon ofta och många
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funktionärer undrade över olika saker. Intervjun kunde dock genomföras och det var vi
givetvis tacksamma över.
Den huvudsakliga aktiviteten bland besökarna bestod av att vandra runt och titta på fordonen.
Det fanns även möjlighet att gå tipspromenad och testa på ponnyridning. Ett antal serveringar
var öppna och dessutom gick det att köpa mat direkt från olika grillar som sköttes av
medlemmar från motorklubben. Besökarna gick runt med papperslappar och betygsatte de
utställda fordonen. Senare röstades det fram vinnare ur olika kategorier.
Det anordnades ingen fest på Ransäter hembygdsgård men senare fanns det möjlighet att på
motorklubbens klubblokal i Munkfors fortsätta festandet. Av den anledningen lämnade
flertalet besökare området efter 16 00.
5.1.2 Undersökning
Två personer från Cerut delade ut 150 enkäter bland besökarna. Av dessa lämnades 104
enkäter in på café Loftet. Svarsfrekvensen var 69 %. Av respondenterna var 52 % män och 48
% kvinnor. Åldersfördelningen redovisas i nedanstående tabell:
Ålder
16-22
23-35
36-60
61Summa

Andel
15 %
19 %
59 %
7%
100 %

Tabell 3: Åldersfördelning

Av dem som valt att besvara enkäten var 15 % mellan 16-22 år gamla. Andelen respondenter
mellan 23 och 35 år utgjorde 19 % av det totala antalet svarande. Majoriteten (59 %) av dem
som besvarade enkäten var mellan 36-60 år. Avslutningsvis var 7 % av de besvarade
enkäterna från besökare som var 61 år och äldre.
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Utbildningsnivå

Forskarutbildning

0 personer

Högskola/Universitet

8 personer

70 personer

Gymnasium

30 personer

Grundskola

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

Andel

Figur 3: Utbildningsnivå

Diagrammet ovan visar utbildningsnivån bland respondenterna. Nästan en tredjedel (29 %) av
besökarna hade gått någon form av grundskola. Respondenter som gått gymnasieutbildning
uppgick till drygt två tredjedelar (64 %) och utgjorde därmed den största andelen. Av
respondenterna hade 7 % någon form av högskola/universitetsutbildning.
Sysselsättning
65%
60%

63 personer

55%
50%
45%

Andel

40%
35%
30%
25%
20%
15 personer

15%
10%

13 personer
5 personer

7 personer

6 personer

Pensionär

Övrigt

5%
0%
Anställd

Studerande

Arbetssökande

Egen företagare

Figur 4: Sysselsättning

Figur 4 visar respondenternas sysselsättning. Den största andelen, 58 % av respondenterna
hade någon form av anställning följt av 14 % som studerade. Andelen egna företagare
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utgjorde 12 % av respondenterna, medan 6 % var pensionärer. Avslutningsvis svarade 5,5 %
att de var arbetssökande och 6 % att de hade någon annan form av sysselsättning.
Inkomst

4 personer

Mer än 40 000 kr

8 personer

30- 40 000kr

20- 30 000kr

23 personer

30 personer

15- 20 000 kr

10- 15 000 kr

19 personer

22 personer

Mindre än 10 000 kr

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

26%

28%

30%

Andel

Figur 5: Inkomst

Diagrammet ovan redogör för respondenternas inkomst per månad. Nästan en tredjedel (28
%) uppgav att de hade en inkomst på mellan 15-20 000 kr. Av respondenterna uppgav 22 %
att de hade en inkomst på mellan 20-30 000 kronor, 21 % att de hade mindre än 10 000 kronor
och 18 % sade sig ha en inkomst på mellan 10-15 000 kronor. Andelen som uppgav att de
hade en inkomst mellan 30-40 000 kronor och mer än 40 000 kronor var 7 % respektive 4 %.
Bostadsort
Andel
0%

5%

10%

I Hagfors/Munkfors

15%

20%

25%

40%

59 personer

I ett grannlän

I Norge

35%

33 personer

I övriga Värmland

I övriga Sverige

30%

12 personer

1 person

4 personer

I Danmark

0 personer

Annat land

0 personer

Figur 6: Bostadsort
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45%

50%

55%

60%

Drygt hälften, 54 % svarade att de hade sin bostadsort i övriga Värmland medan en tredjedel
(30 %) uppgav att de hade sin bostadsort i Hagfors/Munkfors kommuner. Det var 11 % som
svarade att de kom från ett grannlän medan 4 % av dem som valt att besvara enkäten kom från
Norge. Av respondenterna kom 1 % från övriga Sverige. Ingen av respondenterna hade sin
bostadsort i Danmark eller i ett annat land.
Informationskällor
65%

65 personer

60%
55%
50%
45%

Andel

40%
35%
30%
25%
20%

22 personer
18 personer

15%
10%
4 personer

5%
0%
Informationsbroschyr

Internet

Genom en bekant

Annat

Figur 7: Informationskällor

Två tredjedelar av respondenterna (60 %) fick sin information genom bekanta följt av
svarsalternativet annat med 20 %. Respondenterna som svarat annat fick här även möjlighet
att svara mer specifikt om var informationen kommit ifrån. De flesta svarade att de hade fått
den genom en annons i någon lokal tidning som t.ex. Veckobladet, Sunnenytt eller
biltidningar. Andra hade sett affischer uppsatta eller alltid haft till vana att gå på just bil- och
mc-träffar. Av respondenterna svarade 16 % att de fått sin information genom en
informationsbroschyr och 4 % svarade att de fått information genom Internet.
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Tidigare Besök

Nej
5%

Ja, en gång
7%
Två gånger
7%
Nej
Ja, en gång
Två gånger
Tre gånger eller fler

Tre gånger eller fler
81%

Figur 8: Tidigare besök

En övervägande del av respondenterna, 81 %, hade tidigare varit på Ransäters hembygdsgård
vid tre tillfällen eller fler. Endast 7 % hade varit där två respektive en gång tidigare. De
personer som tidigare inte varit på hembygdsgården utgjorde 5 % av respondenterna.
Synpunkter på inträdeskostnaden

Mycket dyrt

Dyrt

0 personer

0 personer

Överkomligt

53 personer

Billigt

33 personer

Mycket billigt

23 personer

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

Andel

Figur 9: Inträdeskostnad

I ovanstående diagram framkommer att nästan hälften av respondenterna (49 %) ansåg att
inträdet till evenemanget var överkomligt. De respondenter som ansåg att inträdet var billigt
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uppgick till cirka en tredjedel, följt av 21 % som tyckte det var mycket billigt. Ingen av
respondenterna ansåg att inträdet var dyrt eller mycket dyrt.
Synpunkter på kostnader på mat och dryck

1 person

Mycket dyrt

Dyrt

6 personer

85 personer

Överkomligt

14 personer

Billigt

Mycket billigt

0 personer

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Andel

Figur 10: Prisnivå

En majoritet av respondenterna, 80 %, tyckte att priset på mat och dryck var överkomligt
medan 13 % ansåg att det vara lågt. Endast 6 % ansåg att mat och dryck var dyr medan 1 %
fann den som mycket dyr. Ingen av respondenterna svarade mycket billigt.
Boende vid övernattning på orten
Andel
0%

10%

20%

30%

40%

Bor hemma
Hotell

0 personer
7 personer

0 personer
8 personer

Hos familj/vänner
Vandrarhem

60%
73 personer

Tält/husbil/husvagn
Hyrd stuga

50%

0 personer

Eget fritidshus
Annat

4 personer

5 personer

Figur 11: Övernattning
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70%

80%

Ovanstående diagram redovisar var respondenterna valde att bo under evenemanget. En
majoritet, 76 % av respondenterna, bodde hemma följt av 8 % som bodde hos familj och
vänner. Den del av respondenterna som valt att övernatta i tält, husbil eller husvagn uppgick
till 7 % och svarsalternativet annat, till 5 %. Alternativet eget fritidshus uppgav 4 % av
respondenterna.
Hur mycket besökaren tänkt att spendera i Ransäter
100%
98 personer

90%
80%
70%

Andel

60%
50%
40%
30%
20%
10%

4 personer

2 personer

0%
<500 kr

500- 1000 kr

1000- 2000 kr

0 personer

2000- 4000 kr

2 personer

>4000 kr

Figur 12: Budgeterade utgifter

En stor majoritet av respondenterna, 92 %, trodde att de skulle spendera mindre än 500
kronor. De som tänkt spendera mellan 500–1000 kronor uppgick till 4 % medan 2 % tänkt
spendera mellan 1000-2000 kronor. Resterande 2 % av respondenterna hade tänkt spendera
4000 kronor eller mer under sin vistelse i Ransäter.
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Besökarnas associationer med Ransäter
Andel
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30%
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Figur 13: Associationer48

Vid frågan om vad respondenterna associerade med Ransäter visar diagrammet att drygt två
femtedelar (41 %) associerade Ransäter med Dragspelstämman. Drygt en femtedel vardera
associerade Ransäter med Värmlänningarna respektive Tage Erlander (statsminister 19461969). Evenemanget Bil- och mc-utställning vilket respondenterna själva kommit för att
besöka, svarade 17 % av respondenterna som association. Det följdes av midsommar som 10
% av de tillfrågade av respondenterna associerade med Ransäter. Hembygdsgården uppgavs
av 8 % medan 5 % associerade Ransäter med Spelmansstämman.
5.1.3 Intervju med Stefan Thorén, ordförande i Wolfland Motorklubb
Respondentens bakgrund
Stefan Thorén jobbar på Uddeholm Tooling AB och bor i Munkfors. Sedan några år är han
ordförande i Wolfland Motorklubb.
Evenemanget och dess bakgrund och utveckling
Evenemanget, Wolfland Spring Meet i Ransäter gick av stapeln för första gången 1992.
Tidigare hade ett par motorträffar ägt rum på Laxholmen, i Munkfors kommun, den första
1989 innan det år 1992 flyttades till Ransäter. Evenemanget har haft en rätt så konstant storlek
på ca. 200 utställare de senaste åren.
Besökarna som kommer till Ransäter och evenemanget har alla olika bakgrund, t.ex.
barnfamiljer, ungdomar och äldre. Dock har de alla ett stort intresse i amerikanska bilar.
Oftast är det återkommande besökare som kommer till träffen, på så vis skapas det en
personlig kontakt mellan besökarna.

48
Observera att den totala andelen associationer kan överstiga 100 %. Det eftersom ett antal personer valt att
associera Ransäter med flera olika företeelser. Samtidigt har de respondenter som ej valt att besvara frågan
räknats bort.
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Framtidsutsikterna för evenemanget ser bra ut eftersom Wolfland Spring Meet är den största
motorträffen i Värmland. Det skulle även vara trevligt att ha en fortsättning på kvällen med
dans, grill och musik, menar Thorén. Det skulle säkert innebära att fler folk besökte
evenemanget.
Det skulle vara bra att kunna utveckla evenemanget ytterligare men det är en kostnadsfråga
också som de måste ta hänsyn till. Det skulle t.ex. kunna vara lite festligheter efter
prisutdelningen med ett bra band, grillmöjligheter och dans. Ett annat problem är att få fram
ideellt arbetande personal som vill arbeta för klubben. Att då försöka ha evenemanget över
flera dagar skulle vara mycket jobbigt.
Kostnadsläge vid evenemanget i Ransäter
Stefan Thorén anser att inträdet till evenemanget är mycket billigt, 40 kronor, jämfört med
vad andra liknande evenemang tar. Föreningen har funderat på att ta 100 kronor och då t.ex. ta
dit ett band som spelar lite musik. Evenemanget skulle bli mer fylligt för besökarna då.
Marknadsföring av evenemanget
Marknadsföringen av evenemanget har främst varit genom annonser i lokal press, Sunnenytt
samt affischering på strategiska ställen i Värmland. Motorklubben ville ha en annons i en
rikstäckande motortidning, men det blev något fel i kommunikationen vilket resulterade i att
annonseringen uteblev. Sedan har mun till mun metoden varit ett bra sätt att marknadsföra
evenemanget på. Klubben har inte annonserat i större länstäckande tidningar som Värmlands
Folkblad och Nya Wermlands Tidningen.
Ransäters hembygdsgård som anläggning för evenemang
Thorén anser att Ransäter som anläggning är mycket bra. Det finns en gräsplan med god
dränering vilket gör att evenemanget vid nederbörd inte ”regnar bort”. Det finns även goda
möjligheter till att campa bredvid området om det hade varit aktuellt med festligheter på
kvällen. Toaletterna är mycket bra, handikappsanpassade och strategiskt bra placerade på
området. Att flytta evenemanget till ett annat område är inte aktuellt då det fungerar bra.
Möjliga evenemang vid Ransäters hembygdsgård
Thorén har inga direkta funderingar på andra evenemang då han själv anser sig ha fullt upp
med Wolfland Spring Meet. Han brukar dock gå på något av de andra arrangemangen under
säsongen, exempelvis Country & Western.
Hembygdsföreningen som samarbetspartner
Organisationen i Ransäter har enligt Stefan Thorén varit mycket bra att jobba med. Han har
skapat personliga kontakter med ansvariga vilket varit bra. Han har dock ingen direkt insikt i
hur själva organisationen i hembygdsföreningen fungerar, men gissar på att den fungerar bra
eftersom han själv inte haft några problem med den under åren.
5.1.4 Sammanfattning av evenemanget
Besökarna
Undersökningen visade att Wolfland Spring Meet var ett evenemang av lokal karaktär. Av de
svarande kom 30 % från Hagfors och Munkfors samt 54 % från övriga värmländska
kommuner. De flesta av de tillfrågade, 59 %, var mellan 36-60 år gamla. De som hade
anställning utgjordes av 58 %.
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Marknadsföring
Hela 81 % av respondenterna uppgav att de varit vid hembygdsgården tidigare. Det innebar
att då de flesta var från närområdet var de förhållandevis enkla att nå ut till gällande
information om evenemanget. Stefan Thorén uppgav i intervjun att den marknadsföring som
gjorts var genom affischer och lokalpressen. Bekanta var den definitivt viktigaste
informationskällan för de besökande (60 %).
Boende
Att Wolfland Spring Meet var ett lokalt evenemang med de flesta besökarna från närområdet
visar sig i frågan om var besökarna bor. Av respondenterna uppgav 76 % att de bodde hemma
och endast 7 % att de bodde på camping eller liknande.
Prisnivåer
Inträdet på 40 kronor uppfattades inte av någon respondent som dyrt eller mycket dyrt. Enligt
Stefan Thorén låg den summan klart under inträden vid liknande evenemang. De som
färdades i de bilar som skulle ställas ut betalade inget inträde och den gruppen personer
utgjorde en ansenlig andel av det totala antalet besökare. Priset på mat och dryck uppfattades
endast av 7 % som dyrt eller mycket dyrt. Observationerna visade att det är vanligt med egen
fikakorg speciellt, bland barnfamiljerna.
Associationer
Att en majoritet av besökarna kom ifrån Värmland och hade varit i Ransäter tidigare får utslag
i vad de associerade med Ransäter. Figur 13 visar att endast 17 % av besökarnas associationer
hade direkt koppling till Wolfland Spring Meet. De tillfrågade associerade även med andra
evenemang på Ransäters hembygdsgård samt med Tage Erlander.
Evenemanget
Wolfland Spring Meet var ett tämligen litet evenemang men då det mesta utspelade sig under
cirka fem timmar så ställdes det ändå stora krav på organisationen. Inte minst skulle ett stort
antal fordon lotsas in och ut på hembygdsgården. Föreningen bakom evenemanget var inte
speciellt stor och det var ett fåtal personer i ledningen som fick en betydande del av ansvaret
och arbetsbördan på sina axlar.
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5.2 Ransäters Spelmansstämma
Evenemanget bevakades av Kristofer Andersson. Ransäters Spelmansstämma genomfördes
11-13 juni.
Inträde
• Fredag och söndag 50 kronor
• Lördag 100 kronor
• Helgbiljett 150 kronor
5.2.1 Observationer
Jag anlände till Ransäter vid 10.30 på lördag förmiddag. Stämman skulle inte inledas förrän
vid 12.00 men det hade varit vissa programpunkter under fredag kväll. Jag fick intrycket av
att det hade blivit sent för många av deltagarna. Sista programpunkten skulle enligt
programmet avslutats klockan 01.00 på natten men jag fick snart höra att det spelats och
umgåtts ända fram på morgonen. Snart ökade aktiviteten och allt fler människor strömmade in
på området från det öppna fältet på andra sidan staketet som var täckt av husbilar, tält och
husvagnar.
Solen lyste och det började snart bli varmt. Människor samlades i grupper inne på området,
många låg och solade medan de hade picknick. Från allt fler håll hördes snart fiol,
nyckelharpa och andra instrument. Några samlades och spelade lite spontant medan andra i
grupper upp till tjugo personer spelade mer organiserat. Spelglädjen fanns överallt och var
och varannan människa bar runt på något instrument. Flera var klädda i folkdräkter men dessa
var inte så välrepresenterade som jag kanske föreställt mig. Antalet yngre mellan cirka 16-25
år var stort, på vissa spelningar dominerade de antalsmässigt i publiken. Grupper med
ungdomar ute på den öppna platsen dansade, solade och spelade fotboll. En konsert inleddes i
”Gropa”. Det var nästan fullsatt, vilket betyder ca. 1000 personer. Publiken var entusiastisk
och njöt av både musiken och det fina vädret. På området såg jag att media uppmärksammade
evenemanget. En fotograf från Nya Wermlands Tidningen fotograferade och ett par bilar från
Sveriges Television stod parkerade utanför ett av caféerna.
Jag talade med en tjej och en kille, ca. 25 år gamla, som kom från Västerås. Tjejen hade flera
piercingar i ansiktet och föll kanske inte inom ramen för vem jag ser som en besökare av ett
evenemang som Ransäterstämman. Ett av hennes stora intressen var folkdans berättade hon.
Hon och hennes bror hade varit på nästan varje spelmansstämma i Ransäter sedan deras
föräldrar tog med dem första gången då de bara var några år gamla. Det låg en svag röklukt
över Ransäter. Några äldre män från trakten hade gjort en traditionell kolmila vilket lockade
många nyfikna personer. Vid sidan av milan kunde besökarna för en billig penning få steka
till sina egna kolbullar på stekpannor med långa skaft över en öppen eld.
Jag träffade Pelle Schunnesson, ordförande i föreningen Ransäterstämman och ansvarig för
evenemanget. Vi gick lite avsides och genomförde en intervju. Schunnesson var pratglad och
samtalet pågick någon timme. Ibland blev han tyst för ett ögonblick och lyssnade på något av
samtalen på komradion. Det var mycket som pågick runt omkring men han behövde aldrig
avbryta intervjun, det mesta verkade flyta på bra och organisationen fungerade väl. Efter
intervjun gick jag ut genom en av grindarna och nerför en backe till Klarälven. Där ligger en
smal landremsa, mellan den branta sluttningen och älven. Platsen kallas för Underlandet, där
fanns fyrtiotalet tält placerade i två långa rader. Flertalet boende i Underlandet var ungdomar.
De lagade mat i stormkök och drack öl eller vin. Vid vartannat tält satt någon och spelade
något instrument och stämningen verkade vara mycket god.
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Senare på eftermiddagen förflyttade sig allt fler mot någon av logarna för att lyssna på något
uppträdande. Det blev snabbt fullt, människor satt hopträngda på golvet eller stack in
huvudena genom fönstren för att kunna se något. En grupp ungdomar satt på gräset utanför
logen. Någon drack lite öl men ingenstans såg jag något riktigt festande. Den enda alkoholen
som får drickas på området är den som serveras på Café Loftet. Pelle Schunnesson berättade
att vakterna gjort två ingripande på grund av fylla sedan stämman startade 1971.
Jag satte mig ner och pratade med några ungdomar från Hammarö som diskuterade
evenemanget. De trivdes väldigt bra och hade roligt. Det de saknade var en liten läktare eller
en högre scen i logen där uppträdandet pågick. När det var fullsatt kunde det vara svårt att se
något sa de. Någon var vegetarian och påpekade att all mat som går att köpa på området
innehåller kött. Flera ville att det nästa år ska gå att få ett armband istället för en pappers
biljett som gäller vid inträdet. Om man var med under hela helgen var det lätt att slarva bort
biljetten eller glömma den i tältet.
Trots att det snart var mitten av juni började det mörkna så sakteliga. Jag lämnade Ransäter
vid 22-tiden. Något sade mig att det var få som skulle somna tidigt på Ransäters
hembygdsgård den natten.
5.2.2 Undersökning
Det delades ut 350 enkäter till besökarna under lördagen. Med hjälp av personal som arbetade
för spelmansstämman delades 300 enkäter ut vid någon av entréerna medan ca. 50 stycken
delades ut på området. Totalt lämnades 240 enkäter in vilket gav en svarsfrekvens på 69 %.
Av respondenterna var 38 % män och 62 % kvinnor. Tabellen nedan visar ålderfördelningen
av respondenterna:
Ålder
16-22
23-35
36-60
61Summa

Andel
28 %
43 %
25 %
5%
100 %

Tabell 4: Åldersfördelning

Tabellen visar att nästan hälften av respondenterna var i ålderskategorin 23-35 år följt av 28
% i åldern 16-22 år. En fjärdedel av besökarna som valt att besvara enkäten var mellan 36-60
år. Endast ett fåtal besökare var 61 år och äldre.
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Utbildningsnivå

8 personer

Forskarutbildning

145 personer

Högskola/Universitet

65 personer

Gymnasium

22 personer

Grundskola
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10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

Andel

Figur 14: Utbildningsnivå

Av de tillfrågade hade 9 % gått grundskola. Drygt en fjärdedel hade även utbildat sig på
gymnasium medan tre femtedelar hade gått på högskola eller universitet. Av respondenterna
var det 3 % som gått forskarutbildning.
Sysselsättning
50%
45%

103 personer

40%
35%

75 personer

Andel

30%
25%
20%
15%
10%

18 personer

19 personer

18 personer

5%

7 personer

0%
Anställd

Studerande

Arbetssökande

Egen företagare

Pensionär

Övrigt

Figur 15: Sysselsättning

Vid frågan om respondenternas sysselsättning, svarade drygt två femtedelar att de var
studerande medan cirka en tredjedel var anställda. De som var arbetssökande, hade eget
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företag eller någon övrig sysselsättning uppgick vardera till 8 %. Endast ett fåtal av
respondenterna var pensionärer.
Inkomst
7 personer

Mer än 40 000 kr

14 personer

30- 40 000kr

37 personer

20- 30 000kr

27 personer

15- 20 000 kr

21 personer

10- 15 000 kr
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Mindre än 10 000 kr
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60%
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Figur 16: Inkomst

Figuren visar att mer än hälften av respondenterna hade en inkomst på mindre än 10 000
kronor medan 15 % hade en inkomst på mellan 20–30 000 kronor. Av dem som hade en
inkomst mellan 15-20 000 kronor uppgick andelen till 11 % samtidigt som 9 % av besökarna
hade en inkomst mellan 10-15 000 kronor. Resterande svarade att de hade en inkomst mellan
30- 40 000 kronor eller mer än 40 000 kronor per månad.
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Bostadsort
0%
I Hagfors/Munkfors
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30%

Andel
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50%

70%

75%
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I övriga Sverige

Annat land

65%

41 personer

I ett grannlän

I Danmark

60%

0 personer

I övriga Värmland

I Norge

55%

166 personer

7 personer

1 person

1 person

Figur 17: Bostadsort

Av respondenterna kom majoriteten från övriga Sverige följt av 17 % från övriga Värmland.
De som kom från ett grannlän uppgick till 10 % medan 3 % kom från Norge. Endast en
person kom från Danmark respektive ett annat land. Ingen av respondenterna kom från
Hagfors eller Munkfors kommuner.
Informationskällor
70%
153 personer

65%
60%
55%
50%
45%
Andel

40%
35%
69 personer

30%
25%
20%
15%
10%
5%

5 personer

12 personer

0%
Informationsbroschyr

Internet

Genom en bekant

Figur 18: Informationskällor
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Annat

En övervägande del av respondenterna (64 %) hade fått sin information om evenemanget
genom en bekant medan 29 % hade fått sin information från andra källor som exempelvis
olika musik- eller studentföreningar, branschtidningar eller hade åkt till evenemanget av ren
tradition. Ett fåtal av dem hade fått sin information genom Internet eller genom
informationsbroschyrer.
Tidigare besök

Nej
23%

Tre gånger eller fler
47%

Nej
Ja, en gång
Två gånger
Tre gånger eller fler
Ja, en gång
19%

Två gånger
11%

Figur 19: Tidigare besök

Nästan hälften av de tillfrågade besökarna hade tidigare varit i Ransäter vid tre tillfällen eller
fler. För drygt en fjärdedel av respondenterna var det första gången de var i Ransäter medan
19 % av besökarna hade varit där en gång tidigare. Av respondenterna hade 11 % varit i
Ransäter vid två tidigare tillfällen.
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Synpunkter på inträdeskostnaden

Mycket dyrt
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Figur 20: Inträdeskostnad

Diagrammet visar vad de tillfrågade ansåg om inträdet på evenemanget. Över hälften av dem
fann att kostnaden var överkomlig. Drygt en tredjedel av dem ansåg att inträdet var billigt och
5 % att det var mycket billigt. Endast ett fåtal av respondenterna ansåg att inträdet var dyrt
respektive mycket dyrt.
Synpunkter på kostnader på mat och dryck

Mycket dyrt

0 personer

26 personer

Dyrt

176 personer

Överkomligt

18 personer

Billigt

1 person

Mycket billigt

0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65%
Andel

Figur 21: Prisnivå
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70% 75% 80% 85%

Vid frågan om vad respondenterna ansåg om kostnaden på mat och dryck svarade en stor
majoritet (80 %) att kostnaden var överkomligt medan 12 % tyckte att det var dyrt. De som
tyckte att mat och dryck var billigt uppgick till 8 %. Endast en person tyckte det var mycket
billigt men ingen tyckte att det var mycket dyrt.
Boende vid övernattning på orten
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Hyrd stuga
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Hos familj/vänner
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40%
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Figur 22: Övernattning

Figuren ovan visar att en stor majoritet av respondenterna antingen bodde i tält, husvagn eller
husbil vid en eventuell övernattning på orten följt av 6 % som valt att övernatta på
vandrarhem.
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Hur mycket besökaren tänkt att spendera i Ransäter
75%
70%

170 personer

65%
60%
55%
50%

Andel

45%
40%
35%
66 personer

30%
25%
20%
15%
10%
5%

3 personer

1 person

0%
<500 kr

500- 1000 kr
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>4000 kr

Figur 23: Budgeterade utgifter

En övervägande majoritet av respondenterna (71 %) hade tänkt spendera högst 500 kronor
under sin vistelse i Ransäter. Drygt en fjärdedel av besökarna hade tänkt göra av med mellan
500-1000 kronor medan endast 1 % trodde att de skulle spendera mellan 1000-2000 kronor
under sin vistelse Ransäter.
Besökarnas associationer med Ransäter
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Figur 24: Associationer49
49
Observera att den totala andelen associationer kan överstiga 100 %. Det eftersom ett antal personer valt att
associera Ransäter med flera olika företeelser. Samtidigt har de respondenter som ej valt att besvara frågan
räknats bort.
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Nästan hälften av de tillfrågade personerna förknippade Ransäter med musik, följt av en
tredjedel som svarade dans. Drygt en fjärdedel associerade området med glädje respektive
själva evenemanget Spelmansstämman, följt av 20 % som förknippade Ransäter med vänner
och gemenskap. Resterande redovisade associationer fördelas relativt jämnt mellan vackra
omgivningar, sommar, evenemanget Värmlänningarna och slutligen bad i älven.
5.2.3 Intervju med Pelle Schunnesson, ordföranden i föreningen Ransäters spelmansstämma
Respondentens bakgrund
Pelle Schunnesson bor i Karlstad och jobbar inom Karlstads kommun, men är uppvuxen
utanför Ransäter. Han har en lång relation till Ransäters hembygdsgård. Schunnessons gamla
lärare från småskolan var en av grundarna av Ransäter hembygdsgård. Det hände exempelvis
ibland att alla skolbarnen fick friluftsdag för att hjälpa till på hembygdsgården med olika
saker. Pelle Schunnesson har en musikalisk bakgrund med flera instrument men har även
dansat mycket och medverkat i framförandet av föreställningen Värmlänningarna under
många år. Det var vid den första stämman 1971 som det stora intresset för folkmusik väcktes.
Under 15 år medverkade han som spelman i stämman men blev allt mer engagerad i
evenemanget.
Evenemanget och dess bakgrund och utveckling
Den första spelmansstämman hölls alltså 1971 i Ransäter. Det var ingen speciellt stor
tillställning utan något som genomfördes som en avslutning på en veckolång kurs i musik.
Stämman växte mycket snabbt till ett stort evenemang. På 70-talet ökade intresset för
folkmusik avsevärt vilket delvis kan få sin förklaring om man ser på samhällsutvecklingen
under samma period. Under 70-talet kunde det vara 25 000 besökare på vissa stämmor. Av
dem hade 5 000 personer ett stort intresse av folkmusik och resterande 20 000 kan benämnas
”grönavågare”. I början av 80-talet avtog intresset för folkmusik och då minskade även antalet
besökare vid stämman. Intresset för folkmusiken och därmed även för Ransätersstämman har
alltid gått i cykler. Många av dagens musiker tillhör den grupp eller är barn till dem som kom
till Ransäter på 70-talet.
År 1996 gick hembygdsföreningen i Ransäter i konkurs. Fram tills dess hade flera olika
föreningar stått för arrangemanget men då bildades en separat förening vilken har ansvaret för
Spelmansstämman. Det var ett lyckosamt drag och inspiration samt idéer kom från de tidigare
föreningarna och bidrog till den nya. En gemensam målsättning arbetades fram vilken idag
styr föreningens arbete och utformningen av stämman.
Idag är stämman den största i landet, kanske inte i antalet besökare men i antalet spelmän.
Stämman i Ransäter är den första av en rad evenemang under sommaren. Det får som följd att
många grupper ville spela där för att marknadsföra sig och sina skivor.
Vad gäller intresset bland besökare så är det lätt att tro att folkmusik är deras huvudsakliga
intresse men så är inte fallet. Stämman är även en mycket viktig träff för dansintresserade.
Föreningen har funderingar på att göra stämman lite mer jämställd mellan dessa två grupper.
Ett exempel skulle kunna vara en namnändring på stämman. Den grupp som kanske inte är så
välrepresenterad är besökare från Värmland och närområdet.
Åldersmässigt är det mycket stor variation bland besökarna. Idag är snittåldern kanske fem år
lägre än den var för fem till tio år sedan. Intresset för musiken har fått en nytändning. Det
vore synd om det bara skulle vara medelålders och äldre på stämman. Något som har stor
inverkan på vilka som kommer är vilken musik och vilka artister som uppträder. Det gäller att
ha en balans mellan den traditionella folkmusiken och den lite modernare. Fördelen med den
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sistnämnda är att den lockar lite nya människor som sedan kan bli intresserade av den
traditionella musiken.
Framtidsutsikterna för evenemanget ser onekligen positiva ut enligt Pelle Schunnesson.
Intresset växer år för år och många yngre är nyfikna på folkmusiken och stämman.
Evenemanget har vuxit och får nästan kritik för att utbudet nu är så stort så att besökarna inte
kan hinna med allt. Det är många utifrån som anmäler sitt intresse för att vara funktionär på
stämman så att de nu får tacka nej till de sista. Det är nu hundratalet personer som arbetar den
aktuella helgen.
På frågan om evenemanget går att utveckla ytterligare svarade Pelle Schunnesson att
konceptet för stämman är bra och fungerar. Det har blivit en bra blandning av traditionell
stämma och lite modernare festival. Det är mycket viktigt att festivalstämningen inte blir
dominerande för det traditionella får inte hotas. Gärna buskspel, men det ska inte vara på
bekostnad av utan som komplement till konserter. Något som tillkommit under de senaste
åren är utbudet av olika kurser under stämman samt mindre intimkonserter vilka ofta blir
utsålda. I år var första året med en kolmila vilket var trevligt och enligt Schunnesson bidrog
till inramningen. Att utöka stämman från tre till fyra dagar är ingen omöjlighet, för redan idag
kommer många besökare dagen innan evenemanget officiellt inleds. Det handlar mest om att
hitta lämpliga dagar, exempelvis pingst då det är en extra röd dag.
Kostnadsläget vid evenemanget i Ransäter
Priset för att gå in endast på lördagen var 100 kronor vilket får anses som lågt, menar Pelle
Schunnesson. I det priset ingår fyra större konserter. Inträdet till en konsert med en av dessa
grupper kan normalt kosta upp emot 200 kronor. Det enda som kostar lite extra är deltagande i
någon av de kurser som erbjuds eller att se på någon av intimspelningarna. Avgifterna kan ses
som ett styrmedel för att antalet intresserade är mycket stort. Många undviker att köpa mat
inne på området. Vissa anser kanske att det kanske kostar för mycket men prisnivån är inte
hög. Det är väl så att när det är möjligt att ta med sig en egen korg med mat in på området så
gör många det.
Marknadsföring av evenemanget
Väldigt många av besökarna är återkommande och de lockar ofta till sig nya besökare och
sprider information om stämman. Föreningen har även en egen välfungerande hemsida med
mycket information. Ett häfte om stämman med en upplaga på 3 000-5 000 exemplar skickas
till vissa utvalda platser, organisationer etc. i Skandinavien varifrån de sprids vidare.
Annonser sätts i flera omgångar in i olika facktidningar. I de värmländska dagstidningarna
annonseras det mer sparsamt då det är kostsamt. Evenemanget brukar bevakas av media och
synas i både tidningar och lokal-TV före och efter stämman.
Ransäters hembygdsgård som anläggning för evenemang
Enligt Pelle Schunnesson är Ransäters hembygdsgård en helt fantastisk anläggning för deras
evenemang. Han anser att det inte finns en mer lämplig plats i Sverige. Där finns allt som de
behöver för att genomföra stämman och samtidigt är där en mycket vacker miljö. Där finns
logar och andra bra platser för uppträdande, de stora ytorna runt omkring är en fördel då det
inte finns några begränsningar vad det gäller kapacitet. Förutsättningen för stämman är
stugbyn och campingar vilket ger möjlighet till logi. Underhållsmässigt är anläggningen
eftersatt, speciellt stugbyn. Samtidigt har Schunnesson givetvis förståelse för att det är svårt
att renovera och fräscha upp platsen när inte ekonomin tillåter det.
För Schunnesson är det helt otänkbart att genomföra stämman på någon annan plats. Det är
inte endast för att Ransäter är en fantastisk plats för evenemanget utan för att stämman är så
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förknippad med Ransäter. Kan inte stämman genomföras där så kommer den med allra största
sannolikhet att läggas ned.
Möjliga evenemang vid Ransäters hembygdsgård
Pelle Schunnesson kommer inte på något nytt evenemang, men om de tillsammans med
hembygdsföreningen kan ordna några längre kurser som ligger innan Ransätersstämman så
skulle det vara intressant. Själv deltog han i midsommarfirandet och Värmlänningarna under
många år. Han har även besökt Antikmässan, vilket han tyckte var trevligt. Två gånger har
han varit på Dragspelsstämman, men han ansåg att det var för stort och dessutom för mycket
alkohol.
Hembygdsföreningen som samarbetspartner
Pelle Schunnesson finner att det är intressant att se på organisationen efter konkursen 1996.
Visst är det så att det funnits brister och exempelvis har strukturen i föreningen varit lite
luddig. På pappret ser det bra ut men i praktiken har det ibland varit lite problem. Stämman
kanske är ett av de evenemang i Ransäter som ställer störst krav på organisation och att allt
som planerats måste fungera. Schunnesson menar att det finns vissa saker som de tagit upp på
möten under flera års tid men som inte åtgärdats av hembygdsföreningen trots upprepade
påminnelser. Ett sådant exempel är efterfrågan på högtalarna på området, men det finns fler
saker som behöver åtgärdas.
5.2.4 Sammanfattning av evenemanget
Besökarna
Flertalet respondenter vid Spelmansstämman kom från övriga Sverige men ingen från
Hagfors/Munkfors kommuner. Det visar att evenemanget är känt inom vissa kretsar i andra
delar av landet.
Marknadsföring
När det gällde marknadsföring av evenemanget visade det sig att de flesta besökare hade fått
information om evenemanget genom en bekant. Det kan även sättas i samband med att drygt
tre fjärdedelar av besökarna hade varit på Spelmansstämman tidigare och därmed är en viktig
källa för nya besökare som vill bevista evenemanget. Pelle Schunnesson sade i sin intervju att
det skickades ut 3 000-5 000 broschyrer till lämpliga mottagare samt att de hade en väl
fungerande hemsida. Trots detta visade det sig att endast ett fåtal av besökarna använde
Internet som källa vid informationssökning. De som använde broschyr var till antalet än
mindre än de som sökte sin information på Internet.
Boende
En stor majoritet av besökarna på evenemanget bodde antingen i tält, husvagn eller husbil
vilket även visar att evenemanget har en mer nationell karaktär än en regional. Av dem som
svarade på enkäten var det endast sju personer som valt att bo hemma under evenemanget.
Prisnivåer
En övervägande del av besökarna ansåg att kostnaderna för inträdet var överkomligt medan
drygt en tredjedel fann det billigt. Pelle Schunnesson trodde att priset var lågt om man ser på
vad som ingick i det. För att t.ex. besöka evenemanget en lördag så betalade besökaren 100
kronor. Då ingick fyra konserter som annars kan kosta uppemot 200 kronor per konsert att se i
andra sammanhang. Dessa extra kostnader som förekom är olika kurser samt intimspelningar.
De extra kostnaderna kunde även ses som styrmedel enligt Schunnesson då besökarna hade
olika intressen och då betalade extra för att se artisterna. Priset på mat och dryck uppfattades
av en stor del av besökarna som överkomligt. Det var endast 26 personer som tyckte att det
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var dyrt. Pelle Schunnesson trodde även att många av besökarna tar med sig egen mat på
området för att slippa betala extra för mat och dryck.
Associationer
De associationer som beskrevs av besökarna på evenemanget berörde mestadels det som
upplevdes på Spelmansstämman. En övervägande del sade att de förknippade Ransäter med
musik, följt av dans och glädje. Först på fjärde plats kom själva evenemanget
Spelmansstämman. Det var endast 11 personer som förknippade Ransäter med Folklustspelet
Värmlänningarna.
Evenemanget
Spelmansstämman har funnits i Ransäter sedan 1971 och har utvecklats från att vara en
avslutning på en veckolång kurs i musik till att idag vara en av landets största
spelmansstämmor med en väl fungerande organisation. Evenemanget var även den första
stämman på året vilket gör att intresset från musiker att ställa upp var stort eftersom de vill
marknadsföra sig själva men även sälja nya skivor. Besökarna ansåg att evenemanget
fungerade väl men det finns saker som kan förbättras. Ett alternativ för en pappersbiljett är att
föredra då det är lätt att tappa biljetten. Att använda ett armband skulle förenkla mycket enligt
framförallt yngre besökare. Önskemål om vegetarisk mat i serveringarna fanns hos den nyss
nämnda kategori av besökare.
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5.3 Folklustspelet Värmlänningarna
Evenemanget bevakades av Kristofer Andersson
Värmlänningarna genomfördes 19, 23 samt 25-26 juni.

och

Åsa

Rydin.

Folklustspelet

Inträde
• 19, 23 samt 26 (midsommardagen) juni 180 kronor
• Midsommarafton den 25 juni 220 kronor
• Midsommarfirandet 100 kronor
5.3.1 Observationer
Lördagen den 19 juni var det efterlängtad premiär för Folklustspelet Värmlänningarna. Det är
inte så ofta det förekommer nyheter i en teaterföreställning som framförts under många år
men så var nu fallet. På grund av att en skådespelare drabbats av sjukdom vid urpremiären
togs hans rollfigur ”Betjänten” ur föreställningen för att inte återkomma förrän just i år. Låt gå
för att det inte var den viktigaste karaktären men det väckte ändå en viss nyfikenhet. Vädrets
makter var inte nådiga mot vare sig ensemble eller publik denna dag. Det regnade så gott som
oavbrutet hela eftermiddagen. De ca. 300 människorna i publiken var förberedda med både
paraplyer och regnkläder men självklart gör sig Värmlänningarna bättre under blå himmel och
solsken. Skådespelarna gjorde dock mycket bra ifrån sig trots omständigheterna och fick goda
recensioner i tidningarna.
Onsdagen den 23 juni var det dags för den andra föreställningen och vi var där för att ta del av
evenemanget. Den här dagen var vädergudarna på ensemblen och besökarnas sida. Trots att
det var en vanlig arbetsdag var många besökare vid hembygdsgården i god tid. Några hade
egna korgar med fika medan andra köpte sitt kaffe på området. Hembygdsföreningen hade
endast kiosken öppen men vid det utarrenderade caféet som hade öppet fanns det många
besökare. Föreställningen inleddes klockan 19.00 och ”Gropa” såg ut att vara något mindre än
halvfull, vilket borde innebära 400 till 500 personer. Föreställningen gick bra och applåder
från publiken kom spontant efter skådespelarnas väl framförda nummer. Efter lite mer än
halva föreställningen var det en kortare paus vid vilken det blev rusning till serveringarna. Vid
22-tiden var föreställningen slut.
5.3.2 Undersökning
Den 19 och 23 juni delades enkäterna huvudsakligen ut av personal från Cerut medan
personal från hembygdsföreningen skötte utdelningen under midsommarhelgen. Totalt
delades 306 stycken enkäter ut varav 199 besvarades. Det gav en svarsfrekvens på 65 %. Det
var 50 mer omfattande och 149 kortare enkäter som lämnades in. Av respondenterna var 38 %
män och 62 % kvinnor. Tabellen nedan visar åldersfördelningen på respondenterna:
Ålder
16-22
23-35
36-60
61Summa

Andel
9%
16 %
42 %
34 %
100 %

Tabell 5: Åldersfördelning
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Den mest förekommande ålderskategorin bland respondenterna var 36-60 år där andelen var
42 %. Respondenterna över 61 år kommer därefter med en andel på 34 % och ungefär hälften
så många (16 %) uppgav att de var i åldern 23-35. Endast 9 % var mellan 16 och 22 år gamla.
Utbildningsnivå

7 personer

Forskarutbildning

73 personer

Högskola/Universitet

72 personer

Gymnasium

45 personer

Grundskola

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Andel

Figur 25: Utbildningsnivå

Vid detta evenemang uppgav många respondenter (73 personer) att de hade högskole- eller
universitetsutbildning. De som hade gymnasieutbildning var i stort sett lika väl representerade
då de uppgick till 72 personer. Nästan en fjärdedel hade grundskoleutbildning och 4 % var
forskarutbildade.
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Sysselsättning
60%

112 personer

50%

Andel

40%

57 personer

30%

20%

10%

14 personer

14 personer

5 personer

4 personer

0%
Anställd

Studerande

Arbetssökande

Egen företagare

Pensionär

Övrigt

Figur 26: Sysselsättning

Den betydande majoriteten (54 %) uppgav att de var anställda och en relativt stor grupp (28
%) att de var pensionärer. Andelen studerande var 7 % och andelen egna företagare var lika
stor. Endast 2 % svarade att de var arbetssökande.
Inkomst

Mer än 40 000 kr

23 personer

30- 40 000kr

19 personer

20- 30 000kr

49 personer

15- 20 000 kr

48 personer

10- 15 000 kr

30 personer

Mindre än 10 000 kr

24 personer
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5%

10%

15%

20%

25%

30%

Andel

Figur 27: Inkomst

En fjärdedel av respondenterna svarade 15-20 000 kronor och ytterligare en fjärdedel uppgav
20-30 000 kronor. Ett trettiotal personer (16 %) svarade 10-15 000 kronor, medan 12 % angav
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alternativet mindre än 10 000 kronor och en lika stor andel angav alternativet 40 000 kronor
eller mer.
Bostadsort
Andel
0%

5%

10%

I Hagfors/Munkfors

15%

20%
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30%

35%

50%

55%

60%

95 personer
8 personer
52 personer

I övriga Sverige
I Norge

45%

34 personer

I övriga Värmland
I ett grannlän

40%

0 personer

I Danmark

2 personer

Tyskland

2 personer

Schweiz

1 person

Brasilien

1 person

Figur 28: Bostadsort

Nästan hälften av de svarande (49 %) hade sin bostadsort i övriga Värmland, andelen personer
från övriga Sverige var i sin tur 27 %. Besökande från Hagfors och Munkfors kommuner
uppgick till 17 % vilket motsvarar 34 personer. Endast 4 % var från angränsande län. Ett fåtal
respondenter hade sin bostad i andra länder, två respondenter hade rest till Ransäter från
Danmark respektive Tyskland. En respondent var från Schweiz och en var från Brasilien.
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Informationskällor
45%
77 personer

79 personer

Genom en bekant

Annat

40%
35%

Andel

30%
25%
20%

31 personer

15%
10%
6 personer

5%
0%
Informationsbroschyr

Internet

Figur 29: Informationskällor

Merparten av de tillfrågade uppgav svarsalternativet annat om varifrån de fått information om
evenemanget. Bl.a. har de fått informationen via dagspressen exempelvis NWT , via arbetet
och framför allt genom att de länge känt till det på grund av anknytning till platsen. Nästan
lika många (40 %) hade fått kännedom om evenemanget via en bekant. Andelen som uppgav
informationsbroschyr som källa var 16 %, medan de som hittat fakta via Internet endast
uppgick till 3 %
Tidigare besök

Nej
25%

Nej
Ja, en gång
6%

Tre gånger eller fler
61%

Ja, en gång
Två gånger
Tre gånger eller fler

Två gånger
9%

Figur 30: Tidigare besök
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Den största delen av de tillfrågade (61 %) kände väl till Ransäters hembygdsgård och hade
varit där tre gånger eller fler. En fjärdedel av respondenterna uppgav att de aldrig varit i
Ransäter tidigare. Andelen respondenter som varit vid anläggningen två gånger (9 %) var
något större än andelen som varit där en gång tidigare (6 %).
Synpunkter på inträdeskostnaden

Mycket dyrt
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Dyrt
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136 personer
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33 personer
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Figur 31: Inträdeskostnad

En stor majoritet (70 %) tyckte att inträdet var överkomligt, medan 17 % ansåg att det var
billigt och 3 % fann det mycket billigt. De som tyckte att inträdet var dyrt uppgick till 8 %,
medan 2 % ansåg att det var mycket dyrt.
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Synpunkter på kostnader på mat och dryck
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Figur 32: Prisnivå

Hela 73 % av besökarna ansåg att kostnaden på mat- och dryck var överkomlig En femtedel
av besökarna tyckte att priset på mat- och dryck var lågt men endast 1 % fann det mycket lågt.
Av de resterande tyckte 5 % att det var dyrt och endast 1 % ansåg att det var mycket dyrt.
Boende vid övernattning på orten
Andel
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5%

10%

15%

20%

25%

Eget fritidshus
Annat

45%

50%

55%

17 personer
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Hos familj/vänner
Vandrarhem

40%

12 personer

Tält/husbil/husvagn
Hyrd stuga

35%
78 personer

Bor hemma
Hotell

30%

6 personer

13 personer
8 personer

Figur 33: Övernattning

Hälften av de tillfrågade valde att bo hemma. Andelen som övernattade i tält, husvagn eller
husbil (11 %) var ungefär lika stor som de boende hos familj och/eller vänner (10 %) eller i
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eget fritidshus (8 %) och på hotell (8 %). Andelen respondenter som bodde i hyrd stuga var i
likhet med dem som bodde på vandrarhem endast 4 %.
Hur mycket besökaren tänkt att spendera i Ransäter
90%
80%

146 personer

70%

Andel

60%
50%
40%
30%
20%
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10%
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6 personer

6 personer

2000- 4000 kr

>4000 kr

0%
<500 kr

500- 1000 kr

1000- 2000 kr

Figur 34: Budgeterade utgifter

De allra flesta tillfrågade (76 %) vid detta evenemang hade planerat att spendera mindre än
500 kronor. De som tänkt spendera 500-1000 kronor var 12 % medan andelen som uppgivit
alternativet 1000-2000 kronor var 6 %. Svarskategorierna 2000-4000 kronor och mer än 4000
kr var det bara 6 personer (3 %).
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Besökarnas associationer med Ransäter
Andel
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35%
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Tage Erlander

Geijersgården

30%
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Figur 35: Associationer50

Majoriteten av respondenterna (40 %) associerade Ransäter med det aktuella evenemanget,
Folklustspelet Värmlänningarna. Nästan lika många (34 %) nämnde Tage Erlander och cirka
en fjärdedel av respondenterna uppgav Dragspelstämman. Evenemanget kring
Värmlänningarna inkluderar även midsommarfirande och det var 13 % som associerade till
just midsommar. De respondenter som nämnde själva hembygdsgården (11 %) var ungefär
lika många som de som svarat Spelmansstämma (11 %) och E G Geijer (10 %). Ett fåtal
personer nämnde Geijersgården (5 %) och sommar och sol (4 %).

50
Observera att den totala andelen associationer kan överstiga 100 %. Det eftersom ett antal personer valt att
associera Ransäter med flera olika företeelser. Samtidigt har de respondenter som ej valt att besvara frågan
räknats bort.
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Hur länge besökaren beräknar stanna i Ransäter
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Fler än 8
övernattningar

Figur 36: Vistelsens längd

Praktiskt taget alla tillfrågade (92 %) vid detta evenemang var i Ransäter över dagen, en
person svarade 2-4 övernattningar och en annan 5-8 övernattningar, medan två personer (4 %)
uppgav alternativet fler än 8 övernattningar.
Avsikten med resan
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Figur 37: Avsikten med resan

63

50%

60%

70%

80%

90%

Huvuddelen av respondenterna (79 %) var i Ransäter endast för att besöka det aktuella
evenemanget. De resterande svarsalternativen var det endast ett fåtal respondenter som angav
och ingen av de tillfrågade var på rundresa i Sverige.
Synpunkter på servicen i samband med evenemanget
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Figur 38: Service

Servicen fick bra betyg av de tillfrågade i undersökningen, 60 % tyckte att den var bra och 38
% fann att den var mycket bra. En person (2 %) uppgav att servicen var ganska bra, medan
ingen tyckte att den var dålig eller mycket dålig.
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Synpunkter på det aktuella evenemanget
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Figur 39: Evenemangets kvalitet

Även själva evenemanget, Folklustspelet Värmlänningarna, fick bra kritik av respondenterna.
Hela 66 % tyckte att det var mycket bra och 30 % fann det bra. Endast två personer (4 %)
svarade ganska bra medan ingen fann evenemanget dåligt eller mycket dåligt.
På frågan om vilka andra evenemang som kan genomföras på Ransäter svarade 11 av
respondenterna (48 %) konserter och musikfester. Andra evenemang som kan genomföras är
bland annat lustspel och teater. Avslutningsvis svarade fyra respondenter med varsitt svar att
det kunde genomföras någon form av sång- eller dansevenemang, löpartävling och
avslutningsvis ett teaterläger för ungdomar.
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Synpunkter på Ransäters hembygdsgård som anläggning
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Figur 40: Anläggningen

Mer än hälften av respondenterna (57 %) ansåg att anläggningen var mycket bra och 41 %
tyckte att den var bra. Endast 2 % fann anläggningen ganska bra och inte en enda svarade att
den var dålig eller mycket dålig. Således får Ransäters hembygdsgård mycket bra betyg av
respondenterna.
Ja
Nej
Summa

Antal

3
49
52

Andel

6%
94 %
100 %

Tabell 6: Önskemål

På frågan som handlade om respondenterna ansåg att något saknas eller borde vara
annorlunda vid evenemanget, svarade 94 % nej och 6 % ja. Bland dem som svarat ja nämndes
bl.a. önskemål om dockor eller figurer av karaktärerna i Folklustspelet Värmlänningarna,
liknande karaktärsfigurer av Inger och Lasse Sandberg samt regnskydd till skådespelarna i
föreställningen.
5.3.3 Intervju med Suzanne Adolfson, regissör av Värmlänningarna
Respondentens bakgrund
Suzanne Adolfson är utbildad fritidspedagog och har en magisterexamen i regi. Efter att ha
studerat till regissör i London under tre år för att sedan flyttade hon till Karlstad där hon nu
bor. Hon arbetar som lärare vid Karlstads kommuns kulturskola och frilansar som regissör vid
Värmlandsteatern och vid uppsättningen av Värmlänningarna i Ransäter. Suzanne Adolfsons
medverkan i Värmlänningarna sträcker sig bak till 1995 då hon började sjunga i kören. Efter
åren i London var det regisserande som var mest intressant. År 2002 var Suzanne Adolfson
både producent och regissör men nu fokuserar hon på det sistnämnda. Året därpå var Kerstin
Haraldsson producent och i år var Katarina Adolfson producent.
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Evenemanget och dess bakgrund och utveckling
Värmlänningarna är nu inne på sitt femtioförsta år i Ransäter och förra året var det jubileum.
Suzanne Adolfson har försökt att utveckla föreställningen lite från år till år. Om det inte sker
någon förändring så blir varje års föreställning endast en kopia av tidigare års och då är frågan
om det är befogat att framföra Värmlänningarna i framtiden. Suzanne Adolfson har försökt
synliggöra och uppmärksamma de som har de minsta rollerna allt mer. Det gäller då
exempelvis kör och dansare. Hon upplever att engagemanget i ensemblen har ökat sedan hon
blev regissör 2002. Samtidigt har flera tidigare regissörer sagt att årets föreställning varit den
bästa de sett, vilket är ett bra betyg. Tidigare år har premiären alltid varit lagd på midsommar.
Det ändrades 2002 så numer går två föreställningar innan midsommar vilket förhoppningsvis
bidrar till att dra fler företag till föreställningarna. De är därmed också först bland alla
sommarspel i Värmland.
Av dem som besöker evenemanget är många stamgäster, men andelen från kommunerna runt
Ransäter kan nog vara förhållandevis lågt. Åldrarna är varierande bland besökarna men fler
yngre skulle vara positivt. Ekonomin är det avgörande för evenemangets framtidsutsikter. Ett
evenemang ska inte gå med förlust år efter år, vilket var fallet ett tag. Nu har det sett bättre ut,
men för att intäkterna ska öka behöver det vara en offensiv marknadsföring. Det behöver vara
rätt personer i ledning för Värmlänningarna och föreningen, för att engagera människor att
arbeta frivilligt och sedan vara rädd om dessa och uppmuntra dem att fortsätta. Suzanne
Adolfson menar att evenemanget går att utveckla ytterligare, men framförallt handlar det om
verksamheten runtomkring som behöver ändras och bli bättre. Förberedelserna inför nästa års
uppsättning måste påbörjas tidigare. Deras producent Katarina Adolfsson är anställd från april
men mycket borde göras redan i oktober. Suzanne Adolfson tänker då på kontakter med
företag, bussbolag, biljettförsäljning m.m. För att det ska vara möjligt måste datum för
kommande års föreställningar sättas innan det arbetet inleds. För att Värmlänningarna ska
kunna dra mer publik behöver mer resurser satsas på marknadsföring.
Kostnadsläget vid evenemanget i Ransäter
Suzanne Adolfson tycker att det är svårt att jämföra Värmlänningarna med andra evenemang.
Eftersom de använder sig av vissa professionella skådespelare så måste de ha högre priser än
de föreställningar i exempelvis Arvika där Värmlänningarna framförs av endast amatörer. Nu
ligger inträdet på 180 kronor med undantag av midsommarafton då det är 220 kronor. För
några år sedan var inträdet 150 kronor. Suzanne Adolfson tycker att det vore bra om inträdet
låg på samma nivå hela veckan.
Marknadsföring av evenemanget
Suzanne Adolfson berättade att de har annonser i tidningar som täcker större delen av
Svealand inklusive Stockholm. Vidare har de haft reklam och även medverkat i Radio City.
De hade en presskonferens i april på Alsters herrgård inför premiären. Därefter har
Värmlänningarna uppmärksammats i TV, radio och flera tidningar i Värmland. Suzanne
Adolfson menar att de har synts mycket och är nöjda med massmedias bevakning.
Ransäters hembygdsgård som anläggning för evenemang
Enligt Suzanne Adolfson är ”Gropa” och byggnaderna där uppbyggt för att passa just
Värmlänningarna så bättre än så kan det egentligen inte bli. Dock menar hon att husen i
”Gropa” behöver renoveras och fräschas upp, det skulle vara bra om sittplatserna blev bättre
och kanske ett tak över sittplatserna som kunde användas vid dåligt väder. Men det är nog
otroliga summor är hon rädd för. Överlag anser hon att anläggningen är fantastiskt fin och att
det är synd att den inte nyttjas mer. Det skulle t.ex. kunna vara öppet för allmänheten oftare.
Suzanne Adolfson anser att stugbyn måste renoveras och ses över. De har bott där under
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repetitionen och märker då bristerna. Stugorna i sig är mysiga och det är otroligt harmoniskt
att bo däruppe anser hon.
När det gäller lokalisering av evenemanget finns det för Suzanne Adolfson inga alternativ till
hembygdsgården eftersom Ransäter och Värmlänningarna är synonymt med varandra och är
en del av hembygdsföreningen. De har dock varit och gästspelat på andra platser än Ransäter.
Det har fungerat men självklart är Ransäter det optimala alternativet.
Möjliga evenemang vid Ransäters hembygdsgård
Det skulle enligt Suzanne Adolfson kunna vara lite längre kurser inom kultur som dans och
teater. Det skulle säkert fungera att anlägga lägerskolor för skolungdomar på Ransäters
hembygdsgård, exempelvis i samverkan med flottfärderna som går på Klarälven, ungdomarna
kunde då stanna till vid Ransäter och bo där en natt.51 En annan idé vore att få dit företag på
exempelvis kick off med tävlingar, god mat och dryck. Det skulle säkert fungera bra, tror
Suzanne Adolfson.
Hembygdsföreningen som samarbetspartner
Kommunikationen mellan ansvariga för Värmlänningarna och hembygdsföreningens styrelse
måste bli bättre men sådana tendenser finns redan, bl.a. kommer det att bli ett möte nästa
vecka. Suzanne Adolfson menar att det har varit lite av känslan ”vi och dom” från övriga
föreningen gentemot de som engagerar sig i Värmlänningarna. Ett bra alternativ vore att
engagera en ledningsgrupp mellan styrelsen och Värmlänningarna. Kommunikationen skulle
då säkert bli bättre. De som ställer upp och jobbar vid de olika evenemangen i Ransäter fick
olika former av förmåner som gratis inträden och dylikt men det gällde inte de som var aktiva
inom Värmlänningarna av någon anledning. Det ändrade dock den nye ordföranden på, vilket
var bra. Vidare måste ansvarsområden och uppgifter mellan styrelse och ansvariga för
Värmlänningarna samt mellan avlönad personal och frivilliga vara klargjorda och sedan gälla.
5.3.4 Sammanfattning av evenemanget
Besökarna
Det fanns en betoning på medelålders och äldre besökare vid föreställningarna av
Värmlänningarna. Av respondenterna var exempelvis 76 % över 36 år gamla. En majoritet av
besökarna (66 %) var från Värmland.
Marknadsföring
Av respondenterna hade 40 % fått information om evenemanget genom bekanta. Ungefär lika
många uppgav att de fått information genom annat än de föreslagna alternativen.
Evenemanget hade enligt Suzanne Adolfsson marknadsförts i tidningar över större delen av
Svealand, däribland Stockholm. Även reklamtid i kommersiell radio hade köpts. Många av
dem som såg föreställningen var stamgäster som årligen ser föreställningen. Mer än 60 % av
respondenterna hade varit vid hembygdsgården tre tillfällen eller fler.
Boende
Hälften av respondenterna uppgav att de skulle sova i hemmet. Av övriga skulle 10 % bo hos
bekanta och resterande 40 % bodde i sommarhus, på camping etc.
En stor majoritet av respondenterna, 92 %, uppgav att de endast skulle stanna under en dag.
Det kan förklaras med att 79 % kom till Ransäter endast för evenemanget. De övriga såg

51

Observera att det i nuläget inte går några flottfärder så långt söderut som till Ransäter.
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föreställningen i samband med en rundresa eller liknande. Dessa besökare var dock inte i
Ransäter under midsommarhelgen.
Prisnivåer
När det kommer till inträdet ansåg cirka 10 % av respondenterna att det var högt, 70 % att det
var överkomligt och 20 % att det var lågt. Priset var 180 kronor på de två första
föreställningarna och 220 kronor under midsommar. Priset på mat och dryck uppfattades av 6
% som högt, 73 % som överkomligt och 21 % som lågt eller mycket lågt.
Evenemanget
Flertalet (96 %) respondenter var nöjda med evenemanget. Deras svar visade att de var
tillfredsställda med den service de fick vid evenemanget. Hela 98 % svarade att servicen var
bra eller mycket bra.
Hembygdsgården
Respondenterna visade sig vara mycket nöjda med hur anläggningen var utformad och
anpassad för evenemanget de besökte. De ansåg nästan uteslutande att det inte behövdes
några större förändringar av anläggningen.
Associationer
Respondenterna associerade Ransäter med flera evenemang samt kulturpersonligheter.
Ungefär 40 % av respondenterna associerade Ransäter med Värmlänningarna, det evenemang
de besökte.
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5.4 Bälgspel vid landsvägskanten
Evenemanget bevakades av Andreas Hofer och Kristofer Andersson. Bälgspel vid
landsvägskanten genomfördes 7-11 juli.
Inträde
Dag
Ons. 7/7
Tors. 8/7
Fre. 9/7
Lör. 10/7
Sön. 11/7

Bussgrupper
110 kr.
200 kr.
150 kr.
150 kr.
70 kr.

Enskilda
130 kr.
200 kr.
180 kr.
180 kr.
80 kr.

Helgband
Ons-Sön.
Tors-Sön.
Fre-Sön.

500 kr.
420 kr.
320 kr.

5.4.1 Observationer
Torsdagen den 8/7
Det som först slog mig (Andreas Hofer) när jag vid tolvtiden kom till Ransäter och
evenemanget Bälgspel vid landsvägskanten, var den stora mängd husvagnar och husbilar som
stod på campingen intill hembygdsgården i Ransäter. Jag frågade om det var alla men fick till
svar att det fanns två privata campingar till, en strax söder och en norr om Ransäter. Det
skulle med andra ord bli mycket folk på hembygdsgården bara vädret fortsatte vara bra. Den
senaste veckan hade vädret inte varit människans bästa vän och skulle det fortsätta i samma
stil riskerade gräsmattan på området att förvandlas till en blöt leråker.
Vädret fortsatte vara bra och solen sken på besökarna som i många fall rest långväga för att få
lyssna på dragspelsmusik och delta i festligheterna. Jag gick en sväng och slogs av hur många
scener det var på området. Kommer inte musikerna att överrösta varandra när det hela väl
drog igång? – Ingen fara, sa en man som jobbade på området. Själva meningen med
evenemanget är att det ska spelas överallt! Och så blev det verkligen. När jag gick på området
spelades det lite varstans, så kallat buskspel. Folk stannade till och klappade med i sången och
stämningen verkade vara på väg över de soldränkta trädtopparna.
Jag fortsatte min promenad till den närliggande campingen. Där spelades det från husvagnar
och husbilar. Jag frågade några om vad de tyckte om evenemanget och de var positiva men
med ett undantag, det skulle uppföras en bänk i duschen sa en gitarrspelande besökare och
skrattade! – Jaha, sa jag, jag ska se vad som kan göras och tackade för pratstunden och
fortsatte min färd i husvagnsdjungeln. Jag fick sedan reda på att de som bodde närmast entrén
till området på ett eller annat sätt skulle delta i evenemanget. Besökarnas område låg i den
södra och norra campingen. Det får bli en tur dit på lördag tänkte jag och fortsatte tillbaks mot
festområdet.
På området talade jag med ett par norrmän från Stavanger som varit på evenemanget ett antal
år i följd. Jag frågade en av dem om det var många norrmän i Ransäter. Han skrattade och sa
att det förra året nästan var 50 % norrmän. Om det stämde att det då kom cirka 30 000
besökare och att hälften av dem var norrmän så blir man lite förbluffad. Jag frågade sedan om
de var där enbart för evenemanget men de sade att besöket var en del av en större tur till olika
evenemang runt om i Sverige och i Norge. Jag lämnade Ransäter vid niotiden och tänkte på
att ju senare det blev desto mer buskspel hade det hörts från olika håll.
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Foto: Andreas Hofer

Lördagen den 10/7
När jag tillsammans med Kristofer Andersson åkte upp till Ransäter planerade vi att stanna
över en natt för att se hur evenemanget var under ett dygn. Vi hade fått låna en stuga som låg
intill campingen där vi skulle bo. Det första vi gjorde var att gå ut med ett antal enkäter på de
olika campingarna. De jag i första hand letade efter var besökare från andra länder än de
skandinaviska. Döm av min förvåning då jag endast hittade en enda tyskregistrerad husbil och
den var till råga på allt tom på folk. Lite frustrerad gick jag vidare och mötte upp Kristofer
som varit på andra sidan campingen och erfarit samma sak. På tillbakavägen träffade vi ett par
där mannen var tyskspråkig. Det visade sig snart att han var tysk men bodde i Sverige. Han
hade tyska gäster på besök som inte skulle in på området, det var för dyrt tyckte de. – Varför
ska jag betala en massa pengar, när det är lika bra drag om inte bättre på campingen sade han
och skrattade. Han var inte den första som ansett att priset var högt, speciellt för
endagsbiljetten.
Efter att ha ätit mat gick vi åter in på området. Det märktes snabbt att många var på gott
humör trots att vädret inte varit det bästa. Det var även fler grupper av musiker på området än
tidigare och stämningen runt dem var på topp. Tidigare under dagen hade jag läst i NWT att
antalet besökare var ca. 20 000 men det märktes inte inne på området. Där var det högst ett
par tusen och då var frågan var de övriga höll hus. Jag talade med ett par från Kongsvinger.
De trodde att många som åkte till evenemanget inte brydde sig om att köpa helgbiljett. Många
kanske löste biljett för någon enstaka dag eller höll sig på campingen under hela
evenemanget. Vi började snart diskutera vilka kategorier av besökare det var på Bälgspelet.
Jag sade att medelåldern var förvånansvärt hög jämfört med hur det var på exempelvis
Spelmansstämman och paret höll med mig om att de unga uteblivit. Jag frågade om de inte
var oroliga för evenemangets framtid men så var inte fallet. Det fanns många unga men inte
inne på området utan de höll sig på campingen istället, kanske på grund av priset på inträdet
sa de. Senare på kvällen visade det sig ändå att många yngre hade samlats vid öltältet och
försökt skapa en god stämning trots regnet.
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Gundegabaletten från Karlstad medverkade vid evenemanget. Kristofer talade en kort stund
med Gunta Liede som ansvarar för balletten. Gunta Liede berättade följande:
I början av augusti skulle vara ett bra tillfälle för att sätta upp en dans och
musikshow här i Ransäter. Tyvärr är ljussättningen alldeles för dålig. Vid det
sena uppträdandet igår hade det hunnit bli lite väl mörkt. Det skulle även
behövas ett tak över ”Gropa”, helst ett som går att ta bort vid fint väder. Man
kan se att publiken lämnar ”Gropa” när det börjar regna som det är nu.
Det började bli sent och jag var nöjd med hur den andra dagen hade utvecklat sig. Jag satte
mig på verandan och funderade på de människor jag mött under dagen. Jag har tidigare
erfarenhet från festivaler som är inriktade till ungdomar men här var helt omvänt om man ser
till åldern på besökarna. Det är kanske inte så uppseendeväckande att det är många äldre på ett
evenemang med fokus på dragspelsmusik, men med tanke på framtiden hade det varit positivt
med fler yngre besökare.
5.4.2 Undersökning
Totalt delades det ut 50 långa och 350 korta enkäter. Det lämnades in 192 korta och 21 långa
enkäter vilket gav en svarsfrekvens på 53 %. Könsfördelningen bland respondenterna blev 52
% män och 48 % kvinnor. Åldersfördelningen följer nedan:
Ålder
16-22
23-35
36-60
61Summa

Andel

4%
7%
34 %
55 %
100 %

Tabell 7: Åldersfördelning

Drygt hälften av dem som valt att besvara enkäten var 61 år och äldre, följt av en tredjedel
som var mellan 36-60 år. Resterande 11 % fördelades relativt jämnt mellan kategorierna 1622 år (4 %) och 23-35 år (7 %).
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Utbildningsnivå

Forskarutbildning

3 personer

48 personer

Högskola/Universitet

66 personer

Gymnasium

Grundskola

93 personer

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Andel

Figur 41: Utbildningsnivå

I figuren ovan framkommer det vilken utbildning respondenterna har. Drygt två femtedelar
(44 %) av dem svarade grundskola. Drygt en tredjedel (32 %) av respondenterna har en
gymnasieutbildning följt av 23 % med en högskole- eller universitetsutbildning. Vid frågan
om forskarutbildning svarade 1 %.
Sysselsättning
50%
45%

88 personer
81 personer

40%
35%

Andel

30%
25%
20%
15%
16 personer

10%
7 personer

5%

6 personer
2 personer

0%
Anställd

Studerande

Arbetssökande

Figur 42: Sysselsättning
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Egen företagare

Pensionär

Övrigt

Drygt två femtedelar vardera svarade att deras huvudsakliga sysselsättning var någon form av
anställning (44 %) respektive pensionärer (40 %). Vidare uppgav 8 % av respondenterna att
de hade ett eget företag medan 3,5 % svarade att de studerade vid svarstillfället. Av
respondenterna svarade 3 % att de hade en annan form av sysselsättning. Två respondenter
svarade att de var arbetslösa.
Inkomst

18 personer

Mer än 40 000 kr

30- 40 000kr

20 personer

44 personer

20- 30 000kr

15- 20 000 kr

32 personer

10- 15 000 kr

44 personer

45 personer

Mindre än 10 000 kr

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

Andel

Figur 43: Inkomst

Ovanstående diagram visar hur mycket respondenterna hade i inkomst per månad.
Svarsalternativen mindre än 10 000 kronor, 10-15 000 kronor samt 20-30 000 kronor fick
vardera 22 %. Vardera 10 % av respondenterna svarade att de hade en inkomst på 15-20 000
kronor respektive 30-40 000 kronor. Avslutningsvis uppgav 9 % att de hade en inkomst som
översteg 40 000 kronor per månad.
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Bostadsort

Andel

0%

5%

I Hagfors/Munkfors

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

50%

55%

60%

15 personer

38 personer

I övriga Värmland

I ett grannlän

7 personer

I övriga Sverige

120 personer

I Norge

27 personer

2 personer

I Danmark

Annat land

45%

0 personer

Figur 44: Bostadsort

Över hälften av respondenterna (57 %) hade sin bostadsort i övriga Sverige och 18 % i övriga
Värmland. Vid frågan om respondenterna hade sin bostadsort i Norge svarade 13 % att så var
fallet. Av diagrammet framkommer även att 7 % av de tillfrågade kom från
Hagfors/Munkfors medan 4 % hade sin bostadsort i ett grannlän. Avslutningsvis svarade två
personer att de hade sin bostadsort i Danmark.
Informationskällor
65%
123 personer

60%
55%
50%
45%

Andel

40%
35%

60 personer

30%
25%
20%
15%
10%

18 personer
7 personer

5%
0%
Informationsbroschyr

Internet

Genom en bekant

Figur 45: Informationskällor
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Annat

Ovanstående diagram visar varifrån de tillfrågade fått sin information om det aktuella
evenemanget. Knappt två tredjedelar av respondenterna (59 %) hade fått sin information
genom en bekant följt av information från annan källa med nästan en tredjedel (29 %). Annan
källa i det här fallet var allt från att de tillfrågade var medlemmar i en lokal dragspelsklubb till
att respondenten fått se en annons i en tidning såsom NWT. Andra källor som uppgavs var
bland annat respondenter som av gammal vana åkte dit eller köpt en branschtidning och fått se
en annons om evenemanget. Även uppsatta affischer hade varit informationskällor för vissa
respondenter. Diagrammet visar att 8,5 % av respondenterna hade fått sin information genom
informationsbroschyrer medan 3,5 % fått den genom att söka på Internet.
Tidigare besök

Nej
19%

Nej
Ja, en gång
12%

Ja, en gång
Två gånger
Tre gånger eller fler

Tre gånger eller fler
60%
Två gånger
9%

Figur 46: Tidigare besök

En majoritet av respondenterna, 60 %, hade redan varit i Ransäter tre gånger eller fler medan
en femtedel av besökarna inte hade varit i Ransäter innan. De respondenter som varit där en
gång uppgick till 12 % medan de som varit där två gånger uppgick till 9 %.
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Synpunkter på inträdeskostnaden

15 personer

Mycket dyrt

58 personer

Dyrt

118 personer

Överkomligt

14 personer

Billigt

5 personer

Mycket billigt
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15%

20%

25%

30%
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55%

60%

Andel

Figur 47: Inträdeskostnad

Figuren ovan visar vad respondenterna ansåg om inträdeskostnaden och strax över hälften av
respondenterna, 56 %, ansåg att priset var överkomligt. De respondenter som tyckte inträdet
var dyrt respektive mycket dyrt representerades av 28 % respektive 7 % av respondenterna.
Svarsalternativen billigt och mycket billigt markerades av 6,5 % respektive 2 % av
respondenterna.
Synpunkter på kostnader på mat och dryck

Mycket dyrt
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Dyrt
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Överkomligt

153 personer

23 personer

Billigt

2 personer
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25%

30%
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Andel

Figur 48: Prisnivå
77

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

En majoritet av respondenterna, 76 %, tyckte att kostnaden på mat och dryck var överkomlig
medan svarsalternativen billigt och dyrt vardera fick 11,5 % av de svarande. Ingen av
respondenterna ansåg att priset på mat och dryck var mycket dyrt.
Boende vid övernattning på orten
Andel
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Bor hemma
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Hyrd stuga
Hos familj/vänner
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Vandrarhem
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Annat

30%
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Tält/husbil/husvagn

Eget fritidshus

25%

8 personer

10 personer

Figur 49: Övernattning

Figuren visar respondenternas val av logi under evenemanget. Nästan hälften (44 %) bodde i
tält/husbil/husvagn medan 15 % av dem valt att bo i sitt hem. De respondenter som valt att
hyra en stuga uppgick till 14 % medan alternativen hos familj/vänner och vandrarhem vardera
markerades av 8 % av respondenterna. Vidare visar diagrammet att 5 % av respondenterna
hade vid val av logi hittat något annat än de alternativ enkäten betonar medan 4 % hade valt
sitt eget fritidshus som logi. Avslutningsvis svarade 2 % att de vid eventuell övernattning
bodde på hotell.
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Hur mycket besökaren tänkt att spendera i Ransäter
45%
80 personer

40%
35%

Andel

30%
48 personer

25%

46 personer

20%
15%

25 personer

10%
5%
1 person

0%
<500 kr

500- 1000 kr

1000- 2000 kr

2000- 4000 kr

>4000 kr

Figur 50: Budgeterade utgifter

Av de 200 personer som valt att besvara enkäten uppgav två femtedelar (40 %) att de tänkt
spendera 500 kronor eller mindre följt av 24 % som tänkt spendera mellan 500-1000 kronor
under deras vistelse i Ransäter. De respondenter som valt att spendera mellan 1000-2000
kronor uppgick till 23 %. Svarsalternativ, 2000-4000 kronor besvarades av 12,5 % av
respondenterna medan endast 0,5 % av respondenterna markerade att de troligtvis skulle
spendera mer än 4000 kronor under sin vistelse i Ransäter.
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Besökarnas associationer med Ransäter
Andel
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Bälgspel vid landsvägskanten
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Figur 51: Associationer52

Drygt en tredjedel av respondenterna associerade Ransäter med Bälgspel vid landsvägskanten.
Det följdes upp av en fjärdedel som förknippade Ransäter med Tage Erlander. De som
förknippade Ransäter med dans uppgick till 16 % medan 10,5 % svarade Värmlänningarna.
Glada människor svarade 10 % av respondenterna medan 9 % tyckte musiken var förknippad
med området. Respondenter som svarade Geijer/Geijerskolan utgjorde 7 %.
Midsommarfirandet på Ransäter markerades av 6 % av respondenterna medan 5,5 %
förknippade Ransäter med en vacker hembygd.
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Observera att den totala andelen associationer kan överstiga 100 %. Det eftersom ett antal personer valt att
associera Ransäter med flera olika företeelser. Samtidigt har de respondenter som ej valt att besvara frågan
räknats bort.
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Hur länge besökaren beräknar att stanna i Ransäter
55%
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0%
En dag
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En övernattning

2- 4 övernattningar

5- 8 övernattningar

Fler än 8
övernattningar

Figur 52: Vistelsens längd

Figuren ovan redovisar hur länge respondenterna tänkt stanna i Ransäter. De respondenter
som tänkt stanna en dag uppgick till 15 %. Hälften av respondenterna hade tänkt stanna i
Ransäter under 2- 4 övernattningar medan 35 % tänkt stanna 5-8 övernattningar. Ingen av
respondenterna hade markerat en övernattning respektive fler än åtta övernattningar.
Avsikten med resan
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Figur 53: Avsikten med resan
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90%

100%

En stor majoritet (86 %) av respondenterna hade som enda avsikt att besöka evenemanget.
Vissa av respondenterna, 9 %, hade även avsikt att samtidigt göra en rundresa i Värmland
medan 5 % passade på att besöka familj och vänner. Ingen hade som avsikt att kombinera
besöket vid evenemanget med ett besök i sommarstugan respektive en rundresa i Sverige.
Synpunkter på servicen i samband med evenemanget
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Figur 54: Service

Nästan två femtedelar (38 %) svarade att de tyckte servicen i samband med evenemanget var
bra medan en tredjedel (33 %) uppgav sig tycka servicen var ganska bra, följt av respondenter
som ansåg servicen som mycket bra (29 %). Ingen av respondenterna uppgav att servicen var
dålig respektive mycket dålig.
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Synpunkter på det aktuella evenemanget
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Figur 55: Evenemangets kvalitet

Figuren visar vad respondenterna ansåg om evenemanget. Hälften av besökarna tyckte det var
mycket bra medan 35 % ansåg det som bra och resterande 15 % ansåg evenemanget som
ganska bra. Ingen av besökarna tyckte att evenemanget var dåligt eller mycket dåligt.
På frågan om vilken typ av evenemang som besökaren vill ska genomföras i Ransäter svarade
ett fåtal på frågan. De svar som gavs var bland annat kursinslag, tivoli som är gratis, dansband
med bra artister, mer dragspel och avslutningsvis tyckte en respondent att mer dans skulle
vara trevligt. En respondent ansåg att ett jakt- och fiskearrangemang vore underhållande men
att det för övrigt var bra med de evenemang som redan finns.
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Synpunkter på Ransäter som anläggning
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Figur 56: Anläggningen

Nästan hälften (48 %) av respondenterna ansåg att Ransäters hembygdsgård var en mycket
bra anläggning medan nästan två fjärdedelar (43 %) ansåg anläggningen som bra, 9 % ansåg
att anläggningen var ganska bra. Ingen svarade att anläggningen var dålig eller mycket dålig.
Ja
Nej
Summa

Antal

5
13
18

Andel

28 %
72 %
100 %

Tabell 8: Önskemål

Tabellen visar ifall respondenten ansåg att det saknades något eller borde ha varit annorlunda
på Ransäter. Fem personer svarade ”fler toaletter, fler varma duschar, rotering på
campingplatser så alla har möjlighet att komma närmare parken någon gång så man slipper
hamna långt bort varje år.” En annan svarade att det borde vara ”bättre dansgolv” medan två
personer tyckte det borde vara en svag belysning nedför gången till stora dansbanan.
Avslutningsvis svarade en att de taggiga buskarna vid amfiteatern skulle bort, ett nytt staket
borde sättas upp samt fler sittplatser ordnas.
5.4.3 Intervju med Rickard Berglund, ordföranden i Värmlands dragspelares förening
Respondentens bakgrund
Rickard Berglund föddes och växte upp i Chicago, USA. Han flyttade till Sverige 1936 och
har sedan dess varit bosatt här. Sitt musikintresse fick han till viss del i USA men även i
Sverige. Han tog sin examen på folkskolan och fick sedan arbete. Förutom att själv följa
Bälgspelet så åker även Rickard Berglund på Spelmansstämman som är ett par veckor
tidigare.
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Evenemanget och dess bakgrund och utveckling
Rickard Berglund sade att han suttit med i kommittén sedan 26 år tillbaka i tiden. Själva
evenemanget är idag inne på sitt 33:e år och det håller på och utvecklas för varje år. Ser man
tillbaks i tiden så har utvecklingen av evenemanget varit omfattande. Exempelvis har antalet
husvagnar, gått från att ha varit 100 stycken till att idag varit ca. 1275 stycken. Antalet
besökare var i år ca. 20 000 stycken och de kom från hela världen.
Den största målgruppen är människor som har ett intresse för dragspel men även de som är
intresserade av musik i allmänhet, Rickard Berglund menar därmed att det är stor blandning
på dem som besöker evenemanget. De senaste åren har fler och fler ungdomar hittat till
evenemanget, vilket är bra. Han berättar att de har valt att inte ta något betalt för dem som är
under 15 år vilket säkert resulterat i att fler familjer med sina barn/ungdomar besöker
evenemanget.
Framtidsutsikterna för evenemanget är enligt Rickard Berglund enbart positiva. Mycket
hänger idag och i framtiden på hur samverkan mellan dem och hembygdsföreningen kommer
att fungera. Rickard Berglund menar att hembygdsföreningen är beroende av dem men att
även de behöver föreningens stöd och hjälp och det får absolut inte bli någon situation där
någon av parterna börjar med utpressning gentemot den andra parten, då blir det ohållbart.
Rickard Berglund menar att det självklart går att utveckla evenemanget. Idag är det dock fullt
på campingplatserna så det som skulle behövas är mer plats för besökare med husvagn eller
husbil. Vidare har de försökt att inrikta sig lite mer på de yngre besökarna eftersom de är
framtiden.
Kostnadsläget vid evenemanget i Ransäter
En jämförelse har, enligt Rickard Berglund, gjorts med liknande evenemang och de ligger på
samma prisnivå som Bälgspelet. I år valde de att ta dit en stor artist och självklart påverkar det
inträdet. Sedan finns det självklart olika uppfattningar om priset men han menade att de inte
har som mål att ta ut överpris.
Marknadsföring av evenemanget
I år valde Rickard Berglund och ansvariga för evenemanget att enbart marknadsföra det
genom tidningar som exempelvis NWT, VF samt dragspelstidningar. De har även satt upp
affischer på strategiska platser. Förra året valde de att marknadsföra sitt evenemang på TV
men det blev dyrt och genomslagskraften blev inte som de hade väntat sig. Det som dock
fungerar bäst är de besökare som berättar för sina bekanta om evenemanget. Många som
besöker evenemanget kommer hit år efter år och tar då även med bekanta. Den så kallade mun
till mun metoden är ett av de bättre sätten att marknadsföra på, enligt Berglund.
Ransäters hembygdsgård som anläggning för evenemang
Hembygdsgården som anläggning är alldeles utmärkt och är i sig själv en dragningskraft.
Många som kommer är tacksamma över att få vara på hembygdsgården med den fina miljön
runt området. Bl.a. är det unikt att ha med Ransäters kyrka på programmet så som de har,
säger Rickard Berglund. Han menar att det säkert finns fler alternativ till lokalisering av
evenemanget, men de har dock funnits på samma plats sedan starten och det skulle kännas lite
fel att flytta, men om de skulle bli tvungna finns det säkert andra områden. För tillfället
fungerar allt som det ska så några större funderingar har de inte haft angående andra
alternativ.
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Möjliga evenemang vid Ransäters hembygdsgård
Rickard Berglund anser att det säkert skulle kunna finnas fler bodar med försäljning av lokala
produkter. Det skulle säkert fungera bra eftersom många turister kommer utifrån. Sedan kan
även hembygdsgården fungera som någon slags kursgård. Det är dock viktigt att påpeka att
kostnaderna hembygdsföreningen idag tar för att hyra ut hembygdsgården är på max. Mer går
inte att ta ut utan att det skulle påverka evenemanget.
Hembygdsföreningen som samarbetspartner
Rickard Berglund förklarar att samverkan med hembygdsföreningen i år har gått bra om man
jämför med hur det kan ha varit andra år. Kommunikationen och samarbetet har varit
tillfredsställande och mycket av det har tillkommit genom Lars Andrae. Andrae verkar
förespråka fria diskussioner, vilket är väsentligt om det ska fungera bra mellan de olika
parterna. Det är viktigt att påpeka att evenemanget även är viktigt rent ekonomiskt för
hembygdsföreningen, så bra kommunikation och samverkan är nödvändigt för att det ska
fungera. Det är ju så att det alltid kommer att finnas olika personer med olika viljor, både
positiva och mindre positiva, menar Berglund. Att då hitta en god balans och främja dem med
goda idéer är viktigt för både hembygdsföreningen och dem själva.
5.4.4 Sammanfattning av evenemanget
Besökarna
Undersökningen visar att 55 % av respondenterna var 61 år eller äldre. Endast 11 % av
respondenterna uppgav sig vara 35 år eller yngre. En fjärdedel av respondenterna uppgav att
de kom från Värmland, 4 % från ett grannlän och 57 % från övriga Sverige. Av
respondenterna visade sig endast 13 % vara norrmän men enligt observationerna så bör de
vara fler av det totala antalet besökare. Resultatet kan möjligtvis förklaras med att många
norrmän var ute på campingplatserna vid tiden för enkätundersökningen. Förutom norrmän
och svenskar fanns det två danska respondenter.
Marknadsföring
Enligt Richard Berglund marknadsfördes evenemanget huvudsakligen genom annonser i
regionala dagstidningar samt dragspelstidningar. Även affischer sattes upp på vissa strategiska
platser. Respondenternas huvudsakliga informationskälla var genom bekanta (59 %). En
tredjedel av respondenterna hade fått informationen genom annonser i tidningar eller genom
att de var medlemmar i någon förening. Undersökningen visade att 60 % av respondenterna
varit i Ransäter tre gånger eller fler medan 19 % var där för första gången.
Boende
Att bo på någon av områdets campingplatser var populärt bland besökarna och var valet för
44 % av respondenterna. Många av dem som hade möjlighet bodde i sina hem (15 %). Den
tredje mest förekommande kategorin av logi var att bo i hyrd stuga vilket 14 % av
respondenterna gjorde.
En mycket stor andel av respondenterna hade som enda avsikt med
evenemanget. Ungefär en tiondel besökte evenemanget i samband
Värmland medan 5 % passade på medan de besökte vänner och
Undersökningen visade att flertalet respondenter stannade 2-4 dagar i
betydande grupp även valde att stanna 5-8 dagar.
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sin resa att besöka
med en rundresa i
bekanta i området.
Ransäter och att en

Prisnivåer
Inträdet uppfattades av 56 % som överkomligt, 35 % ansåg det som dyrt eller mycket dyrt
samt av övriga som billigt (6,5 %) eller mycket billigt (2 %). Priset på mat och dryck ansåg 76
% av besökarna som överkomligt, de som fann priserna låga respektive höga var lika många
till antalet. Richard Berglund berättade att det i år tillkommit en mer känd artist vilket
påverkar nivån på inträdet men att arrangörsföreningen inte vill se några överpriser.
Observationerna visar samtidigt att flera personer valde att inte betala inträde alla dagar utan
stannade på campingplatserna för att umgås med andra människor och spela där.
Hembygdsgården
Synen på Ransäters hembygdsgård som anläggning för evenemanget är odelat positiv hos
respondenterna. Ingen person svarade att anläggningen var dålig eller mycket dålig. Richard
Berglund var även han mycket positiv till hembygdsgården som anläggning och såg den som
en del av attraktionen.
Evenemanget
Ingen respondent uppfattade evenemanget som dåligt. Flertalet synpunkter visade att det
ansågs som bra eller mycket bra. Ingen respondent uppfattade servicen i anslutning till
evenemanget som dålig utan respondenterna svarade att de var nöjda.
Associationer
Den mest förekommande associationen, 35 %, med Ransäter var Bälgspelet. En fjärdedel
associerade Ransäter med Tage Erlander vilket kan förklaras med den höga medelåldern
bland besökarna. Det tredje vanligaste svaret var dans följt av Värmlänningarna samt glada
människor.
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5.5 Country & Western
Evenemanget bevakades av Andreas Hofer och Åsa Rydin. Country & Western genomfördes
16-17 juli.
Inträde
• Fredag 120 kronor
• Lördag 150 kronor
• Två dagar 220 kronor
5.5.1 Observationer
Fredagen den 16 juli klockan 14.00 kom jag och Åsa till Ransäter. När vi hade parkerat bilen
såg jag mig om och reagerade på hur tomt det var efter att ha varit där veckan innan på
Bälgspelet. Nu fanns det ett fåtal husvagnar lite längre ner på campingen men mycket mer än
så var det inte. Jag hade tidigare talat med Lars Thorén, som var ansvarig för evenemanget,
och han sade att det förra året kom ca. 1500 personer till evenemanget. Det var också första
gången arrangörerna hade valt att ha det under två dagar, de tidigare två åren hade
evenemanget enbart varat under en dag.
Klockan 15.00 skulle de öppna entrén så vi hade lite tid på oss att gå runt på området. Olika
”arrangörer” hade anlänt, en del sålde saker med countryprägel medan andra hade satt upp en
kuliss som skulle påminna om gamla westernstäder. På området fanns också en hoppborg
samt en mindre karusell för de små barnen som besökte området med sina föräldrar.
Vi gick bort mot entrén och väntade på de första besökarna. Vädret var lite oroligt, de mörka
molnen tornade upp sig i horisonten och vi hoppades slippa regnet. Tyvärr blev det inte så,
skurarna kom och med det våta kläder. Medan vi stod där och delade ut enkäter passade jag
på att prata med lite folk. De flesta var riktiga country och western-fantaster och klädde sig
också därefter; lång, brun skinnrock, skinnbyxor, boots och självklart en cowboyhatt. Vissa
hade till och med ett pistolhölster med pistol och patroner. En cowboy jag talade med sade att
han, när han hade råd, åkte över till USA för att vara med på liknande evenemang. Jag frågade
ett par om de ville delta i undersökningen och det visade sig då att de var från Tyskland och
hade även varit här under Bälgspelet. Då hade de inte gått in på området eftersom det var för
dyrt. Han sade att de hade minst lika roligt på campingen eftersom det var många som spelade
där också. Idag var priset mer i nivå med vad de var villiga att betala.
Vi delade ut enkäterna när det plötsligt small till rejält. Tydligen hade de som satt upp
kulissen någon slags show. Jag tittade bort och såg att de flesta som kommit in på området
stod vid kulissen över westernstaden. Jag lämnade mitt uppdrag som enkätutdelare till Åsa en
stund och gick bort mot ”Gropa” för att se bandet som spelade där. Den dagen hade de satt
upp en provisorisk scen med tak, en bra idé när regnet kom. Tyvärr var det inte så många som
var där och tittade på bandet, det kanske fortfarande var för tidigt på dagen. Det visade sig att
det inte kom så många fler besökare till evenemanget under kvällen. Kanske skulle det
komma folk under lördagen. Efter att vi hade bett de ideellt arbetande i kassan att dela ut
resterande enkäter lämnade jag och Åsa Ransäter.
5.5.2 Undersökning
Totalt delades det ut 200 enkäter varav 68 stycken lämnades in. Det gav en svarsfrekvens på
34 %. Av respondenterna var 44 % män och 56 % kvinnor. Nedan följer åldersfördelningen
på respondenterna:
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Ålder
16-22
23-35
36-60
61Summa

Andel

1%
15 %
63 %
21 %
100 %

Tabell 9: Åldersfördelning

Merparten av respondenterna (63 %) var i åldern 36-60. Åldersgrupperna 23-35 och 61- var
relativt jämnt representerade med 15 % respektive 21 %. Endast en respondent uppgav att
han/hon var i åldern 16-22 år gammal.
Utbildningsnivå
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0 personer
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Figur 57: Utbildningsnivå

Mer än hälften av respondenterna hade utbildat sig på gymnasium. Andelen respondenter med
grundskoleutbildning (23 %) var lika stor som andelen högskoleutbildade. Ingen person i
detta urval hade forskarutbildning.
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Sysselsättning
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Figur 58: Sysselsättning

Majoriteten av de tillfrågade (49 %) hade någon form av anställning. Andelen egna företagare
(15 %) motsvarade nästan andelen pensionärer (18 %). Endast 5 % av respondenterna uppgav
att de var arbetssökande och 2 personer (3 %) att de studerade.
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Figur 59: Inkomst
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De mest representerade kategorierna i diagrammet angående inkomst var 15-20 000 kronor
(24 %) och 20-30 000 kronor (21 %). Respondenterna som uppgav 10-15 000 kronor var lika
många som de som svarade 30-40 000 kronor, elva stycken som motsvarar 19 %. Något färre
hade en inkomst på mindre än 10 000 och endast ett fåtal uppgav mer än 40 000 kronor.
Bostadsort
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Figur 60: Bostadsort

Flertalet respondenter vid evenemanget, 42 %, kom från övriga Värmland. Nästan en
fjärdedel av dem bodde i övriga Sverige och 18 % uppgav att de var ifrån ett till Värmland
angränsande län. Andelen respondenter från Munkfors och Hagfors kommuner var i detta fall
endast 10 % (7 personer). Ett fåtal besökare (6 %) hade rest från Norge.
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Informationskällor
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Figur 61: Informationskällor

Majoriteten av respondenterna hade inte fått information om evenemanget via något av de
alternativ som fanns med på frågeformuläret. De uppgav istället andra informationskällor som
genom country & line-dance-föreningar, branschtidningar av olika slag och dagstidningar
(exempelvis NWT). En del visste om evenemanget på grund av att de tidigare varit besökare.
Den mest besvarade kategorin därefter var information genom en bekant. Nästan en fjärdedel
av respondenterna kände till evenemanget genom broschyrer och endast 13 % (9 personer)
hade fått uppgifter via Internet.
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Tidigare besök

Nej
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Figur 62: Tidigare besök

En dominerande andel (63 %) kände väl till Ransäters hembygdsgård och hade varit där tre
gånger eller fler. En femtedel av respondenterna hade dock aldrig besökt anläggningen. De
personer som varit där två gånger tidigare (9 %) är ungefär lika många som de som besökt
hembygdsgården en gång förut (7 %).
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Figur 63: Inträdeskostnad
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Merparten av respondenterna fann att inträdet till evenemanget var överkomlig. Av
respondenterna ansåg 15 % att inträdet var lågt, medan 9 % uppgav att inträdeskostnaden var
hög. Ingen av respondenterna uppgav att inträdet var mycket billigt, medan 9 % ansåg att det
var mycket dyrt.
Synpunkter på kostnader på mat och dryck
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Figur 64: Prisnivå

Hela 82 % (50 personer) ansåg att kostnaden på mat och dryck var överkomligt. Ingen fann
det mycket billigt, men 10 % (6 personer) tyckte att det var billigt. Andelen respondenter som
uppgav att det var dyrt (4 %) var överensstämmande med andelen som fann priset på mat och
dryck mycket dyrt.

94

Boende vid övernattning på orten
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Figur 65: Övernattning

En stor del av de svarande (43 %) övernattade i tält, husvagn eller husbil. Nästan lika många
(34 %) hade möjligheten att bo hemma. De som övernattade hos familj eller vänner var 8 %
(5 personer) och få respondenter uppgav något av de resterande alternativen.
Hur mycket besökaren tänkt spendera i Ransäter
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Figur 66: Budgeterade utgifter

Merparten av respondenterna (46 %) hade planerat att spendera mindre än 500 kronor, nästan
lika många (39 %) uppgav 500-1000 kronor. Andelen personer som tänkt spendera 1000-2000
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kronor var 14 %, medan endast 1 % (1 person) uppgav 2000-4000 kronor. Vid detta
evenemang var det ingen av respondenterna som planerat att spendera mer än 4000 kronor.
Besökarnas associationer med Ransäter
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Figur 67: Associationer53

Den mest nämnda associationen bland respondenterna var Tage Erlander vilket 37 % av de
svarande uppgav. Ransäter förknippades till stor del (28 %) även med dragspel, medan 16 %
(8 personer) uppgav country som ju är knutet till evenemanget i fråga. Lika många (16 %)
associerade till Värmlänningarna. Andelen som förknippade Ransäter med själva
hembygdsgården (12 %) är jämförbar med andelen respondenter som associerar till sommar.
Ett fåtal personer uppgav dans (8 %), Geijerskolan (6 %) och hundutställning (6 %).
5.5.3 Intervju med Lars Thorén, ledamot i hembygdsföreningens styrelse
Respondentens bakgrund
Lars Thorén kommer ursprungligen från Hagfors men flyttade till Munkfors när han var 10 år
och har sedan dess bott där. Han har en grundläggande gymnasieutbildning som då var på två
år och arbetar på stålverket, men är för tillfället sjukskriven från sitt arbete. Sitt intresse för
country- och westernkulturen kom enligt Thorén från tiden då han själv var ung och lyssnade
på Countrymusik.
Evenemanget och dess bakgrund och utveckling
Det hela började för tre år sedan när Lars Thorén tillsammans med ett par nära bekanta
diskuterade möjligheterna att skapa en festival med inriktning mot Country- och
Westernkulturen. Sagt och gjort så lade de fram sitt förslag för hembygdsföreningens styrelse.
Förslaget gick igenom och de satte en första budget på att 500 besökare skulle besöka
området. Det visade sig sedan att det på premiäråret kom ca. 1100 personer, vilket var långt
53
Observera att den totala andelen associationer kan överstiga 100 %. Det eftersom ett antal personer valt att
associera Ransäter med flera olika företeelser. Samtidigt har de respondenter som ej valt att besvara frågan
räknats bort.

96

över deras egna förväntningar. Evenemanget gick med andra ord med vinst och de fick
klartecken även för nästa år. Denna gång lade de en budget på att 1000 besökare skulle
komma, det visade sig att det kom 1500 personer. Det fick Lars Thorén och de övriga att
överväga om de skulle satsa på att ha arrangemanget under två dagar istället för under en dag
som det varit de två första åren.
De som kommer hit och besöker festivalen är genomgående intresserade av Country- och
Westernmusik, dess kultur och kläder. Sedan finns det besökare som kommer till
evenemanget för dansens skull, då främst med intresse för linedance. Åldern på de besökande
är främst i övre medelåldern även om de försöker få hit fler barnfamiljer. Lars Thorén säger
att de har ett tivoli och en hoppborg för de unga besökarna med förhoppningen att de ska bli
fler.
På frågan om evenemangets framtidsutsikter svarar Thorén att han inte funderat så mycket på
framtiden. Evenemanget har bara funnits i tre år och de tar ett år i sänder, eftersom han anser
att förändringar ska komma successivt.
Lars Thorén säger att det säkert går att utveckla evenemanget ytterligare. I dagsläget vill de
dock känna efter hur det kommer att fungera med ett tvådagarsevenemang och allteftersom
utveckla det mera. Thorén menar vidare att grundkonceptet kommer att vara kvar men det kan
komma att utökas med exempelvis fler artister. Det som i slutändan avgör det hela är om
intresset fortfarande finns hos dem som kommer och besöker festivalen. Sedan kan en
eventuell utveckling komma till stånd.
Kostnadsläget vid evenemanget i Ransäter
Som det ser ut idag så ligger de under liknande evenemang, menar Lars Thorén. Priset verkar
accepterat bland dem som kommer hit och besöker evenemanget.
Marknadsföring av evenemanget
Lars Thorén säger att de har gått ut med annonser om evenemanget i tidningar som
exempelvis Country Coral, en tidning som inriktar sig mot Country- och Westernkultur.
Sedan har de även annonserat med hjälp av en nationell Country- och Westernklubb som har
medlemmar i hela Sverige. Mer lokalt så har de tagit hjälp av VF och NWT och marknadsfört
sig i form av annonser och affischer inom kommunen. Ransäter har en egen hemsida och där
har de även haft möjlighet att annonsera om evenemanget.
Ransäters hembygdsgård som anläggning för evenemang
Lars Thorén säger att anläggningen är mycket bra och att det påpekas av dem som kommer
hit. Det som är synd är att det inte finns fler stugor till uthyrning. Hembygdsgillet har ett
evenemang samtidigt som Country & Westerndagarna och har då tagit de flesta stugor i
besittning. När de har artister här var de tvungna att lägga ut dem i andra stugor, vilket är lite
synd, menar Thorén. Vidare anser han att Café Loftet borde få större ytor, idag är det för
trångt och de borde helt klart få möjligheter till att utöka sin verksamhet, kanske genom att
flytta till Västra Logen. Det borde även finnas bättre möjligheter för handikappade att komma
in på området då det idag inte är speciellt handikappsanpassat. Helt klart kan området
utvecklas mer om det finns pengar vill säga.
På frågan om alternativa lokaliseringar svarar Lars Thorén att om så önskas skulle
evenemanget kunna vara på ett annat ställe. På hembygdsgården i Ransäter finns dock det
mesta som exempelvis toaletter, scener och serveringar, så där har Ransäter en stor fördel
gentemot andra områden.
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Möjliga evenemang vid Ransäters hembygdsgård
Lars Thorén säger att Dansbandsmaraton är ett nytt evenemang som kommer att genomföras i
Ransäter i augusti. En annan idé vore att starta upp allsångskvällar på området, vilket säkert
skulle fungera, tror Thorén. Det finns dock stora möjligheter på området att utöka
evenemangen.
Hembygdsföreningen som samarbetspartner
Lars Thorén säger att det har gått mycket bra att ha hembygdsföreningen som partner. Han
sitter själv i Ransäters hembygdsförenings styrelse. När de första året kom med förslaget om
evenemanget möttes det av viss skepsis från vissa i styrelsen. Idag är tonläget lite annorlunda
då det visat sig att evenemanget klarat sig bra ekonomiskt. En annan orsak till att det fungerat
bra är att de har en arbetsgrupp som enbart arbetar med evenemanget. Det blir med andra ord
klara riktlinjer från början om vem som ska göra vad.
5.5.4 Sammanfattning av evenemanget
Besökarna
Den dominerande åldersgruppen bland besökarna var mellan 36 och 60 vilken motsvarar 63
%. Endast 16 % av besökarna var under 35 år och 21 % var äldre än 60 år. En tiondel av
besökarna var från Hagfors/Munkfors kommuner, 42 % från övriga Värmland och 42 % från
andra delar av landet.
Marknadsföring
Många av besökarna hade fått information om evenemanget genom bekanta. Vanliga
informationskällor var även olika föreningar med kopplingar till countrytemat. Annonser i
tidningar, Internet samt broschyrer är andra exempel på var ifrån besökarna funnit
information. Lars Thorén uppgav i intervjun att evenemanget marknadsförs genom föreningar
och tidningar med westernkulturen som tema samt i länets tidningar. 21 % av besökarna
uppgav att de aldrig varit i Ransäter tidigare.
Boende
Av besökarna uppgav 34 % att de bor hemma under evenemanget. Det mest förekommande
valet av logi bland de övriga respondenterna var husbil och liknande, vilket 43 % av
personerna valt.
Prisnivåer
Flertalet av besökarna visade sig vara nöjda med kostnaderna vid evenemanget. Inträdet
uppfattade 18 % av de tillfrågade som dyrt/mycket dyrt, 67 % som överkomligt och 15 % som
billigt. Priset på mat och dryck ansåg endast 8 % vara högt, 82 % överkomligt och 10 % som
lågt.
Associationer
Att en majoritet av besökarna vid evenemanget var över 35 år gamla och har varit på Ransäter
vid flera tillfällen kan förklara deras associationer till hembygdsgården. De mest
förekommande associationerna var Tage Erlander (37 %) samt olika evenemang som
genomförts i Ransäter.
Evenemanget
Evenemanget har genomförts vid två tidigare tillfällen och intresset har då varit stort. Det har
legat till grund för att det 2004 utökades från en till två dagar.
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5.6 Nationell hundutställning

Foto: Andreas Hofer

Evenemanget bevakades av Leena Hagsmo och Andreas Hofer. Nationell hundutställning
genomfördes 25-25 juli.
Inträde
Inträdet för evenemanget var 30 kronor.
5.6.1 Observationer
Denna, till största del, soliga dag besökte ca. 2000 hundar området vid Ransäters
hembygdsgård. Vid vår ankomst vid halvniotiden på morgonen var det en strid ström av
besökare genom grindarna. De anländande ekipagen bestod av hundar i olika varianter med
deras hussar och/eller mattar, vagnar, kassar och burar. Somliga hundar satt i burarna och blev
dragna av sina ägare medan andra följde med i koppel. Utställningen skulle hålla på både
under lördag och söndag och uppställda husvagnar tydde på att en del övernattade på platsen
för evenemanget.
Vid insläppet på området gick tävlande med hundar in i en grind och besökande som inte var
deltagare in i en annan. Vi delade ut enkäter vid ingången och kunde notera att det var en hel
del människor som besökte evenemanget. Det var barnfamiljer, unga likväl som äldre par
samt mindre grupper som passerade in genom grinden. Vi noterade en viss dominans av
kvinnliga besökare. Vid några kortare samtal med folk på väg in på utställningen gavs flera
positiva kommentarer om Ransäter. Någon sade att de varit där flera år i rad och kommer att
fortsätta att åka dit. De tyckte att det var ”vackert och en fantastisk miljö” En manlig norsk
besökare uttryckte sin förtjusning med att sträcka ut sina armar och säga ”här är greit”. Det
var lite svårare att få kontakt med dem som kom in med sina tävlande hundar genom grinden
då de ofta hade mycket att släpa på samt var lite stressade för att få komma in och hitta till rätt
ring.
Inne på området fanns flertalet utställningsringar för de olika raserna utmärkta med vita band
på gräset. Runt varje ring stod en hel del för ändamålet speciella tält uppställda där hundar
hade sina egna bord eller burar. Folk borstade sina hundar, satt och tittade på vad som hände i
ringen, drack medhavt kaffe och umgicks. Det bildades små läger bestående av vissa raser och
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deras tält och burar. Likt en gata mellan de olika utställningsringarna fanns olika
försäljningsstånd. Det var hundtillbehör av alla de sorter som erbjöds till försäljning, alltifrån
koppel, hundben, T-shirts med hundtryck till porslinshundar och hundböcker. Ett av
försäljningsställena skilde sig från mängden som istället hade polkagrisar och andra olika
sorts karameller i sitt sortiment.

Foto: Andreas Hofer

När vi promenerade runt bland utställningsringarna upplevde vi det något trångt på vissa
ställen. Det var förvånansvärt få hundar som skällde på varandra trots det stora antal som
figurerade på området. I ett hörn av området förekom lydnadstävlingar vilka var imponerande
att se på. Samtidigt som vi följde tävlingen njöt vi av en kopp kaffe i den intilliggande
cafeterian. Fram på förmiddagen började det att dofta hamburgare från ett annat
försäljningsställe och folk fick möjlighet att stilla sin hunger.
Stämningen var god, folk var glada och trevliga. Det rådde ett innerligt hundliv på Ransäter
denna sommardag i juli. Efter att själva ha köpt hundgodis och ben till våra hundar lämnade vi
hundutställningen vid fyratiden på eftermiddagen. Det var roligt att se hur människa och hund
kunde ha så roligt tillsammans.
5.6.2 Undersökning
Antalet utdelade enkäter var 200 stycken, 74 stycken inlämnades vilket gav en svarsfrekvens
på 37 %. Av respondenterna var 28 % män och 78 % var kvinnor. Nedan följer
respondenternas åldersfördelning:
Ålder
16-22
23-35
36-60
61Summa

Andel
7%
23 %
53 %
17 %
100 %

Tabell 10: Åldersfördelning

Den övervägande andelen av de tillfrågade var mellan 36-60 år, följt av personer mellan
åldrarna 23-35 år. Respondenter som var 61 år och äldre uppgick till 17 % av dem som
besvarat enkäten. Resterande respondenter var mellan 16-22 år gamla.
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Figur 68: Utbildningsnivå

Av respondenterna på hundutställningen hade 44 % deklarerat gymnasium som sin
utbildningsnivå. På högskola/universitet var det 32 % som hade utbildat sig och 4 % hade
forskarutbildning som bakgrund. Alternativet grundskola utgjordes av 20 %.
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Figur 69: Sysselsättning

Angående sysselsättning hade över hälften av respondenterna (56 %) en anställning. Det var
18 % av de tillfrågade som var pensionärer och 12 % var studerande. De arbetssökande
utgjordes av 9 % och egna företagare av 5 %. Ingen angav alternativet övrigt.
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Figur 70: Inkomst

En fjärdedel av de svarande hade en inkomstnivå som låg mellan 20-30 000 kronor.
Alternativet 10-15 000 kronor valdes av 21 % av respondenterna tätt följt av 20 % som
tjänade mindre än 10 000 kronor per månad. Inkomsten mellan 15-20 000 kronor upptogs av
17 % av de svarande och 14 % tjänade mellan 30-40 000 kronor. En inkomst över 40 000
kronor var det 4 % som uppgav att de hade.
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Figur 71: Bostadsort
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Flertalet respondenter som gästade hundutställningen kom ifrån övriga Värmland med nästan
två tredjedelar (63 %). Därefter kom 18 % från övriga Sverige. Från Hagfors/Munkfors
kommuner kom 9 %, grannlänens besökare utgjorde 7 % och de norska besökarna 3 %. Ingen
angav alternativen Danmark eller ett annat land.
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Figur 72: Informationskällor

Nästan hälften av respondenterna hade fått information angående hundutställningen genom en
bekant. Informationsbroschyrer och liknande hade lockat 7 % och Internet 8 %. De som hade
fått upplysning genom annat var 38 %. Andra informationskällor i det här fallet var olika
tidningar som t.ex. Hundsport, NWT och VF men även Text-TV. Andra nämnde att de fått
information genom SKK (Svenska Kennel Klubben) eller vid andra hundutställningar. För
vissa var det tradition att åka till Ransäter och hundutställningen där.
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Figur 73: Tidigare besök

Den övervägande delen av respondenterna på hundutställningen, 62 %, hade varit på
Ransäters hembygdsgård tre gånger eller fler. De som besökt platsen två gånger tidigare var 5
% och ett tidigare besök utgjordes av 14 %. Tillfrågade som aldrig besökt platsen tidigare var
19 %.
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Figur 74: Inträdeskostnad
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Av de svarande ansåg drygt hälften att inträdet till evenemanget var överkomligt. En tredjedel
tyckte det var billigt och 4 % mycket billigt. De som valt alternativen dyrt och mycket dyrt
var 7 % respektive 4 %.
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Figur 75: Prisnivå

Största delen av respondenterna, 77 %, tyckte att det var ett överkomligt pris på mat och
dryck. Det var 12 % som ansåg att det var billigt att äta och dricka under evenemanget. De
som ansåg att det var dyrt och mycket dyrt var 8 % respektive 3 %.
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Boende vid övernattning på orten
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Figur 76: Övernattning

De tillfrågade som övernattade i sina egna hem var cirka två tredjedelar medan 17 % bodde på
hotell. Kategorierna tält/husbil/husvagn och vandrarhem markerades av 5 % av
respondenterna. De som bodde i hyrd stuga uppgick till 8 % medan 3 % av respondenterna
valde att övernatta hos familj och vänner.
Hur mycket besökaren tänkt att spendera i Ransäter
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Figur 77: Budgeterade utgifter
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Nästan samtliga, 90 %, hade som avsikt att spendera mindre än 500 kronor under vistelsen i
Ransäter. De som tänkte lägga ut mellan 500-1000 kronor var 9 %. De som trodde att de tänkt
spendera mer än 2000 kronor uppgick till 1 %
Besökarnas associationer med Ransäter
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Figur 78: Associationer54

Den vanligaste associationen med Ransäter som angavs var hundutställningen med 39 %.
Därefter kom Dragspelsstämman med 35 % och Värmlänningarna med 30 %. Midsommar
och Tage Erlander stod för 11 % vardera. Geijersskolan var association för 7 % och
hembygdsgården för 6 % av respondenterna. Några (6 %) angav spelmansstämman, och några
(3 %) nämnde en fin miljö.
5.6.3 Intervju med Ingela Bergqvist, informationsansvarig för hundutställningen
Respondentens bakgrund
Ingela Bergqvist bor i Torsby där hon arbetar som optikerassistent. Hon var logi- och
informationsansvarig på hundutställningen 2004.
Evenemanget och dess bakgrund och utveckling
Ingela Bergqvist berättar att det är en årlig hundutställning, som hela tiden utvecklas med nya
idéer. Det är vidare ett ganska färdigt koncept där man jobbar med de små detaljerna.
Målgruppen för detta evenemang är enligt Bergqvist främst hundägare och blivande
hundägare. På frågan om evenemangets framtidsutsikter svarar hon att de inte finns plats för
dem att expandera ytterligare i Ransäter. Miljön är underbar, men sedan är det en
kostnadsfråga om evenemanget kommer att fortsätta drivas där.
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Observera att den totala andelen associationer kan överstiga 100 %. Det eftersom ett antal personer valt att
associera Ransäter med flera olika företeelser. Samtidigt har de respondenter som ej valt att besvara frågan
räknats bort.
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Kostnadsläget vid evenemanget i Ransäter
I jämförelse med liknande evenemang tror Bergqvist att besökarna anser att inträdet är
rimligt.
Marknadsföring av evenemanget
Ingela Bergqvist förklarar att evenemanget marknadsförs genom hemsidor, fackpress och
lokalpress.
Ransäters hembygdsgård som anläggning för evenemang
Bergqvist menar att anläggningen är mycket pittoresk. Login är charmig, men hon anser att
sängarna lämnar mycket till övers att önska. Antalet toaletter är bra, men de börjar dock bli
lite slitna. Utbudet i kiosker och dylikt är enligt Bergqvist helt ok, men några barnaktiviteter
finns dock inte. För övrigt tycker hon att det är lite trångt och ingen som helst skugga på
parkeringen. På frågan om alternativa lokaliseringar säger hon att det finns sådana, men inte
med den miljön.
Hembygdsföreningen som samarbetspartner
Ingela Bergqvist säger att hembygdsföreningen är en mycket bra samarbetspartner.
Personalen består av folk som arbetar ideellt och visst ställer de vissa krav, men dessa är
något lägre än om det varit ett företag.
5.6.4 Sammanfattning av evenemanget
Besökarna
En övervägande del av respondenterna, 47 personer, som kom till Nationell Hundutställning
hade sin bostadsort i övriga Värmland följt av 13 personer som kom från övriga Sverige. Det
visar att intresset för utställningen är störst bland värmlänningar med hundar eller bland dem
som har intresse av att köpa hund. Under observationerna framkom det att utställarna inte
svarat på enkäten i samma omfattning som besökarna eftersom de hade mycket att bära på när
de skulle in på området.
Marknadsföring
Enligt Ingela Bergqvist marknadsfördes evenemanget på hemsidor, i fackpress och lokalpress.
Utifrån enkätundersökningen framkom det att nästan hälften av besökarna fått sin information
genom en bekant som kände till evenemanget sedan tidigare.
Boende
Enkätundersökningen visade att de flesta som valt att besvara enkäten bodde hemma under
evenemanget. Endast tre personer svarade att de bodde i tält, husvagn eller husbil.
Observationerna visade att de som valt att övernatta på området förmodligen var de som
skulle ställa ut under dagen och valt att inte besvara enkäten.
Prisnivåer
Drygt hälften av besökarna som kom till utställningen tyckte att priset på inträdet var
överkomligt. Drygt tre fjärdedelar ansåg priset på mat och dryck överkomligt. Ungefär en
tredjedel tyckte det var billigt att besöka utställningen medan åtta personer ansåg att mat och
dryck var billigt. När det gäller kostnader för inträde respektive mat och dryck tyckte endast
ett fåtal att det var dyrt respektive mycket dyrt. Även Ingela Bergqvist fann priset på inträdet
bra.
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Associationer
Den association som präglade utställningen var det egna evenemanget. Nästan två femtedelar
av besökarna förknippade Ransäter med Nationell hundutställning. Resultatet visade att
många respondenter hade en lokal förankring i och med deras kännedom om övriga
evenemang, som Värmlänningarna och Spelmansstämman.
Evenemanget
Enligt Ingela Bergqvist är hundutställningen ett redan fullt utvecklat evenemang som fungerat
bra. Det innebär enligt henne att det endast behövs arbetas med de små detaljerna. Enligt
observationerna och de diskussioner som fördes med besökare framkom att många var nöjda
med hur evenemanget fungerat och gärna ville återkomma nästa år.
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5.7 Dansbandsmaraton
Evenemanget bevakades av Sara Westlindh och Leena Hagsmo. Dansbandsmaraton
genomfördes 30-31 juli.
Inträde
En dag kostade 120 kronor och två dagar 200 kronor.
5.7.1 Observationer
Fredagen den 30/7
Klockan 17.00 på fredag eftermiddag stod vi, Sara och Leena, med händerna fulla av enkäter,
beredda att ta emot danssugna besökare. Bakom oss ljöd dansbandsmusiken från tre scener
och flera orkestrar skulle avlösa varandra under kvällens och nattens gång ända fram till
klockan 02.00. Därefter stod allsång på repertoaren fram till klockan 03.00. Tillställningen
skulle fortsätta på lördagen från klockan 11.00 till 02.00, med några timmars uppehåll under
eftermiddagen.
Solen sken och det var mycket varmt, en av de få varma dagarna denna sommar. Vi väntade
på rusningen, men det blev aldrig någon. Kanske var det för varmt för att bege sig iväg och
dansa redan runt 18-tiden denna fredagseftermiddag. Sara frågade ordningsvakterna vid
entrén när de trodde besökarna skulle komma och fick till svar att det blir nog vid tioelvatiden på kvällen. Vi stod tappert kvar och lämnade ut några enstaka enkäter, men det
visades sig dock snart att de som anlände huvudsakligen var personal som snart skulle börja
sitt arbetspass. De få människor som kommit gick runt på området och tittade sig omkring.
Uppklädda och fina, såg de förväntansfulla ut inför kvällen. Det var övervägande kvinnor, en
del par och vi såg även en hel familj som kommit för att dansa. Vi beslöt oss för att gå runt
och titta på området för att senare komma tillbaka till entrén. Efter en stunds spankulerande
mötte vi samma människor om och om igen. Det var dags att vänta en stund med
enkätutdelningen. Restaurangen lockade med rårakor med fläsk så vi gick dit. Maten smakade
utmärkt. Vi fick även en försmak av den musik som skulle avnjutas på ”Loftet” senare på
kvällen. Trubadurerna prövade röst och instrument och bjöd en del på vad som var kvällens
repertoar. Musiken ljöd även inne på logarna och ett och annat ensamt par svängde runt på
golven. Stämningen var god men människorna fattades.
Vid 22-tiden stod vi åter vid kassorna, men det var förgäves. Besökarna lyste med sin
frånvaro, men vi fick ut några få enkäter till. Vi beslöt oss för att gå och bugga istället. Nu var
det lite mer folk på dansgolvet. Det skulle ha räckt med en loge för att få folk mer samlade.
När klockan drog sig mot 03.00 samlades dock de dansanta människorna och även
pubbesökarna för att stämma in i allsång tillsammans med Bengt Alsterlind. I natt jag drömde
ljöd ut i sommarnatten och folk vaggade arm i arm.
Lördagen den 31/7
Klockan 11.00 slog portarna upp för ytterligare en dansbandsdag. Några besökare syntes
knappt till. Dock kom den familj vi sett dagen innan in genom portarna vid den exakta
tidpunkten. Antagligen bodde de på området i stuga eller husvagn. Vi såg att de hade
helgband runt sina handleder. Efter att ha väntat en stund på fler besökare och promenerat
runt på det ödsliga området ansåg vi att det var dags för oss att återvända hem. De resterande
enkäterna lämnade vi i entréluckan.
Leena pratade med arrangemangsansvarige Lars Thorén per telefon några dagar efter helgen
för Dansbandsmaraton. Han sade att det var första gången Dansbandsmaraton arrangerades i
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Ransäter och med tanke på det var det bra ändå. Han sa att några hade påpekat att
marknadsföringen varit bristfällig. De som ändock besökt evenemanget och som Lars Thorén
hade pratat med hade varit positivt inställda till tillställningen. När det gällde marknadsföring
inför dansbandsmaraton berättade Thorén att evenemanget funnits med i Nya Wermlands
Tidningen, Värmlands Folkblad och även i Värmlands Turistråds tidning samt i danstidningen
”Får jag lov”.
5.7.2 Undersökning
När det gäller enkätundersökningen i anslutning till Dansbandsmaraton var svarsfrekvensen
mycket låg. Antalet utdelade enkäter var endast 97 och de inkomna var 21 stycken, vilket ger
en svarsfrekvens på ca 22 %. Antalet betalande under fredagen var 14355 personer och under
hela helgen var det totala besöksantalet 520 personer.56 Därmed är 21 svarande ingen
representativ bild av det antal som besökte Ransäter denna kväll. Evenemanget startade fredag
klockan 18.00 och avslutades 03.00. På lördagen var det insläpp klockan 11.00 och musiken
avslutades klockan 15.00. Efter en paus på tre timmar började arrangemanget återigen för att
fortsätta till klockan 02.00 på natten.
En statistisk redogörelse kommer inte att göras i samband med Dansbandsmaraton på grund
av den låga svarsfrekvensen. Vi kommer endast att förmedla resultatet av enkäterna i löpande
text.
Tretton av de 21 som svarade på enkäten var kvinnor. Vad vi kunde iaktta var det
övervägande kvinnor och även ett antal dansande par. Majoriteten av respondenterna var över
61 år. Det faktum att det var många äldre framgår även i frågorna om utbildning och
sysselsättning. Tolv av 21 hade gått i folk- och grundskola och 8/21 hade gymnasial
utbildning. En person hade akademisk utbildning. Nio av 21 tillfrågade var pensionärer och
6/21 var anställda. Resterande svar var jämt fördelade mellan svarsalternativen; studerande,
arbetssökande och egen företagare. Inkomstnivån hade en även den jämn spridning mellan
alternativen mindre än 10 000 och upp till 20-30 000 kronor.
Vid konversation med en ideellt arbetande vid insläppet trodde han att de flesta skulle komma
efter klockan 23.00 och att de då kom från grannstugorna. Mycket riktigt märkte vi att de
flesta kom från bygden framåt småtimmarna. Det var då en yngre publik och det förekom ett
föga intresse för enkäterna. Statistiken visar att 7/21 kom från Hagfors och Munkfors
kommuner och 11/21 kom från övriga Värmland. Elva av 20 bodde hemma och resterande
övernattade tillfälligt i bygden. På vår fråga angående tidigare besök vid Ransäters
hembygdsgård framgår att de flesta hade varit där tre gånger eller fler.
Tolv av 21 ansåg att inträdet (120 kronor per dag eller 200 kronor för ett helgband) var
överkomligt. Vi noterade dock att ett flertal hade passerat en obemannad kassalucka och
undgick att betala inträde efter klockan 23.30. Observera att tillställningen slutade klockan
03.00. Sex av 21 ansåg att kostnaden på mat och dryck var låg och 15/21 tyckte det var
överkomligt. Majoriteten var beredd att spendera mindre än 500 kronor under sin vistelse på
Dansbandsmaraton.
Gällande marknadsföringen hade 16/21 fått information angående tillställningen genom en
bekant. Fem av 21 hade läst informationsbroschyren som är utgiven av Hembygdsgården
Ransäter.
55
56

Receptionen i Ransäter (2004-08-31)
Samtal med Thorén, L (2004-08-04)
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5.7.3 Sammanfattning av evenemanget
Besökarna
Av besökarna under evenemangets första dag var majoriteten kvinnor. Bland de 21
respondenterna fanns nio pensionärer. De yngre blev fler senare på kvällen men vid den tiden
var det få som intresserade sig för enkäterna.
Marknadsföring
Marknadsföringen inför evenemanget var sparsam och inte tillräcklig enligt bl.a. Lars Thorén.
Eftersom många besökare var från närområdet och varit vid hembygdsgården tidigare, hade
de troligen hört talas om evenemanget genom bekanta men flera personer hade även läst om
det i hembygdsföreningens broschyr.
Boende
Flertalet besökare var från närområdet och sov av den anledningen i hemmen.
Prisnivåer
Inträdet kostade 120 kronor för en dag eller 200 för helgen. Priset uppfattades av besökarna
som överkomligt. Även priserna på mat och dryck inne på området ansågs som rimliga.
Evenemanget
Det verkar inte som om det fanns någon större kritik mot evenemanget och upplägget i sig.
Flertalet respondenter fann det prisvärt. Stämningen hade med stor sannolikhet varit bättre
med fler besökare, det är dock mer en fråga om marknadsföring.
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5.8 Antik-, klock- och samlarmässa samt veteranfordonsträff
Evenemanget genomfördes den 14 augusti och bevakades av Sara Westlindh och Andreas
Hofer.
Inträde
Inträdespriset för allmänheten var 50 kronor.
5.8.1 Observationer
Lördagen den 14 augusti klockan 09.30 anlände vi (Andreas och Sara) till Ransäters
hembygdsgård. Solen sken redan starkt och det verkade bli en varm dag. Utanför entrén, som
inte öppnade förrän klockan 10.00, fanns en lång, ringlande kö av förväntansfulla människor
som var redo att titta på veteranbilar, köpa antika föremål och hitta loppisfynd.
När insläppet började stod vi redo på insidan av staketet och vi möttes av ett glatt gäng som
gärna ville fylla i en enkät i utbyte mot en kopp kaffe. Utdelningen av enkäter flöt på mycket
smidigt och efter en dryg timme var vi klara. Det betydde att vi fick tillfälle att gå omkring på
mässan vilket kanske främst gladde Sara. Hembygdsgårdens stora område inklusive
byggnader var fyllt av gamla saker och ting, vilket var imponerande. Gammalt, nypolerat,
knappar, möbler, tavlor, porslin, kokböcker, lampor, rostigt, glimrande, krimskrams, antikt,
stora saker, små saker, udda föremål, vanligt förekommande ting med mera. Det visade sig
också att det fanns säljare som arbetade med antika ting till vardags och att det fanns de som
tillfälligt hade samlat ihop lite prylar, kanske från vinden, som de bara sålde för att det var
roligt. Kvaliteten på föremålen varierade därmed liksom priserna. Det fanns även värderare
som kunde värdera gamla föremål gratis, som klockor och tavlor.
Vi gick sakta omkring, tittade och fascinerades. När vi blev hungriga fikade vi i ett av
caféerna som var välbesökt. Det var skönt att kunna ta det lite lugnt bland allt folk. När det
var dags att åka hemåt hade Sara fyndat en gammal taklampa och ett par tennljusstakar.
5.8.2 Undersökning
Antalet utdelade enkäter var 300 och av dessa lämnades 100 in. Det ger en svarsfrekvens på
33 %. Av respondenterna var 43 % män och 57 % kvinnor. Tabellen nedan visar
åldersfördelningen bland respondenterna:
Ålder
16-22
23-35
36-60
61Summa

Andel
4%
6%
44 %
45 %
100 %

Tabell 11: Åldersfördelning

Tabellen visar att evenemanget i första hand tilltalade få yngre personer. Endast 10 % av
respondenterna var mellan 16 och 35 år gamla. Andelen personer över 61 utgjorde samtidigt
45 % av respondenterna.
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Utbildningsnivå

Forskarutbildning

4 personer

24 personer

Högskola/Universitet

28 personer

Gymnasium

44 personer

Grundskola
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45%

50%

Andel

Figur 79: Utbildningsnivå

Majoriteten av de svarande, 44 %, hade grundskoleutbildning som högsta utbildningsnivå.
Vidare var det 28 % som hade gymnasieutbildning medan nästan en fjärdedel hade högskoleeller universitetsutbildning. Endast 4 % hade någon form av forskarutbildning.
Sysselsättning
50%
45%

45 personer

43 personer

40%
35%

Andel

30%
25%
20%
15%
10%
4 personer

5%

3 personer

5 personer
2 personer

0%
Anställd

Studerande

Arbetssökande

Figur 80: Sysselsättning
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Egen företagare

Pensionär

Övrigt

När det gäller sysselsättning bland respondenterna var anställda och pensionärer dominerande
med drygt två femtedelar vardera. Endast ett fåtal respondenter var studerande, arbetssökande
och egna företagare.
Inkomst

Mer än 40 000 kr

2 personer

30- 40 000kr

8 personer

23 personer

20- 30 000kr

26 personer

15- 20 000 kr

21 personer

10- 15 000 kr

18 personer

Mindre än 10 000 kr
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5%

10%

15%

20%

25%

30%

Andel

Figur 81: Inkomst

Ungefär en fjärdedel av respondenterna (27 %), hade en inkomst mellan 15-20 000 kronor.
Av övriga hade 23 % 20-30 000 kronor i inkomst, 21 % hade 10-15 000 kronor och tio
personer tjänade 30 000 eller mer i månaden.
Bostadsort
Andel
0%

5%

10%

I Hagfors/Munkfors

15%

20%

25%

40%

55 personer

I ett grannlän

8 personer

19 personer

I övriga Sverige

6 personer

I Norge

I Holland

35%

10 personer

I övriga Värmland

I Danmark

30%

0 personer

2 personer

Figur 82: Bostadsort
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45%

50%

55%

60%

Över hälften av besökarna på Antikmässan kom ifrån övriga Värmland. Tio personer (10 %)
kom från Munkfors och Hagfors kommuner. Ett fåtal kom från Norge och Holland.
Informationskällor
45%
41 personer

40%
36 personer

35%

Andel

30%
25%
20%

20 personer

15%
10%
5 personer

5%
0%
Informationsbroschyr

Internet

Genom en bekant

Annat

Figur 83: Informationskällor

Många besökare, 40 % hade hört talas om evenemanget genom en bekant. Av övriga besökare
hade 35 % fått information genom annonser i tidningar såsom Nya Wermlands Tidningen och
Värmlands Folkblad, 20 % hade läst informationsbroschyrer och 5 % fick information om
Antikmässan genom Internet.
Tidigare besök

Nej
16%

Ja, en gång
10%

Nej
Ja, en gång
Två gånger

Två gånger
10%

Tre gånger eller fler
64%

Figur 84: Tidigare besök
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Tre gånger eller fler

Respondenter vid Antikmässan som hade besökt Ransäters hembygdsgård tre gånger eller fler
uppgick till 64 %. En femtedel hade gästat hembygdsgården 1-2 gånger tidigare och för 16 %
var det första gången som de var på Ransäters hembygdsgård.
Synpunkter på inträdeskostnaden

Mycket dyrt

0 personer

19 personer

Dyrt

73 personer

Överkomligt

Billigt

8 personer

Mycket billigt

0 personer
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Andel

Figur 85: Inträdeskostnad

En dominerande del, 73 % av de besökande, ansåg att priset på inträdet var överkomligt.
Bland de övriga respondenterna var det 8 % som ansåg att inträdet var billigt medan 19 % av
besökarna tyckte att det var dyrt.
Synpunkter på kostnader på mat och dryck

Mycket dyrt

0 personer

Dyrt

4 personer

83 personer

Överkomligt

Billigt

7 personer
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Figur 86: Prisnivå
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En övervägande majoritet av besökarna (88 %) ansåg att kostnaden för mat och dryck var
överkomlig. Av övriga respondenter var det 7 % respektive 1 % som ansåg att det var billigt
eller mycket billigt. En lite grupp på 4 % tyckte att mat och dryck var dyrt.
Boende vid övernattning på orten
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Annat
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Figur 87: Övernattning

Av de tillfrågade bodde drygt hälften hemma medan 16 % hade eget fritidsboende. Dessutom
fanns det ett fåtal som bodde hos familj och vänner, övernattade i tält, husvagn, husbil,
vandrarhem eller i hyrd stuga.
Hur mycket besökaren tänkt att spendera i Ransäter
60%
53 personer

55%
50%
45%
40%
32 personer

Andel
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Figur 88: Budgeterade utgifter
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2000- 4000 kr

>4000 kr

Drygt hälften av respondenterna hade tänkt spendera mindre än 500 kronor under
Antikmässan. En tredjedel av besökarna hade tänkt lägga ut mellan 500-1000 kronor vid
evenemanget. Av övriga respondenter hade 5 % tänkt spendera 1000-2000 kronor och 6 %
mellan 2000-4000 kronor.
Besökarnas associationer med Ransäter
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Figur 89: Associationer57

De mest förekommande associationerna med Ransäter var Tage Erlander tätt följt av
evenemangen Värmlänningarna och Dragspelstämman. Tretton av besökarna förknippade
Ransäter med det evenemang de för tillfället besökte, Antikmässan följt av
Spelmansstämman. Sex personer förknippade Ransäter med hembygdsgården medan fyra
personer vardera associerade Ransäter med marknader, midsommar och Geijer.
5.8.3 Intervju med Kjell Eliasson, ansvarig för evenemanget
Respondentens bakgrund
Kjell Eliasson bor i Munkfors kommun sedan 15 år och i Ransäter sedan 10 år tillbaka. Sedan
16 år arbetar han som personalchef på Munkfors kommun.
Evenemanget och dess bakgrund och utveckling
Kjell Eliasson har varit samlare av bensinbolagshistorik och mackkuriosa i omkring 13 år.
Han är idégivare till mässan och har till tillsammans med sin fru skrivit ”Mackboken” som
kom ut julen 2003. Dessutom har han skrivit tre hembygdsböcker om Munkfors-Ransäter ihop
med Ove Clapson. Under Antikmässans alla 11 år har Eliasson varit mässgeneral. De som
främst besöker Antikmässan i Ransäter är samlare av alla dess slag. Det är människor som
tycker om att se på gamla veteranfordon, övriga grupper som tycker om gamla ting och de
som vill komplettera sitt hem med originella prylar.
57
Observera att den totala andelen associationer kan överstiga 100 %. Det eftersom ett antal personer valt att
associera Ransäter med flera olika företeelser. Samtidigt har de respondenter som ej valt att besvara frågan
räknats bort.
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På frågan om evenemangets framtidsutsikter säger Kjell Eliasson att konkurrensen ökar, idag
finns troligen dubbelt så många mässor än för 11 år sedan. En stor risk är ett alltför högt
bensinpris. Tyvärr lyckas arrangören inte få lika många besökare som andra mässor i samma
storlek, Askersund har omkring 10 000 och Hudiksvall ca. 15 000 besökare. De norska
antikhandlarna har varit en stark köpkraft i Ransäter, men den norska marknaden börjar bli
mättad. Det kommer alla mässarrangörer i Värmland att märka av, menar Kjell Eliasson.
På frågan om evenemanget skulle gå att utveckla ytterligare svarar Kjell Eliasson att det inte
går att ta in fler säljare på nuvarande ytor. En tanke som han har är att göra som Svenska
Kommunalarbetarna gjorde på årets arrangemang. De öppnade grindarna mitt på södra sidan
och monterade ett tillfälligt staket på en större yta för att där involvera en motormarknad med
veteranfordonsäljare. Eliasson ska undersöka hur mycket det tillfälliga staketet kostar
inklusive montering och demontering.
Kostnadsläget vid evenemanget i Ransäter
Inträdet i år höjdes från 40 till 50 kronor. Vissa anser nog att det är i högsta laget. På andra
mässor av samma storlek varierar priset mellan 30 till 120 kronor, säger Kjell Eliasson.
Marknadsföring av evenemanget
Evenemanget marknadsförs i länstidningar med spridning i Värmland, Dalarna, Närke,
Dalsland, Göteborgsregionen och Norge och det annonseras i facktidskrifter (antik- och
biltidningar). Därtill delas flygblad ut vid mässor och marknader.
Ransäters hembygdsgård som anläggning för evenemang
Eliasson säger att det mesta är bra, men givetvis är utomhusarrangemangen beroende av bra
väder. En skam är att ägaren till värdshuset inte har öppet när de stora evenemangen
genomförs. Hur har han råd att ha stängt, undrar Kjell Eliasson. På frågan om alternativa
lokaliseringar svarar han att det absolut finns alternativ till Ransäters hembygdsgård och han
har fått förfrågningar från Sunne, Arvika och Karlstad.
Möjliga evenemang vid Ransäters hembygdsgård
Kjell Eliasson är initiativtagare till ett litet kaffemuseum vid Ransäters hembygdsgård.
Dessutom har han under ett antal år försökt att få en styrelseledamot intresserad av att dra
igång en annan mässa. För tio år sedan skrev Kjell Eliasson ett brev till styrelsen med många
olika förslag till arrangemang.
Hembygdsföreningen som samarbetspartner
Det var ingen som trodde på mässan det första året, inte heller ägnade sig åt den, förklarar
Kjell Eliasson. Redan då var mässan inom sitt ämne störst i Värmland. Det kunde dock ha
slutat illa första året då Hagfors försökte starta motsvarande mässa under samma helg. Men
Eliasson vann säljarna och Hagfors fick därmed ställa in på grund av för få säljare.
Engagemanget och kompetensen inom hembygdsgården har varierat. Bokningar har i år dock
gått mycket bra. Eliassons bedömning är att det måste finnas minst en eldsjäl till varje
evenemang. Personalen gör ett mycket bra jobb, men en viss personalomsättning gör att
fackkunskapen om vissa arrangemang inte finns.
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5.8.4 Sammanfattning av evenemanget
Besökarna
Drygt hälften av de tillfrågade på Antikmässan kom från övriga delar av Värmland vilket gör
evenemanget till en regional företeelse, medan en femtedel av respondenterna kom från
övriga Sverige. Det var endast 10 % som kom från Hagfors eller Munkfors kommuner. Enligt
Kjell Eliasson är många av besökarna intresserade av gamla ting eller samlare av olika antika
saker.
Marknadsföring
Drygt två femtedelar av besökarna fick sin information av en bekant som varit vid eller känt
till evenemanget sedan tidigare. Andelen personer som varit på evenemanget tre gånger eller
fler uppgick till nästan två tredjedelar. En stor grupp fick även sin information av en annan
källa som i det här fallet kan vara lokala eller regionala tidningar. Cirka 20 % hade fått sin
information från en broschyr. Enligt Kjell Eliasson marknadsförs evenemanget i olika
tidningar och facktidskrifter. Det har även delats ut flygblad på andra liknande evenemang för
att marknadsföra evenemanget.
Boende
Enkätundersökningen visade att över hälften av respondenterna bodde hemma medan 13
personer övernattade i sina fritidshus. Det var endast sju personer som svarade att de kom att
bo i tält, husvagn eller husbil under evenemanget. Det visar att evenemanget var mer av
lokal/regional karaktär eftersom de flesta besökare åkte hem efter evenemangets slut.
Prisnivåer
Enligt intervjun med Kjell Eliasson hade inträdet höjts med 10 kronor från 40 till 50 kronor,
vilket vissa kan tycka vara dyrt. Andra evenemang av samma karaktär tar allt från 30 kronor
till 120 kronor i inträde enligt Eliasson. Resultatet av enkätundersökningen visar att en
dominerande del av besökarna ansåg att priset på inträdet och på mat och dryck var
överkomligt. De som svarade att inträdet var dyrt uppgick till 20 %.
Associationer
25 personer eller nästan en tredjedel förknippade Ransäter med Tage Erlander vilket än en
gång visar evenemangets lokala/regionala karaktär. Ser man även till åldern på besökarna var
nästan 90 % av dem mellan 36 och 61 år, vilket även kan förklara varför många associerade
med Tage Erlander. Det följdes upp av respondenter som förknippade Ransäter med
evenemangen Värmlänningarna och Spelmansstämman. Evenemanget Antikmässan nämndes
av nästan 15 % av respondenterna.
Evenemanget
Evenemanget gick enligt Kjell Eliasson inte att utveckla mer i form av fler marknadsplatser
på den yta som idag tillhandahålls. Däremot fanns funderingar att öppna upp den södra delen
av grinden och där bygga upp ett provisoriskt staket och då frigöra mer yta. Dock har inget
beslut tagits än. När det gäller organisationen kring evenemanget hade det mesta fungerat
bättre än föregående år.
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5.9 Traditionell höstmarknad
Evenemanget bevakades av Sara Westlindh och Leena Hagsmo. Traditionell höstmarknad
genomfördes den 21 augusti.
Inträde
Vid höstmarknaden togs inget inträde.
5.9.1 Observationer
Dagen för höstmarknaden i Ransäter hade växlande molnighet med hotande svarta moln i
bakgrunden, lyckosamt nog höll sig regnet borta. Det var ganska varmt och behagligt. Det
kändes som om förutsättningarna för en marknad var goda. I år var denna marknad
framflyttad en vecka till skillnad mot föregående år och ägde nu rum den 21 augusti.58 När vi
anlände till platsen var det fortfarande relativt få bilar på parkeringen och det var ännu inte så
många människor som rörde sig mellan marknadsstånden. Så småningom började en strid
ström av köpsugna besökare komma in genom grindarna. Det var både yngre, äldre par,
barnfamiljer och de som kom i grupper tillsammans med vänner. Då vi stod vid ingången för
att dela ut enkäter var det lätt att iaktta vilka som kom. Det var ganska uppenbart att flera
besökare hade varit på andra evenemang under sommaren och redan fyllt i vår enkät. Således
kan tänkas att en del av dessa var från trakten. Även en och annan tysk och någon norrman
besökte marknaden.
Vid ett samtal med en man och en kvinna från Filipstad kom vissa synpunkter fram angående
parkeringsavgiften. De menade att de hade Sveriges största marknad på sin hemort och där
kostade det minsann inget att parkera! För övrigt hade de varit på marknaden i Ransäter förut
och tyckte att det var en trevlig tillställning.
Efter att vi delat ut våra enkäter var det dags att sälla oss till de köpsugna. Vid vår promenad
runt marknadsområdet fick vi intrycket av att det kunde få plats nästan lika många knallar till.
Det fanns gott om utrymme kvar på den stora gräsplanen men även i en del vrår mellan husen.
Kanske är tanken att marknaden är lagom stor som den är och att tillgången till olika
marknadsstånd är tillräcklig. För övrigt påminde detta försäljningsområde om andra
höstmarknader i Värmland fast i ett mindre format. Utbudet var också ungefär detsamma,
hudvårdsprodukter, blommor, kläder, hemslöjd, leksaker och så vidare. Något som slog oss
var att det var många av borden som hade loppisförsäljning i jämförelse med antal försäljare.
Vid samtal med Anette Jansson, som jobbar i receptionen på platsen, framgick att det stora
antalet loppisknallar var en ny företeelse för i år. Hon menade att det kanske är något som bör
ses över. Vi för vår del tyckte att det var ganska trevligt. För övrigt infann sig en
”marknadskänsla” med doften av nygräddade munkar och stekta hamburgare. Varma, stora,
”sockerkladdiga” munkar inhandlades för att senare avnjutas tillsammans med en kopp kaffe.
Dock var det svårt att ta sig intill hamburgerkiosken då svärmar av getingar uppehöll sig i
dess närhet. En av knallarna såg vårt förtvivlade viftande och pekade upp mot taknocken vid
gaveln där hamburgarna såldes och där uppenbarade sig ett gigantiskt getingbo. Tyvärr
förföljdes vi av dessa insekter vid vårt spankulerande på området.
Vid vissa av försäljningsställena var det trångt och svårt att ta sig intill, vid vissa mindre
trångt, som det brukar te sig på ett marknadsområde. Folk handlade och verkade trivas. Två
familjer från Edsvalla hade intagit nävgröt och fläsk, de var mätta och belåtna. De skulle nu ta
sig en kopp kaffe. De hade gått runt några timmar på marknaden och såg högst välmående ut.
58

Jansson, A (04-08-21)
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Denna värmländska rätt serverades en bit ifrån hamburgerkiosken och trevliga bord och
bänkar hade ställts ut i syfte att öka bekvämligheten för de besökare som önskade en tallrik
gröt.
Från en del marknadsstånd hördes rop; ”Kom och köp!” Från andra ett idogt pratande;
”Denna produkt är den bästa på marknaden….”och så vidare. En del drog till sig folk direkt
och en del fick nästan stå och prata ut i tomma luften. Själva blev vi erbjudna att köpa en bunt
gamla LP skivor. När vi sa att vi har ingenting att spela dem på plockade mannen fram en
gammal skivspelare som vi gärna fick köpa för femtio kronor. Vi tackade nej och det blev
ingen affär den gången.
Efter att gått runt på området ett tag och studerat knallar och människor samt inhandlat ett och
annat tog vi våra munkar och begav oss hemåt. Bakom oss lämnade vi ett soligt Ransäter där
människor fortfarande handlade och mådde bra.
5.9.2 Undersökning
Två personer från Cerut delade ut 200 enkäter, varav 81 stycken besvarades. Av
respondenterna var 42 % män och 58 % kvinnor. Tabellen nedan visar åldersfördelningen
mellan respondenterna:
Ålder
16-22
23-35
36-60
61Summa

Andel

0%
7,50 %
54 %
38,50 %
100 %

Tabell 12: Åldersfördelning

Av de 81 respondenterna var mer än hälften mellan 36-60 år följt av två femtedelar som var
61 år eller äldre. Resterande respondenter var 23-35 år. Ingen var i åldrarna 16-22 år.
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Utbildningsnivå

Forskarutbildning

0 personer

Högskola/Universitet

18 personer

Gymnasium
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Grundskola

34 personer
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30%

35%

40%
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Andel

Figur 90: Utbildningsnivå

Drygt två femtedelar (43 %) av respondenterna hade angett grundskola. Drygt en tredjedel (34
%) hade genomgått gymnasiet och nästan en fjärdedel (23 %) av marknadens gäster hade
utbildat sig på högskola/universitet. Ingen av dem som besvarat enkäter på Ransäter denna
dag hade forskarutbildning.
Sysselsättning
55%

42 personer

50%
45%
32 personer

40%

Andel

35%
30%
25%
20%
15%
10%

5 personer

5%
0 personer

2 personer

0 personer

0%
Anställd

Studerande

Arbetssökande

Figur 91: Sysselsättning
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Egen företagare

Pensionär

Övrigt

Antalet anställda personer uppgick enligt figur 91 till drygt hälften av antalet svarande på
frågan om sysselsättning. Näst efter gruppen anställda kommer pensionärerna som utgjordes
av 40 %. Personerna som var egna företagare var 6 % och 2 % hade angett svaret övrigt.
Inkomst

7 personer

Mer än 40 000 kr

5 personer

30- 40 000kr

20- 30 000kr

26 personer

11 personer

15- 20 000 kr

19 personer

10- 15 000 kr

13 personer

Mindre än 10 000 kr

0%
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10%

15%

20%

25%

30%

35%

Andel

Figur 92: Inkomst

Inkomsten hos höstmarknadens besökare som valt att besvara enkäten dominerades av
kategorin som låg mellan 20-30 000 kronor och den utgjordes av 32 %. Sedermera följde 23
% på nivån mellan 10-15 000 kronor. Av respondenterna uppgav 16 % att de tjänade mindre
än 10 000 kronor och 14 % att de hade en inkomst som låg mellan 15-20 000 kronor. Mer än
40 000 kronor tjänades av 9 % av de tillfrågade personerna. Minst till antalet var de som
inkomstmässigt låg mellan 30-40 000 kronor.
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Bostadsort
Andel
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I Norge

40%
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I Danmark

0 personer

Annat land

0 personer

Figur 93: Bostadsort

Nästan hälften av respondenterna som besökte höstmarknaden kom från övriga Värmland tätt
följt av boende i Hagfors/Munkfors på 43 %. De som bodde i ett grannlän utgjordes av 4 %
och de som kom från övriga Sverige var 5 %. Ingen av respondenterna var från Danmark eller
annat land, däremot kom 3 % från Norge.
Informationskällor
40%

29 personer

35%
25 personer

30%

23 personer

Andel

25%
20%
15%
10%
4 personer

5%
0%
Informationsbroschyr

Internet

Genom en bekant

Figur 94: Informationskällor
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Annat

Vid frågan om hur de tillfrågade personerna fick information om evenemanget i Ransäter var
det cirka en tredjedel (31 %) som informerats genom en bekant. Informationsbroschyr hade
stått för upplysningen till 28 % och 5 % hade fått information genom Internet. De flesta, 36
%, hade svarat att de fått upplysningar genom annat. Under annat angavs annons i Nya
Wermlands Tidningen, kännedom/vetskap, en slump/kom förbi, involverad, tradition samt
rykte.
Tidigare besök

Nej
4%

Ja, en gång
6%

Nej
Ja, en gång
Två gånger
Tre gånger eller fler

Tre gånger eller fler
90%

Figur 95: Tidigare besök

En majoritet av respondenterna, 90 %, hade tidigare varit vid Ransäters hembygdsgård vid tre
eller fler tillfällen. De som besökt platsen en gång förut utgjordes av 6 % och 4 % hade inte
varit vid hembygdsgården någon gång innan besöket vid höstmarknaden.
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Synpunkter på kostnader på mat och dryck

Mycket dyrt

0 personer

3 personer

Dyrt

Överkomligt

59 personer

Billigt

12 personer

1 person

Mycket billigt

0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65%

70% 75% 80% 85%

Andel

Figur 96: Prisnivå

En övervägande del av respondenterna, 79 %, tyckte att kostnaden på mat och dryck var
överkomlig. De som ansåg att förtäringen var billig uppgick till 16 % och mycket billig till 1
%. Det var 4 % som fann kostnaderna på mat och dryck för höga. Alternativet mycket dyrt
hade inte någon valt.
Boende vid övernattning på orten
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Figur 97: Övernattning
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65%

70%

De flesta av de tillfrågade, 65 %, svarade att de bodde hemma under evenemanget. Bland
respondenterna uppgavs alternativet Övernattning i eget fritidshus av 11 %, de som
övernattade på hotell eller i tält/husbil/husvagn av vardera 3 %, alternativen hyrd stuga och
hos familj/vänner av 5,5 % vardera.
Hur mycket besökaren tänkt spendera i Ransäter
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Figur 98: Budgeterade utgifter

Den största delen av respondenterna, 83 %, hade för avsikt att spendera mindre än 500 kronor
under sin vistelse på Höstmarknaden. De som hade tänkt handla för mellan 500-1000 kronor
uppgick till 16 % och 1 % tänkte lägga ut mellan 1000-2000 kronor under dagen. Ingen av de
tillfrågade tänkte spendera mellan 2000-4000 kronor eller mer än 4000 kronor i sitt
handlande.
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Besökarnas associationer med Ransäter
Andel
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Figur 99: Associationer59

När det gäller associationer med Ransäter var det två evenemang som dominerade,
Värmlänningarna med 28 % samt Dragspelsstämman med 24 %. Av respondenterna
associerade 18 % med Tage Erlander, 14 % med midsommar och 10 % med denna
marknadsdag. Av respondenterna associerade 8 % med hembygdsgården och lika många med
trevligt, Geijersgården och Hundutställningen associerades av 6 % vardera.
5.9.3 Intervju med Anette Jansson, ansvarig för höstmarknaden
Anette Jansson arbetar i receptionen på Ransäters hembygdsgård och är ansvarig för
Höstmarknaden och för de som sätter upp sina marknadsstånd på platsen.
Respondentens bakgrund
Anette Jansson har tidigare arbetat inom hemtjänsten samt haft eget lantbruk. På grund av
värk i ett knä har hon fått lönebidrag och på den grunden arbetar hon nu sin tredje sommar på
Ransäters hembygdsgård.
Evenemanget och dess bakgrund och utveckling
Marknaden ordnats i ungefär 20 år. Anette Jansson berättar att den var större förr för att så
småningom bli mindre. I år tycker hon se sig att den återigen växt och det har börjat gå uppåt
igen. De som besöker höstmarknaden är, enligt Anette Jansson, den vanliga Svensson med
familj. Hon berättar även att det är väldigt intressant med de olika kategorier av människor
som besöker de olika evenemangen. Detta, menar hon, gör hennes jobb mycket intressant.
Vidare så anländer även holländare, danskar och norrmän till platsen. Hon har även lagt
märke till att fler och fler turister har blivit intresserade av platsens olika museum.

59
Observera att den totala andelen associationer kan överstiga 100 %. Det eftersom ett antal personer valt att
associera Ransäter med flera olika företeelser. Samtidigt har de respondenter som ej valt att besvara frågan
räknats bort.
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På frågan om evenemanget skulle gå att utveckla ytterligare svarar Anette Jansson att
marknaden skulle gå att utveckla vad gäller antalet knallar, så att nya knallar kommer och
fyller ut området. Dock tror hon inte att marknaden skulle kunna pågå i mer än en dag som
den gör i nuläget. Hon framhäver att det nu är en blandad kategori av knallar men att det i år
blivit mer loppmarknad. Hon tycker att det skulle vara trevligt med lite försäljning av
kravodlade grönsaker och potatis och nämner Torfolk som intressant försäljare.
Marknadsföring av evenemanget
När det gäller att få försäljare till marknader finns speciella kataloger. Den traditionella
höstmarknaden i Ransäter finns med i två av dessa (Tomer samt Evenemang och
marknadskalender).
Nytt för i år är att höstmarknaden annonserades i Nya Wermlands Tidningen. För övrigt sattes
en annons ut i Veckobladet som går ut till ca. 7000 hushåll från Munkfors och norrut i
Värmland. Anette Jansson åkte själv runt i bygden och satte upp affischer på ett antal platser
och bekanta fick även ta med sig några affischer och sätta upp lite längre bort från orten. I år
sattes dessa affischer upp ca. en och en halv vecka innan marknaden men bör komma upp ett
par veckor tidigare nästa år.
Ransäters hembygdsgård som anläggning för evenemang
Ransäters hembygdsgård är en mycket bra plats för marknaden, tycker Anette Jansson. Någon
annan plats för denna traditionella höstmarknad skulle inte vara möjlig.
Möjliga evenemang vid Ransäters hembygdsgård
Anette Jansson önskar en "riktigt gammal (bond)auktion” som ett evenemang på Ransäters
hembygdsgård. Hon poängterar dock att då måste det finnas människor som kan ta tag i det,
vilket hon anser inte finns i nuläget. Ett annat förslag är att det skulle kunna ordnas allsång,
vilket det har funnits vissa tankar om.
5.9.4 Sammanfattning av evenemanget
Besökarna
Nästan hälften av dem som kom till evenemanget var från övriga Värmland, tätt följt av
besökare från Hagfors respektive Munkfors kommuner. En stor del av respondenterna (90 %)
hade varit på hembygdsgården vid tre tillfällen eller fler.
Marknadsföring
En tredjedel av besökarna hade fått sin information genom en bekant. Den största andelen
sade dock att de hade fått sin information från en annan källa såsom NWT, tidigare vetskap
eller att de kom dit av ren slump. Enligt Anette Jansson, ansvarig för evenemanget,
marknadsfördes det genom lokaltidningar och Veckobladet som når ut till cirka 7000 hushåll i
närområdet. För första gången sattes även en annons in i NWT. Anette Jansson berättade att
hon själv satt upp affischer runt om i bygden.
Boende
Då flertalet besökare kom från närområdet valde många att bo hemma, vilket
enkätundersökningen visade. Ett antal besökare (åtta stycken) svarade att de övernattade i sina
fritidshus.
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Prisnivåer
Höstmarkanden hade inget inträde men däremot försäljning av mat och dryck. En
övervägande del av besökarna svarade att priset på mat och dryck var överkomligt. Endast ett
fåtal tyckte det var dyrt.
Associationer
Det besökarna mest associerade med Ransäter var Folklustspelet Värmlänningarna följt av
Dragspelsstämman. På tredje plats återfanns Tage Erlander.
Evenemanget
Observationerna visade att det fanns gott om platser kvar för knallar att stå på. Anette Jansson
bekräftade det och sade att det borde ha funnits fler knallar på området. I år hade det varit mer
loppmarknad än tidigare berättade Anette Jansson. Enligt henne skulle det också vara roligt
om någon eller några knallar hade försäljning av ekologiska grönsaker och potatis.
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6. Fördjupande undersökning
Associationer
En jämförelse gjordes mellan två olika kategorier av besökare i Ransäter för att se om det
fanns skillnader i vad de associerade med Ransäter. Den ena gruppen bestod av 15 män och
15 kvinnor i åldrarna 16-35 år som besökt Spelmansstämman. Den andra gruppen bestod av
15 män och 15 kvinnor över 61 år och som besökt Bälgspelsevenemanget. Alla personer i
jämförelsen var svenskar men ingen bodde i Värmland.
Association
Musik & instrument
Det aktuella evenemanget
Värmlänningarna
Glädje & Stämning
Gemenskap & vänner
Väder och dylikt
Tält
Dans
Sommar
Naturen och miljön
Midsommar
Tage Erlander
Geijer
Dahlgren
Gundegabaletten
Geijerskolan
Värmland

16-35 år
16
11
2
6
4
2
1
9
2
2
1
0
0
0
0
0
0

> 61 år
13
4
0
5
3
1
0
4
2
2
0
11
2
1
1
1
4

Tabell 13: Associationer

Tabellen ovan visar hur många personer i varje ålderskategori som associerade Ransäter med
en viss sak. Associationen Värmlänningarna syftar på Folklustspelet Värmlänningarna. Det
som syns tydligt är att de yngre personernas associationer starkt begränsades till det egna
evenemanget. Undantaget var Folklustspelet Värmlänningarna vilket två personer associerade
med Ransäter. Ingen av de yngre associerade till Tage Erlander eller någon
kulturpersonlighet. Av de äldre var det, som framgår av tabellen, elva personer som
associerade Ransäter med Tage Erlander.
Kostnader
För att se om det var någon skillnad i priskänslighet mellan besökare från Värmland och mer
långväga besökare genomfördes en jämförelse. En grupp besökare vid evenemanget Bälgspel
vid landsvägskanten delades upp i två olika kategorier. Kategori 1 bestod av tolv svenskar
som inte var bosatta i Värmland medan kategori 2 bestod av tolv personer som var bosatta i
Värmland. Samtliga 24 personer uppgav att de tjänade 20 000-40 000 kronor i månaden.
Inträdet
Kategori
Mycket billigt
Billigt
Överkomligt
Dyrt
Mycket dyrt

1
1
1
7
3
0

Mat/Dryck
2
0
1
9
2
0

1
0
2
9
1
0

2
0
1
11
0
0

Tabell 14: Kostnader
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Tabellen visar vad de två olika kategorierna av besökarna ansåg om priset på inträdet till
evenemanget samt priset på mat och dryck inne på området. Resultatet visar att det inte fanns
några större skillnader i priskänslighet mellan de två grupperna.
Information
Sammanställningen nedan visar varifrån förstagångsbesökare fick sin information om
Folklustspelet Värmlänningarna. Det totala antalet förstagångsbesökare vid Folklustspelet
Värmlänningarna var 49 stycken och representerade olika delar av landet.
Ålder
16-22
23-35
36-60
>61

Informationsbroschyr
0
1
7
4

Internet
0
0
1
1

Genom en bekant
4
7
7
6

Annat

0
2
4
5

Tabell 15: Information

Resultatet av sammanställningen visar att en övervägande del av besökarna, oberoende av
ålder, svarat att de fått sin information om evenemanget genom en bekant. Besökare i åldern
16-22 år hade enbart fått sin information genom en bekant. Ingen i ålderskategorierna 16-22
och 23-35 år hade använt Internet som källa vid sitt sökande av information. Det var endast
två personer som hade fått sin information från Internet och var i åldern 36-60 respektive 61
år och äldre. Tabellen visar klart och tydligt att den bästa informationskällan och/eller
marknadsföringen av Folklustspelet Värmlänningarna är genom den personliga kontakten
med bekanta som varit på eller känt till evenemanget sedan tidigare.
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7. De ideellt arbetande personernas åsikter
En enkät med tolv frågor skickades till 20 personer som arbetar ideellt åt Ransäters
hembygdsförening. Tretton personer besvarade enkäten. Antalet evenemang de arbetade vid
under säsongen varierade mellan ett och alla nio. En av respondenterna var mellan 23-35 år,
fyra 36-60 år och åtta över 61 år gamla. En respondent hade arbetat tre år i Ransäter medan
övriga hade arbetat minst tio år. I ett fall hade respondenten börjat redan 1957. Det som i detta
kapitel står skrivet i kursiv stil är exempel på respondenternas egna kommentarer.
Evenemangen
På frågan om respondenterna ville se några förändringar av de evenemang de arbetade vid
svarade sju personer ja medan sex personer svarade nej. Det som de flesta respondenter
reagerat på var en bristfällig annonsering och marknadsföring av evenemangen. Det gällde
framförallt Dansbandsmaraton. Någon tyckte att det nyss nämnda evenemanget borde strykas
helt och hållet. Andra åsikter var att Countryfesten borde kortas ned till en dag och att
entréavgiften till bälgspelet var alltför hög.
Ett par av årets fester countrygalan och dansbandsmaraton, var för dåligt
annonserade i värmlandspressen. Därav lite besökare.
Organisationen
Ingen person ansåg att organisationen vid de evenemang de arbetat vid fungerat dåligt. Två
respondenter svarade att det fungerat godkänt och övriga elva att det fungerat bra. En person
hade svarat att det ibland kunde vara oklart vilka fribiljetter som gäller.
Allmänt sett var respondenterna nöjda med hur organisationen fungerat inom
hembygdsföreningen under året jämfört med tidigare år. En person svarade att det fungerat
lite sämre, tio personer att det var bra eller likvärdigt med tidigare år och en person att det
blivit bättre. Även om flertalet respondenter ansåg att organisationen fungerat tillfredställande
så fanns det ändå vissa saker som gick att förbättra ytterligare.
Endast fem av respondenterna ansåg sig ha goda kunskaper om hur hembygdsföreningens
organisation var uppbyggd.
I stora drag har man vetskap men man kan aldrig få nog av information och ju
mer man känner sig informerad ju bättre arbete kan man åstadkomma och man
tar ett större ansvar.
Vad det gäller hur information och hur kommunikation fungerat mellan ideellt arbetande och
de ansvariga för verksamheten i föreningen svarade tre respondenter ganska bra eller bra, två
svarade vet ej medan åtta personer ansåg att det fanns brister. De som ansåg att det fungerat
tillfredställande avsåg i första hand den information som kommer via telefon och brev. Det
verkar enligt respondenterna finnas ett behov av större möten inför säsongen där alla ideellt
arbetande kan träffa personerna med ansvar för verksamheten.
Beträffande information är den rätt så bristfällig. Det borde t ex vara ett
informationsmöte för funktionärer inför varje säsong så man får veta vad som
gäller. Då får man möjlighet att även ställa frågor!
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Förslag på evenemang
Endast en av respondenterna nämner något större evenemang och hälften av dem ger inga
förslag alls. Det som föreslås är mest små evenemang för folket i området, evenemangen
kräver inte mycket personal, ingen stor organisation och de är billiga för besökarna.
Exempel på förslag:
•
•
•
•

Någon familjefest med barnuppträdande eller ett jippo för hela familjen med lågt
inträde.
Lite underhållning i enklare former exempelvis nere vid älven med spelmän och
kolbullestekning.
En storbandsfestival, det finns personer i området med kontakter som sägs vara
intresserade av ett sådant evenemang.
Någon enklare grillafton med trubadur och kanske dans på någon loge. Det ska vara
billiga artister så att inträdet inte blir för högt. En buss kunde gå från Munkfors och
det kanske kunde kosta 50 kronor tur och retur.

Anläggningen
Flest åsikter hade respondenterna kring matserveringen och de lokaler som används till det
ändamålet. Loftet och den nuvarande cafeterian håller inte vad det gäller kvalitet och
kapacitet. Åtgärder behöver vidtas för att öka kapaciteten och underlätta arbetet för dem som
arbetar där. Förslag som är relaterade till servering är att värdshuset borde ha öppet oftare
samt att hembygdsföreningen borde ta över värdshuset om det finns möjlighet. En person
ansåg att något borde göras åt skyltningen inne på området som enligt denne person var
bristfällig.
Syftet med en hembygdsgård
Svaren visar att det är ett ämne som respondenterna är engagerade i och att de har starka
åsikter i frågan. Respondenternas ståndpunkter om syftet med hembygdsgården kan
sammanfattas enligt följande:
•
•
•
•
•
•

Bevara det gamla i form av traditioner, byggnader och föremål inför framtiden.
Visa upp det som bevaras för andra människor.
Hembygdsgården ska vara en trevlig mötesplats för olika sorters människor och vara
öppen för alla.
Hembygdsgården ska vara en levande institution.
Verksamheten vid hembygdsgården ska generera inkomster som hjälper till att uppnå
hembygdsföreningens övriga mål.
Hembygdsgården får inte förvandlas till en nöjespark.

Kommentarer kring syftet med en hembygdsgård och verksamheten är bl.a. följande:
Få ekonomiska möjligheter att bevara det gamla och kunna visa upp det i
framtiden.
En trevlig mötesplats för blandad publik.
Hålla en tradition levande men även söka nya vägar.
Absolut ingen nöjespark.
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Övriga kommentarer
Om inte antalet fester minskar kommer de ideellt arbetande att överutnyttjas.
Dessa kommer troligen att tröttna på att ställa upp varje helg.
Styrande inom föreningen borde inför eventuella förändringar på t.ex. olika
försäljningsställen tala med dem som arbetar där och fråga vad de tycker ska
göras för att det ska fungera bra.

137

8. Intervjuer med nyckelpersoner
I det närmaste följer en presentation av fem intervjuer med olika nyckelpersoner i
sammanhanget. Tre av dem är direkt kopplade till hembygdsföreningen, Lars Andrae,
ordförande i Ransäters hembygdsförening, Gunnar Gustafson, tidigare ordförande i Ransäters
hembygdsgård och Ulla Gustafson, sekreterare i Ransäters hembygdsförening. De övriga
respondenterna är Héctor Vallejos, kommunalråd i Munkfors kommun samt Monica Karlsson,
chef för Värmlands turistråd.
8.1 Intervju med Lars Andrae, ordförande i Ransäters hembygdsförening
Respondentens bakgrund
Lars Andrae föddes i Sollefteå 1938 och flyttade till Vreta Kloster 1956 där hans far fick en
kyrkoherdetjänst. År 1958 tog Andrae sin studentexamen vid latinlinjens halvklassiska gren
för att sedan fortsätta med reservofficersutbildning vid Ulriksdals kadettskola 1959- 1960.
Sina akademiska studier tog Lars Andrae i Uppsala där han utbildade sig inom etnografi,
fysik, antropologi, statistik med mätningslära samt pedagogik. Han valde även att gå några
specialkurser som ryggterapeut samt massör. Efter avslutad utbildning började Andrae som
gymnastiklärare i Munkfors och har sedan dess arbetat där fram till pension.
Lars Andrae pensionerade sig när han hade fyllt sextio år 1998. Hans stora intresse har alltid
varit att undervisa och ha med människor att göra från förskolebarn till vuxna män i hans
kompani vid de återkommande militära manövrarna. Hans yrkesverksamma liv har varit i
Munkfors där han verkligen har trivts och njutit av tillvaron. De senare åren under hans
yrkesverksamma liv har varit påfrestande med de förändringar som skolan genomgick. Svag
skolledning och därmed olyckliga elever i svåra sociala förhållanden, gjorde att hans arbete
inte var lika tilltalande som tidigare, speciellt när möjligheterna till förändringar inte var
speciellt stora. Dessutom började kroppen kännas sliten med rygg- och axelbesvär så när
möjligheten fanns att hoppa av så gjorde han det och har ägnat sig åt intressen som givit
honom frihet och njutning.
Tidigare föreningar
Lars Andrae har tidigare konsekvent sagt nej till uppdrag i föreningar som har haft anknytning
till hans arbete eller haft politiska eller religiösa syften. De enda föreningarna han medverkat i
är Round Table 1966 till 1978 och därefter Rotary i Munkfors där han för närvarande är
incoming president.
Vad som fick Lars Andrae bli engagerad i hembygdsföreningen
Lars Andrae blev redan för tio år sedan tillfrågad om ordförandeskapet i hembygdsföreningen
men sade då nej. När hans föregångare Gunnar Gustafson ville avgå tillfrågades han på nytt
men sade till en början nej. När allt fler hörde av sig om hans hjälp kände Lars Andrae att det
fanns folk som verkligen brydde sig om hembygdsföreningen och hembygdsgården och
förstod även att han skulle få trogna medarbetare som verkligen skulle ställa upp. Samtidigt
skulle det vara roligt att ta tag i något innan krafterna i kroppen började tryta. För att Andrae
skulle ta arbetet som ordförande skulle en organisation skapas av verksamheten där
medlemmarna gavs större insikt i arbetet och möjligheter att påverka denna. Då denna var
mycket omfattande och krävde mycket arbete ville Lars Andrae även att den skulle drivas
affärsmässigt så att ekonomin stabiliserades och i slutänden ge möjligheter till utveckling.

138

Hur organisationen ska se ut
Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av sju medlemmar som anger verksamhetens omfattning
och ger de ekonomiska förutsättningarna. Under denna styrelse ska det finnas en arbetsgrupp
som leds av en avlönad föreståndare. Arbetsgruppen, som består av frivilliga medlemmar,
delas upp i sektioner där varje sektion med en ledare har ansvaret för speciellt arrangemang.
Med detta hoppas Lars Andrae att alla ska känna sig delaktiga och ha möjlighet att påverka
arbetet och verksamheten.
Personal med speciell kompetens inom styrelsen
I det praktiska och dagliga arbetet vid receptionen vill Lars Andrae ha en avlönad receptionist
som är serviceinriktad, kan arbeta med datorer och har insikt i ekonomi. Andrae vill även ha
en föreståndare, som tidigare nämnts, som ska ha sin arbetsplats på kontoret i receptionen.
Förutom det dagliga arbetet med receptionisten ska denne kunna genomföra föreningens
evenemang, ha kontroll över det ekonomiska läget samt på förslag från styrelsen upprätta
avtal med berörda parter samt genomföra marknadsföring. Föreståndaren ska dessutom ha
översyn över de olika enheterna på hembygdsgården och som arbetsledare för avlönade
vaktmästare vidta erforderliga åtgärder vad beträffar skötsel och underhåll. Då tanken är att
arrendera ut värdshuset med stugbyn ska föreståndaren samarbeta med arrendatorn i
gemensamma projekt och verksamheter. Om ytterligare arbetskraft behövs till speciella
arbeten ska tjänster köpas tillfälligt av anlitad entreprenör. Som hjälp vid bokföring ska en
auktoriserad firma anlitas.
Syftet med hembygdsgården
Syftet med hembygdsgården är att vara kulturbefrämjande. Det innebär att ta tillvara det
gamla som har haft betydelse för utvecklingen i bygden, att göra detta åskådligt i dag för att
kunna utvecklas i framtiden samt ta tillvara det värdefulla i nutidens trender och på så sätt
driva en levande hembygdsgård. Lars Andrae säger att det som är jippo idag kan vara av
högsta kulturella värde imorgon. Det betyder också att de som bor i bygden inte ska känna sig
utestängda utan känna att hembygdsgården med alla aktiviteter är en samlingsplats där fest
kan ordnas i gammal god bygemenskap.
Risker med att driva hembygdsgården mer affärsmässigt
Lars Andrae säger att det kan finnas risker om man på något sätt utestänger dem som
tillsammans vill arbeta frivilligt. Det sociala nätverk, som är nödvändigt för många, får inte
trasas sönder.
Utarrenderingar av vissa delar av hembygdsgården
Det är nödvändigt att vissa delar av hembygdsgården utarrenderas då de själva i föreningen
inte har kunskap eller kraft att driva verksamheten på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt.
Hembygdsgården som anläggning för evenemang
Hembygdsgården med värdshus och stugby är en komplett anläggning för evenemang av alla
de slag. Tillgång till stora lokaler med öppna och fria ytor med närliggande kulturella platser
och närheten till skogen och vildmarken gör gården attraktiv och efterfrågad av arrangörer av
läger, konferenser, mässor och utställningar. Ransäter ligger dessutom i hjärtat av Värmland
och kan användas som bas för besök vid övriga intressanta platser i länet.
Evenemang som idag genomförs under annans regi
Det är en fördel att stora evenemang kan genomföras i annans regi då annars trycket på den
egna frivilliga arbetskraften kan bli för stort. Hembygdsföreningen får inkomster genom att
hyra ut anläggningen och genom att ha egen försäljning av olika slag. Utvärdering av varje
evenemang är viktigt. I stort kommer de evenemang som genomförts att behållas men med
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vissa förändringar i samråd med arrangör. Utvärdering av sommarens evenemang är ännu ej
slutförd.
Idéer på nya evenemang
Fler mässor där stora företag är inblandande är önskvärt, menar Andrae. Som exempel kan
nämnas vildmarksmässa, villa-, hem- och trädgårdsmässa. Andra förslag är mässor med
inriktning på hälsa och livskvalité, gourmetmässa som inbegriper flera njutningar däribland
mat och olika slags drycker eller varför inte en mångkulturell mässa där olika
invandrarkulturer har möjlighet att medverka. Annat kan vara Kurs- och lägerverksamhet,
temakvällar (eller helger) med mat, musik, dans, konst och poesi. Vidare kan det anordnas
paketutbud med värmländskt bröllop, bär och svampplockning med tillagning, bak-, smidesoch ulltovning samt annat hantverk. Mindre lämpliga evenemang är de som endast har ett
syfte att tjäna pengar utan hänsyn till utbud
Marknadsföring av Ransäters hembygdsgård i framtiden
Hembygdsföreningens arrangemang med de olika evenemangen ska marknadsföras centralt
på ett professionellt sätt. I samarbete med turistbyrån ska möjligheten finnas att nå ut till en
vidare krets.
Vilken bild besökarna ska få av Ransäters hembygdsgård
Den bild som människor ska ha av Ransäters hembygdsgård ska vara att de känner sig
välkomnade till en rofylld plats med gemenskap. Där kan de uppleva kontakten med gamla
traditioner i kombination med egna erfarenheter och funderingar. Dessa erfarenheter kan ge
inspiration till utveckling både fysiskt och mentalt där denna kraft och resurs kan användas i
en fortsatt utveckling av bygden.
Övriga funderingar
Det är Lars Andraes förhoppning att yngre krafter engagerar sig i föreningens arbete och
evenemang på gården och för traditionerna vidare samtidigt som de är öppna för nya
strömningar i samhället som är värda att ta vara på och utveckla.
8.2 Intervju med
hembygdsförening

Gunnar

Gustafson,

tidigare

ordföranden

i

Ransäters

Respondentens bakgrund
Gunnar Gustafson, född år 1928, växte upp i ett jordbrukarhem i Södermanland. Sexårig
folkskola kompletterades med folkhögskola, lantmannaskola och en lantmästarexamen 1953.
Efter kortare anställningar; projektanställning i dåvarande Statens Jordbruksnämnd och som
tjänsteman på ett gods i Södermanland blev Gustafson värmlänning genom en anställning på
Hushållningssällskapet. Efter ett år följde anställning på dåvarande Värmlands
Slakteriförening. Förankringen i Värmland stärktes genom att han träffade sin blivande fru
Ulla med bakgrund i Ransäter. År 1972 flyttade familjen till gården Åmberg, Ullas
föräldrahem. Vid mitten av sjuttiotalet blev Gunnar Gustafson lantbrukare på heltid. Han
engagerade sig i traktens föreningsliv och kommunalpolitik. Gustafson har innehavt ett antal
förtroendeuppdrag på distrikts- och riksnivå inom jordbrukskooperationen.
Ransäters hembygdsförening
När Ransäters hembygdsförening försattes i konkurs i juni 1996 övergick verksamheten i en
ny förening; Hembygdsföreningen i Ransäter. Gunnar Gustafson blev ordförande i en
förening utan tillgångar. Hembygdsföreningen hade vid tiden för konkursen 19 anställda och
en radikal personalförändring genomfördes. Tack vare banklån på 200 000 kronor och
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förhoppningar om stöd från Hedlundsfonden kunde föreningen övervintra. Efter en insamling
av 250 000 kronor från privatpersoner och föreningar samt Hedlundsfondens bidrag på två
miljoner kronor under våren 1997 kunde hembygdsgården med undantag av stugby och
värdshus återköpas. I köpet ingick museiparken, alla byggnader, inventarier samt
museiföremål.
Samverkan med andra föreningar
Samverkan med andra föreningar har fungerat bra, enligt Gustafson. Det har varit ett bra sätt
för olika föreningar att tjäna pengar när hembygdsföreningen behövt extra personal vid
evenemang.
Förtroendet för föreningen har återhämtat sig efter konkursen. Det har märkts framför allt
genom att människor åter ställt upp för hembygdsföreningen i olika sammanhang. Även
ekonomin har återhämtat sig efter några års verksamhet och stabiliserats.
Evenemang
De traditionella evenemang som äger rum på Ransäters hembygdsgård är väl inarbetade och
har hittills gett ett gott ekonomiskt resultat. Bälgspelet som är ett samarrangemang med
Värmlands Dragspelares Förening är det evenemang som är mest lönsamt för föreningen.
Folklustspelet Värmlänningarna som är det äldsta evenemanget har inte burit sina kostnader.
Styrelsen har dock ansett att spelen får ”kosta” föreningen högst 50 000 kronor per år i förlust.
Föreningen hyr i en del fall ut hembygdsgården för vissa arrangemang t.ex. för
hundutställningen, spelmansstämman, medlemsfester mm. Avtal skrivs ibland för flera år för
att få stabilitet i verksamheten.
Serveringar och övrig service sköts av hembygdsföreningen med hjälp av ideell personal.
Totalt är det ca. 300 personer engagerade vid de olika evenemangen.
Framtida evenemang
Framtida evenemang kan t.ex. vara en trädgårdsmässa och den vildmarksmässa som tidigare
genomfördes vid hembygdsgården. Vidare skulle mer energi kunna läggas ned på marken
utanför hembygdsgården t.ex. för camping. Det är dock viktigt att påpeka att det idag redan är
många evenemang under sommaren vilket frestar på de ideella krafterna.
8.3 Intervju med Ulla Gustafson, sekreterare i Ransäters hembygdsförening
Respondentens bakgrund
Ulla Gustafson avslutade flickskolan i Linköping och flyttade med sina föräldrar till Ransäter
1951. Efter utbildning till lanthushållslärare fick hon en tjänst som hemkonsulent med hela
länet som arbetsplats. Ulla Gustafson träffade sin nuvarande man Gunnar Gustafson och de
fick två söner. De bosatte sig i Karlstad men längtan till landsbygden och naturen gjorde att de
flyttade till Ransäter. Ulla blev därmed pendlare mellan Ransäter och Karlstad under 25 års
tid. Under pågående utbildning på dåvarande högskolan i Karlstad parallellt med arbete
fortsatte Ulla Gustafson sin bana på det som idag kallas näringslivsenheten på Länsstyrelsen.
Arbetet innebar stöd till företag, kontakt med projekt då ofta med kvinnor och på senare år
EU-frågor. Ulla Gustafson är sedan sex år pensionär.
Efter att Ulla Gustafson och maken Gunnar Gustafson tog över föräldrahemmet i Ransäter
1972 engagerade hon sig i hembygdsföreningens styrelse några år, men slutade för att det var
svårt att hinna med familjen och arbetet. I början av 1990-talet engagerade hon sig ånyo i
styrelsen och fick uppleva de tunga åren med konkursen och dess konsekvenser. När maken
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tog över ordförandeskapet i hembygdsföreningen var det på villkoret att halva styrelsen skulle
fortsätta och en av dem som valde att sitta kvar var hans fru. Ulla Gustafson är för närvarande
sekreterare i styrelsen. Genom sin erfarenhet från arbetet på länsstyrelsen är det ofta hon som
sköter föreningens olika ansökningar om bidrag och stöd.
Om föreningens organisation
Det bästa är nog om det finns en liten styrelse som är ansvarig för föreningens ekonomi och
budgetarbete, menar Gustafson. Sedan kan det vara bra om det finns olika sektioner som är
ansvariga för sina respektive evenemang och områden. Givetvis skulle det vara välkommet
med en anställd föreståndare som kan leda en viss del av verksamheten.
Syftet med en hembygdsförening
En viktig sak är givetvis att bevara bygden. I mitten av 1990-talet skrev styrelsen in i
stadgarna att föreningen även ska arbeta för bygdens framtida utveckling. Det är också
önskvärt att det inte blir allt för många evenemang under sommaren. Fler arrangemang under
vinterhalvåret vore däremot positivt.
Riskerna med att hembygdsgården skulle kunna drivas allt för affärsmässigt
Föreningen kan inte drivas som ett företag men samtidigt är ekonomin en avgörande faktor.
Går inte ekonomin ihop så går det ut över all verksamhet. En sådan verksamhet som
värdshusrörelsen måste drivas med affärsmässighet annars går det inte att få den ekonomin att
gå runt, menar Gustafson. Värdshuset måste drivas professionellt om det ska klara av
konkurrensen i branschen. Butiken Munkform drivs professionellt och det är en fördel att
hembygdsföreningen står som ägare.
Hembygdsgården som anläggning för evenemang
Hembygdsgården är mycket väl lämpad för olika evenemang. Det finns fantastiska lokaler
speciellt med tanke på alla logar. Om inte ”Gropa” räcker till vad det gäller kapacitet så kan
en scen uppföras ute på området. Anläggningen är lite begränsad till sommaren men ett par av
logarna är isolerade och går att använda när det blir kallare.
Det som det behövs mer av är diverse kringaktiviteter. Om det ska bli fart på värdshuset och
stugbyn så kan det vara bra att reparera bastun och duschar samt skaffa större badtunnor.
Tyvärr finns det ingen bra badplats vid hembygdsgården annat än Klarälven där stranden är
besvärlig.
Om evenemangen som anordnas i Ransäter:
Hembygdsföreningen har ett mycket bra samarbete med de organisationer som vill anordna
sina egna evenemang. Givetvis är det i grunden ett affärsmässigt förhållande. De är
hyresgäster och det är viktigt för hembygdsföreningen att få in mycket pengar i hyresintäkter.
Som upplägg är det bra att andra föreningar anordnar evenemang eller att de är
samarbetspartners för då fördelas de ekonomiska riskerna. Hembygdsföreningens egna
evenemang fungerar väldigt olika, Folklustspelet Värmlänningarna har en bra organisation i
dagsläget. Alla evenemang måste följas upp ekonomiskt och varje evenemang ska bära sina
egna kostnader.
I framtiden ser Ulla Gustafson gärna att kursverksamheten växer vid hembygdsgården. Kurser
i exempelvis hantverk av olika slag och reparationer av instrument kan gå att ordna i
samarbete med studieförbund. Nästa år är ett designår i landet vilket kanske går att göra något
intressant av, menar Gustafson. Det som inte bör hända med hembygdsgården är att den
utvecklas till en festplats, vilket inte är syftet med den.
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Marknadsföringen av Ransäter
Ekonomi och marknadsföring är de två viktigaste områdena föreningen har att arbeta med.
Det är områden som kräver stor kunskap och erfarenhet av för att det ska fungera bra. Av den
anledningen behöver hembygdsföreningen anlita någon utomstående som får det ansvaret.
Ulla Gustafson vill att människor ska associera Ransäter med en mycket vacker plats. Andra
positiva associationer är slöjd och konsthantverk. Att personligheter som Erlander och Geijer
inte är lika kända idag som de varit är naturligt och inte så mycket att göra åt, det kommer
förmodligen inte att drabba Ransäters hembygdsgård speciellt hårt i första hand.
8.4 Intervju med Héctor Vallejos, kommunalråd i Munkfors kommun
Respondentens bakgrund
Héctor Vallejos har varit kommunalråd för socialdemokraterna i Munkfors kommun i cirka ett
och ett halvt år. Innan dess arbetade han som kommunsekreterare i Munkfors. Héctor Vallejos
kom till Sverige 1987 och han har bott i Munkfors i sju år, nio år i Årjäng men även i andra
delar av landet.
Respondentens relation till Ransäters hembygdsgård och hembygdsföreningen
Héctor Vallejos bor i ett hus strax utanför Ransäter. De år när han har haft möjlighet har han
arbetat vid olika evenemang med att sälja biljetter. Det finns några tillställningar som är lite
av personliga favoriter, däribland finns Värmlänningarna med alla traditioner, Samlarmässan
och givetvis midsommar.
I frågan om Ransäter finns det en enighet inom kommunen. Det är en liten kommun med
korta beslutsvägar och det leder till att om hembygdsföreningen skulle fatta beslut som klart
äventyrar verksamheten så skulle kommunen säga ifrån.
Ransäters hembygdsgårds betydelse för Munkfors kommun
Sett till kommunens marknadsföring borde hembygdsgården ändra namn till Ransäter enligt
Héctor Vallejos. I Stockholm finns det många som hört talas om Ransäter men endast ett fåtal
som vet vad Munkfors är. Ransäter är verkligen en liten diamant för kommunen men även för
Värmland. Hembygdsgården är pelaren för turismnäringen i kommunen. Tyvärr har
kommunen varit alldeles för dåliga på att marknadsföra sig genom hembygdsgården och de
evenemang som där äger rum.
Relationen mellan kommunen och hembygdsföreningen
Relationen mellan de båda parterna är god. Héctor Vallejos huvudsakliga kontakt med
föreningen är genom ordföranden och deras kontakter fungerar mycket bra. Kommunen bidrar
ekonomiskt till hembygdsgården och har även gått i borgen för vissa av föreningens lån. Det
är viktigt att hålla kommunens och hembygdsföreningens verksamheter åtskilda. Det är en
anledning till han alltid tackar nej till erbjudanden om att sitta med i olika föreningars
styrelser och liknande uppdrag. Det är enligt honom olämpligt att sitta på två stolar samtidigt.
Syftet med en hembygdsgård
Héctor Vallejos menar att det inte får bli för mycket business och för lite kultur över
hembygdsgården och dess verksamhet. Det hela får inte bli för kommersiellt trots att det
kanske kan leda till fler arbetstillfällen. Att verksamheten genererar pengar är inget fel men
det ska vara genom kulturen för annars blir det ändå ohållbart i längden.
Det viktigaste är vad bygdens folk säger i frågan. Så länge de är nöjda med vad som händer i
Ransäter och fortsätter att engagera sig så fungerar det antagligen bra, menar Vallejos. Det är
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en naturlig process den utveckling som pågår, så länge det är de vanliga människorna som är
engagerade och som beslutar om verksamheten.
Hur Ransäters hembygdsförening borde fungera på följande områden:
Organisation
Föreningen har stugbyn och håller på att ta få tillbaka värdshuset i sin ägo. Dessa två och
speciellt den sistnämnda är något som kräver en mycket erfaren och kunnig person för att få
verksamheten att bli bra. Om denne person blir anställd av föreningen eller är arrendator
spelar inte så stor roll, det viktigaste är att det är rätt person. Oavsett vad som händer med
värdshuset så är det kanske så att det behövs en anställd mycket kompetent person vid
hembygdsgården. Det är då av stor betydelse att det finns en balans mellan frivilliga krafter
och de anställda. Glädjen hos dem som ställer upp och jobbar frivilligt får inte försvinna.
Evenemang
Det finns en klar gräns för hur mycket hembygdsföreningen klarar av. Redan nu är det nästan
något evenemang varje helg under sommaren. Kanske är det så att det är bättre att välja ut
vissa populära evenemang och låta dessa bli återkommande under säsongen, menar Vallejos.
Växer verksamheten ytterligare så är frågan om de frivilliga räcker till som rekryteringsbas.
Det är möjligt att det finns vissa evenemang som skulle ha en annorlunda utformning eller
organisation. Problemet är att flera evenemang arrangeras av fristående föreningar som har
själva utformat sina evenemang på gården under mycket lång tid. Det är inte helt enkelt att gå
in och berätta för andra föreningar hur de ska göra när de hyr gården. Med en ny styrelse så är
det möjligt att det kommer att hända saker, men förändringar ska starta inom föreningen och i
samverkan med andra inblandade parter.
Övrigt
Det är viktigt att de som anordnar olika evenemang i området samordnar dessa. Efterfrågan är
inte så stor att samma typ av arrangemang kan finnas på två platser i området under samma
helg. Ett gott exempel på samverkan är Munkfors Folkets hus som arrangerar danser. De
samverkar med andra just för att undvika att deras dans ligger på samma dag som någon
annans. Just en samordning underlättar även för marknadsföringen av olika evenemang. Ofta
har de som exempelvis är intresserade av danser bra koll på vad som arrangeras i området
genom att de söker informationen i vissa speciella tidningar etc. Marknadsföringen behöver
då inte genomföras för att konkurrera ut andra evenemang.
Ransäters betydelse går utanför kommunens gränser och är tillsammans med 7-8 andra
attraktioner de absolut viktigaste för turismen i Värmland. De här attraktionerna skulle lyftas
upp på en högre gemensam nivå i länet, anser Vallejos. Ansvariga för dessa attraktioner samt
ytterligare några organisationer kunde bilda en paraplyorganisation för samverkan och
strategiskt tänkande. Tyvärr är det alltför många runt om i Värmland som håller på sitt istället
för att inse att något som går bra i grannkommunen faktiskt kan påverka även andra
kommuner i området positivt. Det är viktigt att inte reagera först när något börjar gå dåligt
utan förekomma problem. För Munkfors kommuns del kan en diskussion kring Ransäter
gärna få föras på en regional nivå.
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8.5 Intervju med Monica Karlsson, chef för Värmlands turistråd
Respondentens bakgrund
Monica Karlsson har varit Länsturistchef i Värmland sedan ungefär sju år. Dessförinnan var
hon marknadschef på Skara Sommarland, marknadschef på Riddersbergs konstmuseum och
före det sjutton år i Hjo varav tio år som turistchef. Hon har jobbat med service och turism
under 35 år.
Respondentens relation till Ransäters hembygdsgård och hembygdsföreningen
Monica Karlsson förklarar att det är en gammal tradition sen barnsben att besöka
hembygdsgården i Ransäter. Det var det första turistmålet hon upptäckte jämte Rottneros
Park. Hon har ofta varit på Ransäters hembygdsgård på midsommar eller samlarmässor.
Senast var hon där och såg en westernuppvisning i samband med Country och westerndagarna.
Kontakter mellan Värmlands turistråd och Ransäters hembygdsförening
Ransäters hembygdsgård ingår i ett samverkansprojekt med Värmlands turistråd där fokus
ligger på kulturliv.
Den eventuella problematiken att bevara kulturarvet och samtidigt anpassa Ransäters
hembygdsgård för turism och evenemang
Ransäter är en stor anläggning som sväljer många teman. Proffsighet är ett krav för framtida
framgång. Det är viktigt att Ransäters hembygdsförening fungerar som ett stort torg, en
mötesplats för gamla och ungas intressen. Det är en gedigen anläggning på alla sätt och vis,
menar Monica Karlsson.
Frivilligt arbetande kontra ökade krav på professionalism och kunskap i turismnäringen
Visst mått av ideellt arbete kommer man inte ifrån eftersom det inte alltid går att betala fullt ut
för alla jobb. Kombination av anställda och frivilliga borde fungera men Monica Karlsson
menar att hon vet att det kan vara svårt. Det beror mycket på människornas flexibilitet.
Den allmänna trenden för Värmland gällande besöksnäringen och kulturturismen
Värmland har det både svenska och utländska gäster vill ha: natur, kultur, plats och säkerhet.
Karlsson tror att kulturintresset kommer att öka i och med alla fyrtiotalister som bara ökar i
pensionsåldrarna över hela Europa och då gäller det att anpassa utbudet efter deras
efterfrågan. Hon tror en hel del på lärande vetande och därtill bör hembygdsgårdarna vara
ypperliga baser för att lära mer om kultur och natur. Duktiga, språkkunniga guider kommer att
efterfrågas. Konkurrens finns naturligtvis men hon tror på samarbete mellan föreningar och
inom länet. Det är viktigt att hålla ihop och samordna datum för olika evenemang och om
möjligt
marknadsföra varandra.
Samverkan mellan aktörer som genomför evenemang i Värmland med tanke på planering av
evenemang
Inom hembygdsförbundet i Värmland finns ett samarbete och en tydligare samordning verkar
vara på gång. Där finns ett hundratal anläggningar.
Behovet av och möjligheterna angående ökad kompetens hos aktörer som Ransäters
hembygdsförening
Monica Karlsson berättar att hon har en dröm, hon skulle vilja se ett utbyggt samarbete
mellan olika hembygdsföreningar i Värmland med exempelvis alla som har bygdespel på
programmet. De kunde samordna sig, marknadsföra sig gemensamt i broschyrer och på
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Internet samt ha utbyte i fråga om skådespelare, teknik etc. Alltså ta vara på varandras
kunskaper. Karlsson skulle vilja se biljettförsäljning till närområdet, som exempelvis innebär
att besökaren kan se tre föreställningar och betala för två, för att få fler besökare till de olika
spelen. Hon anser att spelen är mycket viktiga för att de berättar vår historia på ett lättsmält
sätt. Den sociala aspekten att unga och gamla träffas och kan umgås på ett bra sätt är även
viktigt.
Framtiden för Ransäters hembygdsgård och hembygdsförening
Ransäters hembygdsgård och förening hör till de stora hembygdsföreningarna, med driftiga
människor och med en stor potential. Hembygdsföreningen kanske ska våga satsa på teman
och nya saker som känns moderna, ofta är det stora kontraster som kan ge den där unika
känslan. Inriktning på fyrtiotalister på olika sätt skulle kunna visa sig lyckosamt.
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9. Resultat
9.1 Evenemangen
Synpunkter på prissättningen60
Evenemang
Wolfland Spring Meet
Spelmansstämman
Värmlänningarna
Bälgspel vid
landsvägskanten
Country och Western
Dansbandsmaraton
Nationell Hundutställning
Antik-, Klock- och
Samlarmässa
Höstmarknad61
Snitt

Dyrt
0%
4%
10 %
35 %

Överkomligt
49 %
55 %
70 %
56 %

Billigt
51 %
41 %
20 %
9%

18 %
19 %
11 %
19 %

67 %
57 %
53 %
73 %

15 %
24 %
36 %
8%

0%
14,5 %

0%
60 %

0%
25,5 %

Tabell 16: Genomsnitt av inträdeskostnaden

Besökarnas åsikter om prissättningen redovisas i ovanstående tabell. Tabellen visar att
besökarna som svarat på enkäten ansåg att priset på inträdet var överkomligt. De besökare
som ansåg att priset var lågt uppgick till 25,5 % av det totala antalet enkäter. Resterande
besökare, 14,5 %, ansåg att priset var högt. Sett på enskilda evenemang svarade drygt hälften
av besökarna på Wolfland Spring Meet att priset var lågt, vilket var den största andelen vid
jämförelse med de andra evenemangen. Av de respondenter som besökte Antikmässan
svarade 73 % att priset var överkomligt. Avslutningsvis svarade 35 % av besökarna på
Bälgspelet att priset var högt, vilket var den största andelen sett över alla evenemang.
Evenemang
Wolfland Spring Meet
Spelmansstämman
Värmlänningarna
Bälgspel vid
landsvägskanten
Country och Western
Dansbandsmaraton
Nationell Hundutställning
Antik-, Klock- och
Samlarmässa
Höstmarknad
Snitt

Dyrt
7%
12 %
6%
11,5 %

Överkomligt
80 %
80 %
73 %
76 %

Billigt
13 %
8%
21 %
12,5 %

8%
0%
11 %
4%

82 %
71 %
77 %
88 %

10 %
29 %
12 %
8%

4%
7%

79 %
78,5 %

17 %
14,5 %

Tabell 17: Genomsnitt av kostnaden på mat och dryck

Tabellen ovan redovisar besökarnas åsikter angående prisnivån för mat och dryck vid de olika
evenemangen. Det framkommer tydligt att för genomsnittet av alla besökarna var priset på
mat och dryck överkomligt. Genomsnittet på de besökare som ansåg att priset var lågt
uppgick till 14,5 %. Det var endast 7 % av det totala antalet tillfrågade som ansåg sig tycka att
priset på mat och dryck var högt vid de olika evenemangen. Det evenemang där flest besökare
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Observera att svarsalternativen mycket dyrt respektive mycket billigt räknats ihop med alternativen billigt och
dyrt i tabell 22 och 23.
Noteras ska att det på Höstmarkanden inte togs någon entréavgift. Höstmarknaden faller därmed bort från
denna sammanställning.
61
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var nöjda med priset på mat och dryck var Dansbandsmaraton följt av Värmlänningarna. Den
största andelen besökare som tyckte att priset var överkomligt befann sig på Antikmässan. En
stor del av de tillfrågade som besökte Spelmansstämman fann priset på mat och dryck högt.
Förslag på evenemang och verksamheter
Respondenterna har givit ett flertal förslag på olika verksamheter som skulle kunna passa på
Ransäters hembygdsgård. Ett återkommande tema som anges är att använda hembygdsgården
som kursgård. Bland annat nämnde Pelle Schunnesson att längre kurser innan själva
Ransätersstämman skulle vara intressant. Även Suzanne Adolfson var inne på samma spår
och menade att kurser inom den kulturella sfären skulle passa bra. Ulla Gustafson, Rickard
Berglund och Lars Andrae uttryckte även de att kurser skulle vara ett bra alternativ. Ulla
Gustafson framförde exempelvis att kurser inom hantverk och reparation av instrument i
samverkan med studieförbund. Ytterligare förslag på ny verksamhet var lägerskolor där
ungdomar skulle kunna samlas på hembygdsgården. Suzanne Adolfson nämnde även att
företag säkert skulle vara intresserade av en kick off med tävlingar, god mat och dryck.
De flesta förslag på verksamheter som kom från respondenterna var dock mer av
evenemangs-, mäss- eller marknadskaraktär. Bland annat berättade Lars Thorén och Anette
Jansson att allsångskvällar varit uppe som förslag och säkert skulle fungera på anläggningen.
Anette Jansson sade även att det skulle vara roligt med en gammal (bond)auktion på
hembygdsgården. Andra förslag som gavs var vildmarksmässor, villa- och trädgårdsmässa
och mässor inriktade mot livskvalité. Det skulle dessutom kunna bedrivas en mångkulturell
mässa där olika invandrarkulturer har möjlighet att medverka. Ulla Gustafson nämnde att det
nästa år är ett designår vilket hembygdsgården kunde dra nytta av med en mässa om just
design. Monica Karlsson delade den uppfattningen och ansåg att hembygdsföreningen ska
satsa mer på teman som är moderna och som ligger i tiden. Enligt Karlsson kan den unika
känslan stärkas genom att stora kontraster skapas.
Kvällar med ett specifikt tema trodde Lars Andrae skulle vara intressant. Bland annat kunde
det vara kvällar med teman om mat, dryck eller dans. Paketutbud med t.ex. värmländskt
bröllop eller svamp- och bärplockning kunde vara andra intressanta teman, enligt Andrae.
Gunnar Gustafson nämnde att marken utanför området kunde nyttjas mer, exempelvis för att
visa upp husvagnar och liknande.
Utifrån den mer omfattande enkäten som delades ut bland besökare på Folklustspelet
Värmlänningarna och Bälgspelet framkom att många var intresserade av att utöka
evenemangen kulturellt med konserter, musikfester, teaterläger och lustspel. Andra var mer
inriktade på att förbättra utbudet för den yngre generationen med exempelvis ett gratis tivoli.
Såväl bland besökarna som hos övriga respondenter fanns intresse av att skapa ett jaktoch/eller fiskeevenemang.
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Respondenternas bostadsort
Evenemang
Wolfland Spring Meet
Spelmansstämman
Värmlänningarna
Bälgspel
Country & Western
Hundutställning
Dansbandsmaraton
Antik-, Klock- och
Samlarmässa
Höstmarknad
Snitt

Hagfors/
Munkfors
30 %
0%
17 %
7%
10 %
9%
33 %
10 %

Övriga
Värmland
54 %
17 %
49 %
18 %
42 %
63 %
52 %
55 %

I ett
grannlän
11 %
10 %
4%
4%
18 %
7%
0%
8%

Övriga
Sverige
1%
69 %
27 %
57 %
24 %
18 %
10 %
19 %

Norge

Danmark

4%
3%
0%
13 %
6%
3%
5%
6%

0%
0,5 %
1%
1%
0%
0%
0%
0%

Annat
land
0%
0,5 %
2%
0%
0%
0%
0%
2%

43 %
17,5 %

45 %
44 %

4%
7%

5%
26 %

3%
5%

0%
0,3 %

0%
0,5 %

Tabell 18: Fördelning av bostadsort

Av de besökare som valt att svara på enkäten kom drygt två femtedelar av dem (44 %) från
övriga Värmland. Hundutställningen var det evenemang som lockade flest besökare från
Värmland medan Spelmansstämman var det evenemang som drog till sig minst besökare från
Värmland. Drygt en fjärdedel av besökarna kom från övriga Sverige. Spelmansstämman och
Bälgspelet var de två evenemang som drog flest besökare från övriga delar av landet.
Höstmarknaden var det evenemang som hade den största andelen besökare från Hagfors och
Munkfors. Totalt sett var antalet respondenter från trakten i genomsnitt 17,5 %. Endast ett
fåtal kom från Danmark respektive ett annat land medan besökare från Norge totalt uppgick
till 5 % där den största andelen norrmän besökte Bälgspelet. Jämfört med det totala antalet
norrmän som besökte evenemangen var det 2 % fler som kom från något av Värmlands
grannlän.
9.2 Hembygdsgården som anläggning
En viktig del i undersökningen var att undersöka vad respondenterna ansåg om Ransäters
hembygdsgård som anläggning. Synpunkter från besökare, ansvariga för evenemangen, de
ideellt arbetande, de i hembygdsföreningens styrelse samt externa respondenter ingick i
studien.
Ansvarig för Wolfland Spring Meet, Stefan Thorén, var mycket nöjd med anläggningen och
framhöll de fysiska förutsättningarna, gräsplanen med bra dränering, närliggande
campingplats och god tillgång på toaletter, vanliga och handikappsanpassade. Eftersom han
tyckte att Ransäters hembygdsgård var en väl fungerande plats för evenemanget var det inte
aktuellt med någon förflyttning.
Vid en diskussion med unga besökare på Spelmansstämman framkom en del intressanta
synpunkter. Det framfördes önskemål om en läktare alternativt en upphöjd scen i den loge där
uppträdanden ägde rum. En sådan tillbyggnad skulle underlätta sikten vid fullsatta spelningar.
Spelmansstämmans ansvarige, Pelle Schunnesson, var mycket positiv till anläggningen som
arena för evenemanget. Området innefattade allt som behövdes med en vacker miljö därtill.
Stora ytor är en tillgång, liksom platserna för spelningar och möjligheterna till logi. Han
nämnde dock att anläggningen, i synnerhet stugbyn, behövde underhållas bättre. Ransäters
hembygdsgård var enligt Schunnesson en oslagbar plats för detta evenemang:
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Det är helt otänkbart att kunna genomföra stämman på någon annan plats. Det är
inte endast för att Ransäter är en fantastisk plats för evenemanget, utan för att
stämman är så förknippad med Ransäter. Kan inte stämman genomföras här så
kommer den med allra största sannolikhet att läggas ned.
Vid evenemanget Värmlänningarna delades även en längre version av enkäten ut. Besökarna
svarade då bl.a. på vad de tyckte om Ransäters hembygdsgård som anläggning och om det
fanns något de ville ändra på. Hembygdsgården fick mycket fint betyg av besökarna eftersom
98 % ansåg att den var bra eller mycket bra. Endast några få (6 %) kom med förslag till
förändringar, men det behöver förstås inte betyda att de övriga 94 % var helt och hållet
tillfreds med anläggningen. Det fanns en viss ovilja bland respondenter att välja
svarsalternativ som krävde en motivering. Folklustspelets regissör, Suzanne Adolfson, ansåg
att ”Gropa” med tillhörande byggnader var en idealisk plats för föreställningen och att
anläggningen som helhet var fantastiskt fin. Hon nämnde dock att husen i ”Gropa” behövde
underhållas bättre och så även sittplatserna och stugbyn. Adolfson framhöll också att det
borde finnas ett tak som kan skydda publiken vid dåligt väder.
Vid observationen i samband med Bälgspelet fick Kristofer Andersson möjligheten att tala
med Gundegabalettens ansvarige, Gunta Liede. Bland annat diskuterades en dansshow som
skulle kunna förläggas till hembygdsgården i början av augusti. Dock fanns det i så fall
önskemål om en bättre ljussättning vid sena uppträdanden. Även Liede nämnde att det skulle
behövas ett löstagbart tak över ”Gropa” för att kunna hålla kvar publiken vid dåligt väder. De
som besvarade enkäten var, i likhet med respondenterna på Värmlänningarna, väldigt nöjda
med Hembygdsgården som anläggning. Hela 91 % fann att anläggningen var bra eller mycket
bra. Rickard Berglund, ordföranden i Värmlands dragspelares förening, menade att besökare
uppskattade att få vara i en så fin miljö och därför var hembygdsgården i sig en
dragningskraft. Han ansåg vidare att det säkert fanns fler alternativ för Bälgspelets
lokalisering, men att det skulle kännas konstigt att flytta eftersom evenemanget varit förlagt
till hembygdsgården under många år. Det fanns inte heller några större funderingar på att
flytta då allt fungerade som det skulle.
Inför evenemanget Country & Western hade en provisorisk scen med tak satts upp i ”Gropa”,
vilket var till fördel när regnet började komma. Lars Thorén, ansvarig för evenemanget, tyckte
att anläggningen var mycket bra och det påpekades även av besökarna. Thorén nämnde att det
var tråkigt med bristen på stugor, hembygdsgillets evenemang ägde rum samtidigt som
Country & Westerndagarna. Lars Thorén framförde att ”Loftet” behövde större ytor och
önskade bättre faciliteter för handikappade. Vid önskemål skulle evenemanget mycket väl
kunna förläggas någon annanstans, men hembygdsgården har många fördelar, exempelvis
scener, serveringar och toaletter, enligt Thorén.
Vid Nationell hundutställning hade besökarna mycket positiva kommentarer om anläggningen
och den omgivande vackra miljön. Informationsansvarig för hundutställningen, Ingela
Bergqvist, menade att hembygdsgården var mycket pittoresk med charmiga
övernattningsstugor, som dock är i behov av renovering. Antalet toaletter var bra, men även
de något slitna. Utbudet av varor i kiosker och caféer fann hon tillfredställande, men däremot
saknades aktiviteter för barn. Det fanns enligt Ingela Bergqvist andra alternativ för
lokalisering av evenemanget, men inga som hade hembygdsgårdens fina miljö.
Kjell Eliasson, ansvarig för Antik-, klock- och samlarmässan, ansåg att det mesta var bra, men
han tyckte det var synd att värdshuset höll stängt under mässan. Han ansåg att det fanns
många alternativa platser för mässan och hade fått förfrågningar från Sunne, Arvika och
Karlstad.
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Anette Jansson, ansvarig för den Traditionell höstmarknaden, ansåg att Ransäters
hembygdsgård var en mycket bra plats för evenemanget. Marknaden ska vara traditionell och
därför var det viktigt att den fortsatte på hembygdsgården även i framtiden.
De ideellt arbetandes synpunkter angående anläggningen handlade till största delen om
matserveringarnas och dess brist på kapacitet. Det framkom även önskemål om att värdshuset
borde ägas av hembygdsföreningen och ha öppet oftare. En person nämnde att skyltningen på
anläggningen borde förbättras.
Ordföranden i hembygdsföreningen, Lars Andrae, betonade att anläggningen hade allt som
behövdes för olika sorters evenemang. Den omgivande naturen i kombination med de
närliggande kulturella platserna gjorde att hembygdsgården blivit omtyckt av arrangörer.
Sekreteraren i föreningen, Ulla Gustafson, ansåg liksom Lars Andrae att hembygdsgården var
väl lämpad för olika evenemang. Lokalerna på området samt ”Gropa” gav möjlighet till
spelningar och uppträdanden av alla de slag. Gustafson nämnde att evenemangen begränsades
till sommarhalvåret, men att det fanns isolerade lokaler som kunde användas på vintern. Det
behövdes vissa upprustningar av bastu och duschar för att öka intäkterna för värdshus och
stugby, berättade Ulla Gustafson.
9.3 Marknadsföring
Resultat utifrån respondenterna
Vid sex av de undersökta evenemangen hade flertalet av de tillfrågade fått sin information om
tillställningarna genom bekanta. Gällande de tre resterande evenemangen hade flertalet
besökare angivit alternativet Annat på frågan om hur de fick information om aktiviteterna i
Ransäter. Det var dessa två alternativ som klart dominerade respondenternas svar.
Alternativet Annat har bl.a. inneburit tidningar speciellt knutna till evenemangens tema.
Exempelvis biltidningar när det gäller Wolfland Spring Meet, branschtidningar och även
genom föreningar när det gäller Spelmansstämman, Bälgspel vid landsvägskanten, Country &
Western samt den Nationella hundutställningen. Dessa evenemang hade även besökts genom
”gammal vana och tradition”. Det framkom att respondenterna även fått information genom
annonser i tidningar såsom turisttidningar och länsomfattande dagstidningar.
Vid Antik-, klock- och samlarmässan hade alternativen NWT och VF angivits under
alternativet annat. På den Traditionella höstmarkanden hade vissa kommit förbi av en
händelse och valt att göra ett spontant besök. För andra har det varit något av en tradition. För
första gången hade Höstmarknaden annonserats i NWT och på så vis fick besökare även
information den vägen.
Folklustspelet Värmlänningarna kände flera respondenter till sedan länge och det talades om
en traditionell anknytning till platsen under alternativet annat. Dagspressen var en annan
informationskälla och vissa hade fått information genom sitt arbete.
Vid samtliga evenemang, med undantag Spelmansstämman, var Internet den
informationskälla som angivits minst. (Hundutställningen hade dock samma procentuella
andel gällande både Internet och broschyrer.) Den högsta procentuella fördelningen gällande
Internet men ändå det minst förekommande vid det specifika evenemanget, hade Country &
Western (13 %). Vid andra evenemang låg antalet respondenter som angivit Internet som
källa mellan 2 och 7 %. Ingen av respondenterna på Dansbandsmaraton hade fått sin
information genom Internet (observera låg svarsfrekvens).
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Näst Internet är det broschyrer som angetts minst som informationskälla. Endast vid
Spelmansstämman hade några fler respondenter fått information genom Internet än genom
broschyrer. Dock framgick det att den procentuella skillnaden var relativt stor mellan
alternativen Internet och broschyrer gällande flertalet evenemang.
Marknadsföringsåtgärder
I intervjuerna med de ansvariga för evenemanget har det framgått att flertalet hade annonserat
i länsomfattande samt i lokala tidningar. Vilket tidigare nämnts har även annonsering
förekommit i speciella branschtidningar. Ordförande i Wolfland Motorklubb berättade att det
inte förekommit någon annonsering i motortidningar. Trots det hade respondenter angett att
de fått information om evenemanget i biltidningar. Kanske hade det förekommit något
reportage eller liknande.
Flertalet evenemang visade sig haft en marknadsföring vilken sträckt sig utanför Värmland.
Gällande Spelmansstämman skickades ett häfte, med en upplaga på 3000-5000 exemplar, till
vissa utvalda platser och organisationer i Skandinavien. Evenemanget har även en egen
hemsida. En bevakning har gjorts av media under tillställningen. Folklustspelet
Värmlänningarna hade en geografisk spridning på sin marknadsföring och annonserat i
tidningar som täcker större delen av Svealand inklusive Stockholm. Evenemanget
uppmärksammades såväl i TV, radio och i flera tidningar i Värmland. Regissören för
Värmlänningarna förespråkade dock det nödvändiga i att satsa mer på marknadsföringen i
framtiden. Bälgspel vid landsvägskanten nådde utanför Värmland genom dragspelstidningar.
Förra året (2003) visades ett reportage angående Bälgspelet i TV. Detta gav dock inte lika stor
effekt som förväntat. Country & Western annonserade genom en nationell Country &
Westernklubb vilken har medlemmar i hela Sverige. Hundutställningen marknadsfördes
genom fackpress samt SKK (Svenska Kennelklubben). Antik-, klock- och samlarmässan
syntes förutom i Värmlands länstidningar även i tidningar i Närke, Göteborgsregionen, Norge
samt i facktidskrifter. Flygblad delades ut vid mässor och marknader.
Utifrån genomförda enkäter samt intervjuer har det framgått att tre av evenemangen,
Wolfland Spring Meet, Dansbandsmaraton samt Traditionell höstmarknad, inte
marknadsfördes utanför Värmland. Påpekas bör dock att Ransäters hembygdsförening har en
hemsida på Internet med information om händelser på platsen samt en egen broschyr. När det
gäller Traditionell höstmarknad så annonserades den i två speciella kataloger för att få
försäljare till marknaden. Beträffande marknadsföring inför Dansbandsmaraton berättade Lars
Thorén att evenemanget funnits med i NWT, VF, Värmlands turistråds turisttidning samt i
danstidningen ”Får jag lov”. Affischering har även förekommit på vissa platser runt om i
området. Vid intervjuerna och även via enkätsvaren har det framgått att information via mun
till mun har varit effektiv.
9.4 Associationer med Ransäter
De tre främsta associationerna med Ransäter var Bälgspel vid landsvägskanten, Folklustspelet
Värmlänningarna samt Tage Erlander.
Det har funnits två starka profiler i området som förknippas med Ransäter nämligen Tage
Erlander och Erik Gustaf Geijer. Vidare förekom associationer till Geijersgården och
Geijersskolan, vilka ligger utanför Ransäters hembygdsgård.
Huvudsakligen associerades Ransäter med de evenemang som bedrivs på Ransäters
hembygdsgård. Vid Värmlänningarna, Bälgspelet samt Hundutställningen associerade
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merparten av de tillfrågade till just det specifika evenemanget. Nedan redogörs vad som var
den mest förekommande associationen vid varje evenemang.
Evenemang:
Värmlänningarna
Bälgspel vid landsvägskanten
Nationell hundutställning
Country & Western
Wolfland Spring Meet
Spelmansstämman
Antik-, klock- och samlarmässa
Traditionell höstmarknad

Främsta associationen:
Värmlänningarna
Bälgspel vid landsvägskanten
Nationell hundutställning
Tage Erlander (3:e plats Country)
Bälgspelet (4: e plats Bil/Mc-utställning)
Musik (4: e plats Spelmansstämman)
Tage Erlander (4: e plats Antikmässa)
Värmlänningarna (5: e plats Marknad)

Ransäter förknippades även med det natursköna läget med vackra omgivningar, vacker
hembygd, sommar och sol. Dessutom beskrevs stämningar och känslor. Ransäters
Spelmansstämma stack ut lite från de övriga angående associationerna. Förutom
Spelmansstämman och Värmlänningarna associerades Ransäter med beskrivande ord som
musik, dans, glädje, vänner, gemenskap, vackra omgivningar, sommar och bad i älven.
9.5 Samverkan och organisation
Organisation
De ideellt arbetande anser att organisationen runt evenemangen i Ransäter fungerat helt
godkänt under året. Deras syn på hur hembygdsföreningen fungerat var tämligen positiv men
ändå något splittrad. Överlag ansågs att helheten var bra men att det fanns vissa saker som
borde ändras och förbättras.
Folklustspelet Värmlänningarna kräver en relativt stor organisation och det är många personer
som arbetar med just det evenemanget. Kommunikationen mellan dessa personer och övriga
föreningen har inte alltid fungerat så bra som den borde, menar Suzanne Adolfson. Det har
varit lite av ”vi och dom”-känsla men det känns, enligt Suzanne Adolfson, som det börjar bli
bättre. Organisationsmässigt så skulle det enligt henne vara bra med en ledningsgrupp mellan
styrelsen och organisationen för Värmlänningarna. Överlag behövs det klara riktlinjer för
ansvarsområden och arbetsuppgifter inom föreningen.
Pelle Schunnesson, ansvarig för Spelmansstämman, instämmer i att hembygdsföreningens
organisation har varit ”lite luddig” och det funnits brister. Det ser bra ut på papperet men i
praktiken kan det uppkomma en del problem, menar Schunnesson. Enligt den samme har
vissa saker som behövt åtgärdas på anläggningen blivit påpekade under flera år men ändå har
inget hänt. Schunnesson säger att han ser positivt på den i år nytillträdde ordföranden. De två
har tidigare haft mycket kontakter och det har fungerat väl.
Richard Berglund, ordföranden i Värmlands dragspelares förening, berättade vid intervjun att
kommunikationen mellan hans förening och hembygdsföreningen i år fungerat mycket bra.
Berglund menar att det beror på hembygdsföreningens nye ordföranden Lars Andrae vars
inställning till samverkan är positiv och som förespråkar fria diskussioner. Vidare anser
Berglund att det alltid kommer att finnas olika viljor inom och mellan föreningar. Då de två
föreningarnas samverkan är viktig, inte minst ekonomiskt, är det av stor betydelse för båda
parter att det fungerar bra.
Både Ingela Bergqvist, informationsansvarig vid Hundutställningen, samt Stefan Thorén,
ordföranden i Wolfland Motorklubb, anser att deras samverkan med hembygdsföreningen
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fungerat bra. Thorén berättade att hans samverkan med hembygdsföreningen bygger på
skapade personliga kontakter vilket underlättat arbetet. Thorén har ingen direkt insikt i
hembygdsföreningens organisation men då hans evenemang och kontakterna runt det fungerat
antar han att hembygdsföreningens organisation är god.
I intervjun med hembygdsföreningens ordförande Lars Andrae framkom att styrelsen enligt
stadgarna ska bestå av sju medlemmar som anger verksamhetens omfattning och ger de
ekonomiska förutsättningarna. Under denna styrelse ska det finnas en arbetsgrupp som leds av
en avlönad föreståndare. Arbetsgruppen, som består av frivilliga medlemmar, delas upp i
sektioner där varje sektion med en ledare har ansvaret för ett speciellt arrangemang. Med detta
hoppas Andrae att alla ska känna sig delaktiga och ha möjlighet att påverka arbetet och
verksamheten. Ulla Gustafson, sekreterare i hembygdsföreningen, ser helst att det finns en
liten styrelse som är ansvarig för föreningens ekonomi och budgetarbete. Sedan kan det vara
bra om det finns olika sektioner som är ansvariga för sina respektive evenemang och
områden. Givetvis skulle det vara välkommet med en anställd föreståndare som kan leda en
viss del av verksamheten.
I det praktiska och dagliga arbetet vid receptionen vill Lars Andrae ha en avlönad,
serviceinriktad receptionist som kan arbeta med datorer samt har insikt i ekonomi. Lars
Andrae vill även ha en anställd föreståndare. Denne skulle kunna genomföra föreningens
evenemang, ha kontroll över det ekonomiska läget, på förslag från styrelsen upprätta avtal
med berörda parter samt sköta marknadsföring. Föreståndaren ska dessutom ha översyn över
de olika enheterna på hembygdsgården och ansvara för skötseln av anläggningen. Skulle
ytterligare arbetskraft krävas till speciella arbeten kan tjänster enligt Lars Andrae köpas
tillfälligt av anlitad entreprenör. Från några av respondenterna som är ansvariga för
evenemang finns önskemål om en mer professionell attityd från hembygdsföreningen vilket
bl.a. Pelle Schunnesson tidigare nämnt.
Om kraven på hembygdsföreningens arbetskapacitet, professionalism etc. ökar genom interna
och externa påtryckningar kan det få vissa konsekvenser som följd. De ideellt arbetande
antyder att antalet arbetstillfällen inte kan utökas för att det redan nu är så mycket arbete
under sommaren, något som även Héctor Vallejos nämner. Lars Andrae befarar att ökade krav
på professionalism kan leda till att ideella krafter stängs ute. Arbetet på hembygdsgården
innebär sociala nätverk vilket är viktigt för många i bygden och de får inte trasas sönder anser
Andrae. Ulla Gustafson anser att hembygdsföreningen inte kan drivas som ett företag.
Samtidigt är ekonomin dock en avgörande faktor och är inte ekonomin under kontroll så går
det ut över all verksamhet. Värdshuset är enligt Gustafson ett exempel på en verksamhet som
måste drivas strikt affärsmässigt av professionella personer för att klara av konkurrensen på
marknaden. Flera respondenter talade om möjligheten att arrendera ut Värdshuset och i vissa
fall även stugbyn. Det viktigaste, enligt Héctor Vallejos, är att den som driver värdshuset har
rätt kompetens och det är mindre viktigt om denne är anställd av hembygdsföreningen eller är
en arrendator. Andrae ser utarrendering av vissa av hembygdsföreningens verksamheter som
nödvändig. Han befarar att det i organisationen saknas både kunskap och kraft att driva
verksamheten på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt.
Information
Undersökningen visar att det finns vissa brister i hur informationen sköts internt i
hembygdsföreningen. Av de 13 personer som arbetar ideellt vid evenemangen ansåg fem
personer att de hade goda kunskaper i föreningens organisation. På frågan om hur information
och kommunikation fungerat mellan de ansvariga i föreningen och de ideellt arbetande så var
respondenterna i den sistnämnda gruppen kritiska. Tre berättade att det fungerat ganska bra
eller bra, två svarade att de inte visste och åtta personer att det fanns brister. De ideellt
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arbetande efterfrågade exempelvis informationsmöten för funktionärer och tillfällen då de
kunde möta ansvariga för verksamheten och tala med dem.
Syftet med en hembygdsgård
Studien visar på att respondenterna har en relativt samstämmig syn på vad som är syftet med
en hembygdsgård samt verksamheten på platsen. Hembygdsföreningens ordförande Lars
Andrae vill att hembygdsgården ska vara en kulturfrämjande plats. Det innebär enligt honom
att bevara det gamla som haft betydelse för utvecklingen i bygden samt att åskådliggöra det.
De ideellt arbetande är inne på samma linje. Dessa vill bevara det gamla i form av traditioner,
byggnader och föremål inför framtiden samt visa upp det för andra människor.
Flera respondenter anser att verksamheten inte får bli allt för kommersiell för att den då inte
är hållbar i längden. Inte heller Héctor Vallejos vill att verksamheten ska bli för varugjord,
även om det kan innebära uteblivna arbetstillfällen. Vidare klargjorde den samme vid
intervjun att det inte är fel med att tjäna pengar på verksamheten i Ransäter, men att det bör
vara kulturen på platsen som genererar inkomster. De ideellt arbetande ser gärna att
verksamheten vid hembygdsgården inbringar inkomster som hjälper till att uppnå
hembygdsföreningens övriga mål, men att gården inte får riskera att bli någon nöjespark. Ulla
Gustafson vill poängtera att det i mitten av 1990-talet skrevs in i hembygdsföreningens
stadgar att föreningen även ska arbeta för bygdens framtida utveckling. Hon anser att det
därmed är viktigt att föreningen arbetar för bygdens bevarande och en positiv utveckling.
Både Héctor Vallejos och Monica Karlsson understryker det viktiga i att det finns en dialog
mellan inblandade parter och olika människor kring verksamheten i Ransäter. Vallejos säger i
intervjun att det viktigaste är vad bygdens folk säger i frågan, så länge de är nöjda och
fortsätter engagera sig så är det goda indikatorer. Flera respondenter ser möjligheten att
Ransäter är stort nog för att passa många olika inriktningar och arrangemang. De ideellt
arbetande instämmer i att hembygdsgården ska vara en mötesplats för olika sorters människor
och att den ska vara öppen för alla. Samma grupp personer vill att hembygdsgården ska vara
en levande institution och vilken verksamhet som bedrivs där styrs av en naturlig process.
Lars Andrae ser det värdefulla i att ta tillvara mer nutida trender, det som anses vara ett jippo
idag kan faktiskt i framtiden vara av stort kulturellt värde, spekulerar han.
Framtid
Flera synpunkter har kommit upp som rör framtiden, inte enbart om evenemangen utan även
framtid som rör föreningen, hembygdsgården och Värmland i stort. De ansvariga för
evenemangen ser positivt på framtiden. Stefan Thorén, som ansvarar för Wolfland Spring
Meet, anser framtiden som ljus eftersom den nuvarande motorträffen är det enda evenemanget
för motorintresserade i Värmland. Thorén säger att det skulle vara roligt om evenemanget
även kunde fortsätta på kvällen med musik, dans och grillning. De problem som Thorén mest
oroar sig över är att få folk att ställa upp och arbeta ideellt. Ett annat evenemang som
framtiden ser ljust ut för är Spelmansstämman. Pelle Schunnesson, ansvarig för stämman,
uttrycker sin positiva förhoppning för framtiden. Intresset för stämman växer för varje år och
ett exempel är alla funktionärer som vill jobba på stämman. Spelmanstämman har ett
hundratal frivilliga funktionärer på plats men fler vill få chansen att jobba där. Schunnesson
säger att de fått neka folk arbete eftersom intresset är för stort.
Att få ekonomin att gå ihop har varit en faktor som kan vara avgörande för evenemangens
framtid för vissa av arrangörerna. Suzanne Adolfson säger att mycket hänger på hur
ekonomin kommer att se ut för Värmlänningarna. Rent ekonomiskt har evenemanget gått
dåligt i många år men det börjar nu sakta vända åt rätt håll. För att få det att bli än bättre krävs
det en mer offensiv marknadsföring enligt henne. Kjell Eliasson som ansvarar för Antik-,
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klock- och samlarmässan säger att konkurrensen ökat mycket de senaste åren. Det finns idag
troligen dubbelt så många mässor än för elva år sedan, menar Eliasson. Sedan har den norska
marknaden blivit mättad vilket alla värmländska mässarrangörer i slutändan kommer att
märka av.
Samverkan mellan olika parter anser en del vara viktig för att få en säker framtid för sina
respektive evenemang. Suzanne Adolfson poängterar vikten av att förfoga över rätt personer i
ledningen, inte bara i evenemangsledningen utan även i föreningen, som kan engagera
människor att arbeta frivilligt och få dem att känna sig behövda. Även Rickard Berglund från
Bälgspelet betonar vikten av gott samarbete mellan de involverade parterna eftersom både
Spelmansstämman och Bälgspelet är beroende av varandra för att fungera bra. Mycket av en
positiv framtid skapas av ett gott samarbete, avslutar han.
Héctor Vallejos från Munkfors kommun är inne på samverkan mellan olika parter. Han säger
att det är viktigt att de som anordnar evenemangen samordnar det med andra arrangörer som
har liknande evenemang. Det finns idag ingen efterfrågan för att kunna bedriva liknande
evenemang samtidigt. Vallejos ger exempel från Munkfors där det anordnas dans vissa helger.
Ansvariga för dansen ser till att samköra det med andra arrangörer för att undvika konkurrens
dem emellan.
Monica Karlsson, Värmlands turistråd, vill i framtiden se ett utbyggt samarbete mellan olika
hembygdsföreningar i Värmland som exempelvis har bygdespel på sitt program. Här kan
samverkan ske i form av gemensamma broschyrer, hemsidor på Internet men även utbyte av
skådespelare och teknik. En gemensam biljettförsäljning med rabatten ”gå på tre evenemang
betala för två” skulle säkert generera mer besökare. Héctor Vallejos ser Ransäter i ett större
regionalt perspektiv. Ransäter tillhör idag en av cirka åtta stora turistattraktioner i Värmland,
varför inte skapa en gemensam organisation för samverkan och strategiskt tänkande för de
stora evenemangen i Värmland? Tyvärr tänker allt för många kommuner på sitt men inser inte
att det som är bra för grannkommunen faktiskt kan påverka den egna kommunen positivt,
avslutar han.
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10. Analys
Besökarnas kostnader
Överlag ansåg de flesta respondenter att inträdet till de respektive evenemangen var
överkomligt. Sett till enskilda evenemang ansåg 51 % av de svarande på Wolfland Spring
Meet att inträdet var billigt. Ingen av dem ansåg priset som dyrt och det ger möjligheten att
höja priset på inträdet en aning, vilket även Stefan Thorén, ansvarig för evenemanget,
funderar på. Vid en höjning av inträdespriset skulle evenemanget kunna utvecklas och
innefatta musikuppträdanden, enligt Thorén.
Vid Bälgspel vid landvägskanten ansåg 35 % av de tillfrågade att inträdet var dyrt medan
endast 9 % tyckte det var billigt. En anledning till det höga priset var att ansvariga för
evenemanget valt att ta dit en stor artist. Problem som kan ha uppstått var att alla inte fick
plats vid ”Gropa” när artisten spelade. Många av de tillfrågade kan även ha varit besökare
som enbart var intresserade av buskspel och inget annat. Vid Spelmansstämman undviks detta
problem genom separata inträden till olika artister.
En stor andel av besökarna ansåg att priset på mat och dryck var överkomligt. Dock var det
tre evenemang där flera respondenter ansåg att priset på mat och dryck var högt vid
jämförelse med de övriga evenemangen, Spelmansstämman (12 %), Bälgspelet (11,5 %) och
Nationell Hundutställning (11 %). På Spelmansstämman finns många yngre besökare, vilka
ofta har sämre ekonomi i och med att många studerar. En annan förklaring är att
evenemangen sträcker sig över flera dagar, vilket gör att många tar med sig egen mat och
tillagar den vid tältet, husvagnen eller husbilen.
Många av de andra evenemangen äger antingen rum under endast en dag eller en kväll vilket
gör det mer acceptabelt att köpa något under den korta perioden. Exempelvis svarade 0 % av
respondenterna på Dansbandsmaraton att kostnaden på mat och dryck var hög och hela 29 %
(största andelen sett över alla evenemang) att den var låg. Många kommer dit kvällstid och
planerar säkerligen att dansa samt att äta och dricka gott under kvällen.
Associationer och marknadsföring
Tage Erlander har utvecklats till att bli ett platsspecifikt ord som förknippas med Ransäter.62
Några besökare på varje evenemang associerade Ransäter med Tage Erlander, ett undantag
var dock Spelmansstämman där respondenterna inte alls associerade med Erlander. En
anledning kan vara att andelen yngre besökare var mycket större på Spelmansstämman än på
något av de övriga evenemangen. Många av den äldre generationen har dock vetskap om Tage
Erlander, frågan är om dagens ungdom kommer att göra det i samma omfattning i framtiden.
Resonemanget ovan är också viktigt att beakta vid marknadsföring. Thomas Blom och Mats
Nilsson (2000) hävdar att det väsentliga i att förmedla en generell helhetsbild som många
besökare kan förknippa med något positivt. Att enbart förmedla en viss unik upplevelse skulle
istället enbart nå ut till en begränsad skara besökare. Genom att i mer generella termer
förmedla en helhetsbild kan en större skara besökare nås. 63
I teorin nämns vikten av platsidentitet och symboler för att besökaren ska få en harmonisk
bild av platsen de besökt och då gärna vill återkomma till.64 De associationer som gavs av de
tillfrågade på Spelmansstämman skiljer sig åt från de övriga evenemangen. Respondenterna
förknippade ofta Ransäter med vackra, beskrivande ord som glädje, gemenskap och sommar.
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Utifrån dessa associationer kan starka symbolvärden skapas vilket i ett senare skede kan
utbytas till ekonomiskt värde såväl för evenemanget som för platsen.65
Bostadsort
Resultatet visar att den största andelen av respondenterna kommer från övriga Värmland följt
av övriga Sverige och på tredje plats kom besökare från Hagfors och Munkfors kommuner.
Det kan finnas flera anledningar till varför inte fler besökare är från trakten. Flera evenemang
som idag genomförs på hembygdsgården har ett specifikt tema vilket gör att besökaren oftast
har ett intresse och ett syfte i att besöka evenemanget. Ett exempel är Spelmansstämman som
har temat folkmusik och dans, då ingen av de tillfrågade var från Hagfors och Munkfors,
medan andelen respondenter från övriga Sverige uppgick till 69 %. Samma mönster syns på
Bälgspel vid landsvägskanten där 7 % av besökarna var från Hagfors och Munkfors
kommuner medan 57 % kom från övriga Sverige. Eva Wolf (2003) vid Göteborgs universitet
påpekar att den enskilde besökaren själv, utifrån sina ideal och värderingar, värdesätter och
upplever attraktioner och sevärdheter på olika sätt.66 Evenemangen som ovan beskrivits har
ett starkt och specifikt tema och är kopplat till individer med specifika ideal och värderingar,
här i form av intresse för dans, folkmusik och dragspel. Det resulterar även i att ansvariga för
evenemangen med sin marknadsföring måste söka sig utanför länets gränser och därmed
fånga upp de besökare som har ett intresse i exempelvis dans, folkmusik och dragspel. Det
lokala intresset för ett evenemang som Spelmansstämman eller Bälgspelet är för litet för att
det skulle fungera att genomföra.
En annan orsak kan vara att det bland besökarna finns en viss ”mättnadskänsla” på de redan
väl etablerade evenemangen, vilket gör att det i så fall kan vara aktuellt med en viss
förändring av dessa. Förändringar har bland annat gjorts på Värmlänningarna, enligt Suzanne
Adolfson. Hon menar att en utveckling av Värmlänningarna varje år är nödvändig för att det
inte ska bli en kopia på föregående års föreställning. Till årets föreställning valde de att
synliggöra de minsta rollerna mer, som exempelvis dansarna och kören. En modernisering av
flera evenemang kan i vissa fall vara nödvändig, främst för att få dit en yngre generation, men
även för att åter göra det intressant för besökare från närområdet.
De evenemang som besökare från Hagfors och Munkfors i högsta grad bevistade var i
turordning: Traditionell Höstmarknad, Dansbandsmaraton och Wolfland Spring Meet.
Evenemangen hade lågt inträde, var av lokal karaktär med ansvariga boende i trakten samt att
evenemangens teman tydligen passade besökare från Hagfors/Munkfors bra.
Hembygdsgården som anläggning
Många som svarat på den stora enkäten samt även de flesta intervjurespondenter har överlag
varit nöjda med hur anläggningen är och fungerar. De brister som upplevdes var få och
handlade mer om skötsel av olika områden på hembygdsgården. Resultatet visade att många
ser den omkringliggande miljön som viktig. Att det då förekommer slitage behöver inte
betyda så mycket, det är problem som lätt kan ordnas till om så önskas. Att däremot påverka
det unika och pittoreska som platsen ger kan orsaka negativa effekter bland besökarna. När en
besökare väljer att beskriva en upplevelse för en annan part kan det vara svårt att rent konkret
beskriva en upplevelse i ord. Istället beskriver besökaren upplevelsen utifrån fysiska
omgivningsfaktorer, som exempelvis vackra omgivningar, musiken och dansen.
Beskrivningar som lättare kan beröra en annans parts känslomässiga reaktioner.67 Det är med
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andra ord viktigt att vara medveten om att förändringar såsom moderna byggnader och stora
parkeringsplatser kan få konsekvenser i form av negativa beskrivningar till tredje part.
Den geografiska lokaliseringen av hembygdsgården kan ses som både positiv och negativ. Ur
ett transport- och kommunikationsperspektiv får anläggningen ses som bra. Riksväg 62 går
strax utanför anläggningen vilket gör det lätt för besökare och busstransporter att hitta dit.
Även det faktum att det förekommer stora evenemang som kräver stora ytor för parkering
samt övernattning gör hembygsgårdens geografiska läge bra. Det som däremot får ses som
nackdel är att hembygdsgården ligger lite långt bort från Munkfors tätort för att ett
spontanbesök ska vara enkelt.
Verksamhetsidén
I Vägledning för organisationsutveckling kan läsas att det finns vissa strategiska frågor som
styr en organisations verksamhetsidé. Den första av dessa frågor är vad en organisation bör
ägna sig åt. Den frågan ska besvaras med organisationens grundläggande syfte.68 Svaren söks
då hos föreningen och dess medlemmar. De ideellt arbetande ansåg att syftet med en
hembygdsgård bl.a. är att bevara det gamla i form av traditioner, byggnader och föremål inför
framtiden. Vidare ska hembygdsgården vara en öppen plats för olika människor, den ska vara
öppen för förändringar och det är inget fel att tjäna pengar på verksamheten, men att det ska
vara för att uppnå föreningens övriga mål. Synen som respondenterna hade på
hembygdsgården stämde väl överens med vad hembygdsrörelsens grundläggande syften är.
Rörelsen ska verka aktivt i bevarandet av det lokala kulturella arvet för eftervärlden. Det kan
få positiva effekter i form av stärkt lokal identitet och positiv framtidstro bland befolkningen i
bygden.69 Det betyder att framtida evenemang och verksamheter bör ha en stark förankring
bland befolkningen i bygden. Skapas en stark gemenskap mellan lokalbefolkningen och
hembygdsgården kommer folk i trakten säkerligen vilja fortsätta att engagera sig i frågor som
rör verksamheten. En stark hembygdsförening med starka evenemang kan få en positiv
utveckling i frågor som rör näringslivet i stort.
Det är dessutom intressant att jämföra medlemmarnas åsikter med följande som står i
hembygdsföreningens stadgar. Hembygdsföreningen ska verka för70:
att
att
att
att
att
att
att
att
att

främja kunskapen om och kärleken till hembygden
bevara, vårda och levandegöra kulturminnen
beakta miljövården och landskapsbilden
i sina festarrangemang återspegla svensk och värmländsk bygdekultur
odla samkvämskulturen
göra hembygdsgården till en för inflytelser utifrån öppen kulturhärd med
förankring i den fäderneärvda kulturen
stödja ungdomsvård med bl.a. folkdans, musik, teater och hantverk på sitt
program
uppmuntra studieverksamheten
bidra till bygdens framtida utveckling

Ransäter och evenemangen på platsen har en betydelse som sträcker sig bortanför platsen och
utanför de organisationer som ansvarar för evenemangen på hembygdsgården. Héctor
Vallejos talade om hembygdsgårdens betydelse för Munkfors kommun och Monika Karlsson
om betydelsen för turismen och näringslivet i stort. En konsekvens blir att många vill
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samverka med hembygdsföreningen och i viss mån även påverka verksamheten i olika
riktningar.
För den idéburna organisationen gäller dock att hålla fast vid sin identitet och
sina grundläggande mål, och ändå kunna samspela med omgivningen. Många
gånger krävs en balansgång och ibland uppstår dilemman, t.ex. mellan
kortsiktiga resultat och långsiktiga principer.71
Den andra strategiska frågan som styr en organisations verksamhetsidé är ”vad organisationen
kan ägna sig åt”.72 Det som möjliggör eller begränsar en organisations verksamhet är dess
resurser. I hembygdsföreningens fall utgörs resurserna av de ideella krafterna, kompetensen
inom föreningen, ekonomin, hembygdsgården som anläggning etc. Enligt de ansvariga
personerna inom hembygdsföreningen är de mer begränsande resurserna ekonomin samt
kunskapen om hur man driver stugbyn och värdshuset på ett affärsmässigt sätt, samt i vissa
fall även marknadsföring. En annan begränsande faktor som nämnts av flera olika personer, är
hur mycket tid de ideellt arbetande kan och vill lägga ned på hembygdsgården.
Den tredje strategiska frågan är ”vad organisationen vill ägna sig åt”. Den frågan syftar på den
vilja, drivkraft eller vision som organisationens medlemmar har.73 I fallet med Ransäters
hembygdsförening verkar svaret på den frågan i stora drag ligga tämligen nära svaret på den
första strategiska frågan. Det gäller speciellt svaren från de ideellt arbetande angående vad de
ansåg syftet med hembygdsgården vara. Det finns en gemensam syn inom föreningen,
nämligen att det är positivt med inkomster genom aktiviteter då dessa kan användas till
kärnverksamheten och att underhålla anläggningen. Det verkar finnas olika åsikter om vilka
kategorier av evenemang som bör genomföras. En medlem i föreningen säger uttryckligen att
hembygdsgården inte får förvandlas till någon nöjespark. Héctor Vallejos ser helst att
hembygdsföreningens inkomster kommer från kulturen som finns och bedrivs på platsen. Han
ser hellre att verksamheten på Ransäters hembygdsgård bedrivs i en traditionell anda efter
medlemmarnas villkor än att verksamheten genererar stora inkomster på en mer kommersiell
verksamhet, även om det sistnämnda alternativet innebär fler arbetstillfällen. En paragraf i
hembygdsföreningens stadgar som tillkom i mitten av 1990-talet om att hembygdsföreningen
ska ”bidra till bygdens framtida utveckling”74 kan verka en aning oprecis i sin betydelse. Det
är knappast någon medlem inom hembygdsföreningen som motsätter sig om föreningens
verksamhet genererar positiva effekter på utvecklingen i området. Frågan är vem som har
tolkningsföreträde och vilka konsekvenser det kan få för hembygdsföreningens verksamhet.
Föreningens inre liv
Organisationens strukturer
Det är av stor betydelse att en förenings organisationsstrukturer är anpassade efter
verksamheten. En organisations verksamhetsidé kan styras efter de tre strategiska frågor som
tidigare nämnts. För att verksamhetsidén sedan ska förverkligas behöver en organisation
arbetsmetoder samt organisationsstrukturer.75 Om arbetet ska kunna ske effektivt och få ett så
positivt resultat som möjligt, behöver föreningens arbetsmetoder och organisation vara väl
anpassade efter verksamhetsidén.
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Hembygdsföreningen har en stor verksamhet och omfattande samverkan med olika aktörer,
vilket medför krav och förväntningar på organisationen. Vissa av respondenterna berättade i
intervjuerna om vad de kunde uppfatta som brister i föreningens organisation. Pelle
Schunnesson, ansvarig för Spelmansstämman, nämnde att organisationen i
hembygdsföreningen ser bra ut på papperet, men att den i praktiken är något luddig och att det
ibland uppkommit problem. Suzanne Adolfson ansåg att arbetet med Värmlänningarna
antagligen skulle ha fungerat bättre om det fanns en ledningsgrupp mellan de som arbetade
med Värmlänningarna och styrelsen. Adolfson sade även att det behövs klara riktlinjer för
ansvarsområden och arbetsuppgifter inom föreningen. De två respondenterna som är
verksamma i styrelsen ser behovet av en omorganisation i föreningen. Båda förespråkar en
liten styrelse med ett huvudansvar samt olika arbetsgrupper eller sektioner med medlemmar
som engagerar sig inom olika områden.
Information & kommunikation
Bland de ideellt arbetande svarade tre av respondenterna att informationen och
kommunikationen mellan de ideellt arbetande och de övriga vid verksamheten fungerat
ganska bra eller bra medan åtta av respondenterna svarade att det fanns brister. Suzanne
Adolfson berättade att det har varit lite ”vi och dom”-känsla mellan styrelsen och de ansvariga
för Värmlänningarna men det kändes som om det började bli bättre. Flera respondenter
betonar betydelsen av en öppen dialog mellan olika parter. De brister som påvisades var
främst att det saknades större möten med de ideellt arbetande innan säsongen drog igång.
Genom sådana möten skulle dessa få chansen att få träffa de ansvariga för evenemangen och
ha möjlighet att ställa frågor. Kommunikation mellan föreningens ledning och medlemmarna
är av stor betydelse då det annars blir ett missnöje p.g.a. att medlemmarna inte förstår varför
vissa beslut är fattade. Samtidigt måste det finnas möjlighet för medlemmarna att göra sina
röster hörda för styrelsen, för att de ska kunna känna sig delaktiga i processen samt för att
beslut ska få en bred förankring i föreningen.76 Organisationer som befinner sig i en besvärlig
situation har ofta svårt att agera på ett sådant sätt som är mest effektivt och kännetecknas inte
heller ofta av följande egenskaper:77
•
•
•
•
•

God förmåga att hantera ett förändringsbehov.
Förmåga att utnyttja en förändring till något positivt.
Kunna leva med kontinuerliga förändringar.
Flexibilitet och rörlighet, både mentalt och organisatoriskt.
Lyhördhet och framförhållning.

Åren efter konkursen var hembygdsföreningen under ekonomisk press, vilket förmodligen
idag bidrar till att intäkter är av mycket hög prioritet samt att ett långsiktigt strategiskt
tänkande kan få ge vika för ett mer kortsiktigt tänkande med temporära lösningar. Vanligt för
föreningar i sådana situationer kan även vara ett starkt inslag av centralstyrning. Styrelsen
som är ansvarig inför årsmötet gällande ekonomin blir sparsamma och vill ha en stor insyn i
föreningens arbete. Decentralisering av beslut och ansvar samt utgiftskostnader avstannar
eller kan gå tillbaka.
Studien visar att hembygdsföreningens medlemmar anser att organisationen och det interna
samspelet i huvudsak fungerar bra. Dessa reflekterar i första hand över hur det fungerar vid de
evenemang där de arbetar. De flesta av medlemmarna arbetar dock med mer praktiska saker i
ett välarbetande maskineri på en mer operativ nivå inom föreningen vilket kan förklara deras
syn på organisationen.
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Föreningens yttre liv
Samverkan
Respondenterna i undersökningen ansåg att ansvariga i hembygdsföreningen visar en god
vilja att ha en öppen dialog med andra organisationer och utomstående. Pelle Schunnesson
sade att han ser positivt på den i år nytillträdde ordföranden. De två har tidigare haft täta
kontakter och det har fungerat väl. Enligt Rickard Berglund är det bl.a. tack vare
hembygdsföreningens nya ordföranden Lars Andrae, vars inställning till samverkan är positiv
och som förespråkar fria diskussioner.
Studien visar på att personer inom föreningen och utomstående anser att det finns en bra
stämning mellan dem och hembygdsföreningens ledning. Vissa respondenter antydde att
klimatet varit lite bistrare tidigare. Att det är på det sättet kan kanske förklaras med att det året
efter hembygdsföreningens konkurs fanns en viss misstro till hembygdsföreningen. Det trots
att en stor del av styrelsen kom att bytas ut. Samtidigt kan det vara så att diskussionerna med
de större organisationerna, vars evenemang har en stor ekonomisk betydelse samt ställer
högre krav på organisation, förs mer affärsmässigt och formellt. Vidare ansåg Berglund att det
alltid kommer att finnas olika viljor inom och mellan föreningar. Då de två föreningarnas
samverkan är viktig, inte minst ekonomiskt, är det av stor betydelse för båda parter att det
fungerar bra. Det som styrker det är att företrädare för organisationer med mindre evenemang
ansåg att kontakter och samverkan med hembygdsföreningen fungerat bra under lång tid och
att arbetet grundar sig på personliga kontakter.
Förslag på evenemang och verksamheter
Många respondenter har givit förslag på verksamheter som kan förläggas på hembygdsgården.
Det har bland annat talats om möjligheterna för hembygdsgården att fungera som kursgård
med specifika teman. Det har även diskuterats möjligheter till mer renodlade evenemang som
exempelvis vildmarkmässa, villa- och trädgårdsmässa, designmässa, mångkulturell mässa
med olika invandrarkulturer medverkande. Variationen är med andra ord stor och tanken är
god, men framförallt är det verksamheter som ligger rätt i tiden. Monica Karlsson, Värmlands
turistråd, trodde att framtida verksamheter måste vara mer moderna för att attrahera nya
besökare. Trender som idag ses, framförallt på TV och i tidningar, handlar mycket om det
egna hemmet, trädgården, mode, design och jaktprogram. Att då anamma det till en
hembygdsgård där besökare ”live” kan få vara med kan vara en bra strategi. Som med allt
annat så finns det även andra faktorer att beakta innan ett beslut tas.
Det finns dock vissa problem som kan uppstå vid ett utökande av antalet verksamheter på
hembygdsgården. De ideellt arbetande anser att arbetsbördan redan är stor och nya
evenemang skulle säkert få fler att tröttna och inte orka ställa upp. Istället förordas små
familjeevenemang såsom grillafton med trubadur och barnjippon. Huvudsaken är att det inte
sliter mer på personalen och att det inte är för dyrt inträde.
Annat som också bör beaktas är hur många turister och besökare anläggningen klarar av att ta
emot. En stor tillströmning av besökare kan skada byggnader och miljön runt omkring. Vid
regn kan marken på området under större evenemang som Bälgspelet och Spelmansstämman
förvandlas till en lerig åker. Samtidigt kan en allt för stor turisttillströmning leda till att den
unika känslan som hembygdsgården har försvinner. Många besöker en plats för just det unika
platsen erbjuder.78

78

Turistdelegationen (1998) sid. 34-35
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11. SWOT-analys
Styrkor
Ideell förening
• Det finns många medlemmar som engagerar sig och arbetar ideellt.
• Det finns inga direkta krav på avkastning som i ett företag.
Anläggningen
• Det finns flera bra lokaler för utställningar, uppträdande m.m.
• Stora användbara ytor finns på hembygdsgården och utanför.
• Det är en flexibel anläggning som går att använda till olika sorters evenemang.
Varumärket
• Relativt många människor känner till namnet Ransäter bl.a. i samband med olika
väletablerade evenemang och kända personer med lokal anknytning.
Samverkan
• Om ett evenemang av någon anledning går dåligt ekonomiskt sprids förlusterna över
flera organisationer och blir inte något stort hot mot hembygdsföreningen.
• Respondenter från andra organisationer säger att de har en bra dialog med
hembygdsföreningens ledning vilken är positiv till samarbete.
Lokalisering
• Den mellersta delen av Värmland kan ses som ett kluster av olika platser och
anläggningar som lockar turister.
• Det finns vacker natur och omgivningar i området.
• Kommunikationerna till hembygdsgården får ses som relativt goda med den nya
Klarälvsbanan (cykelvägen), Riksväg 62 samt Klarälven.
Svagheter
Ideell förening
• Mål och beslut bör vara förankrade bland medlemmarna vilket kan påverka
organisationens flexibilitet och handlingskraft.
• Långsiktighet försvåras då föreningens verksamhet kan vara starkt beroende av vissa
personers engagemang, ideell arbetskraft samt möjligheten att det blir en stor
omsättning av de förtroendevalda vid årsmöten.
Externt beroende
• Föreningen är beroende av samverkan gällande evenemang vilka står för en stor del av
föreningens inkomster.
• Olika former av ekonomiska bidrag (inklusive lönebidrag) är av betydelse för
föreningens verksamhet.
• Föreningen besitter inte alltid kunskap själv utan kan behöva ta in den utifrån i form
av kompetensstöd, hjälp med utveckling och förändring o.s.v.
Lokalisering
• Det bor få personer i hembygdsföreningens omedelbara närhet vilket innebär få
spontana besök för fika etc. vid sidan av evenemangen.
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Intern kommunikation
• Medlemmar saknar möjlighet och vägar för att föra en dialog med de ansvariga inom
föreningen.
• Informationen från styrelsen till medlemmar och ideellt arbetande har bitvis varit
bristfällig.
Mål och syfte
• Hembygdsföreningen har som mål och syfte att bevara och visa upp det gamla och
historiska i olika former. Samtidigt får föreningen genom sin verksamhet, målsättning
och samverkan krav på professionalism och effektivitet.
Organisation
• Hembygdsföreningens organisation är i vissa fall inte anpassad till dess målsättning
och den omfattande verksamhet den bedriver.
Möjligheter
Sponsring
• Med Ransäter som ett starkt varumärke och med flera välkända evenemang finns
möjligheten att söka sponsorer eller samarbetspartners inom näringslivet.
Samverkan med andra aktörer
• Mer samverkan med hotell, researrangörer, andra hembygdsföreningar med
evenemang kan ge ytterligare möjligheter.
Ta in kunskap utifrån
• Där hembygdsföreningen själv saknar kunskap och erfarenhet kan den köpa tjänster,
anställa personal, arrendera ut verksamhet för att inte göra misstag eller gå miste om
möjligheter.
Utveckla anläggningen
• I mån av resurser och arbetskraft kan anläggningen fortsätta att utvecklas för att bli än
bättre lämpad utifrån besökarnas och evenemangens behov.
Utveckla nuvarande evenemang och verksamheter
• Hembygdsföreningen har möjlighet att prova nya evenemang i egen eller andras regi
samt utveckla nuvarande verksamheter för att passa olika människors behov och
önskemål.
Hot
Föreningen utvecklas inte med tiden
• Föreningen låter sig inte förnyas vilket leder till att få yngre personer engagerar sig.
Föreningen utvecklas utan en förankring hos medlemmarna
• Föreningen utvecklas efter styrelsens målsättning vilken inte är förankrad bland
medlemmarna, vilket kan leda till att medlemmarnas engagemang minskar.
Konflikt mellan affärsmässighet och det ideella förhållningssättet
• Krav på affärsmässighet och effektivitet från anställd personal, besökare och
samarbetspartners skulle kunna leda till en konflikt med medlemmar och ideellt
arbetande i hembygdsföreningen. Resultatet skulle då kunna bli att engagemanget
minskar bland de ideellt arbetande.
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•
•

Nuvarande evenemang lyckas inte med att locka yngre publik.
Få yngre finner de nuvarande evenemangen intressanta och antalet besökare minskar
därför med tiden.

Externt beroende
• Det externa beroendet leder till att hembygdsföreningen blir beroende av andras
intressen. Konsekvensen kan bli att hembygdsföreningen får svårt att styra sin egen
verksamhet.
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12. Slutsatser
Ransäters hembygdsgård lockar årligen ett stort antal besökare. Av evenemangen som ingår i
studien är ungefär hälften av besökarna från regionen, vidare kommer besökare från övriga
Sverige och även från andra länder. Studien visar att besökarna i huvudsak är nöjda med
hembygdsgården som anläggning, med servicen vid evenemangen och med priserna.
Associationer med Ransäter styrs till stor del av varifrån besökarna kommer samt deras ålder.
Äldre personer samt lokalbefolkningen associerar oftare till olika personer med anknytning
till platsen och andra evenemang än de som är yngre och från andra delar av landet.
Ansvariga för de olika evenemangen ser i allmänhet positivt på framtiden. De anser att
ansvariga för hembygdsföreningen i grunden har en positiv inställning till samverkan. Det
som kan försvåra samarbetet är dock hembygdsföreningens organisation och arbetsmetoder.
De utomstående personerna som blivit intervjuade anser att Ransäter hembygdsgård har ett
stort värde för utvecklingen och näringslivet i området. Trots det ska hembygdsföreningens
medlemmar bestämma över verksamheten på hembygdsgården genom dialog och därmed bör
förändringar inte gå ut över föreningens grundläggande syfte.
De ideellt arbetande är nöjda med verksamheten och organisationen i föreningen. De vill dock
att kommunikationen inom hembygdsföreningen ska öka så att de får mer information från de
ansvariga samt att de i högre grad kan påverka verksamhet och beslut. Vidare anser de ideellt
arbetande att föreningen ska vara öppen för influenser och förändringar och att de ska vara
förankrade hos medlemmarna och inte kollidera med hembygdsföreningens ursprungliga
syfte. Respondenterna från hembygdsföreningens styrelse är öppna för förändringar gällande
organisationens strukturer så att det anpassas efter verksamheten och dess behov. De ser
positivt på samverkan och är medvetna om att hembygdsföreningen och verksamheten på
hembygdsgården behöver förändras som en del av en naturlig process.
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13. Rekommendationer
Följande avsnitt innehåller författarnas förslag till möjliga förändringar som kan genomföras
vid hembygdsgården och verksamheterna på platsen. Tankarna grundar sig på de intryck och
erfarenheter som författarna fått vid besöken i Ransäter, möten med olika människor samt
bearbetning av empiriskt material. Vad som är lämpligt eller möjligt att genomföra är upp till
hembygdsföreningen och de andra aktörerna som ansvarar för evenemangen och andra
verksamheter.
Organisation
Flera respondenter inom och utanför hembygdsföreningen ansåg att föreningens organisation
är något diffus. De upplevde bl.a. att det inte framgår klart vem som ansvarar för vad. I
föreningen behövs klara riktlinjer om ansvarsområden samt hur arbetet ska skötas. För att
medlemmarna ska känna engagemang och ansvar så kan det vara positivt med fler
självständiga sektioner eller arbetsgrupper inom hembygdsföreningen. Dessa bör om möjligt
utses direkt av årsmötet och vara ansvariga inför detta. En sektion är ansvarig att avrapportera
till styrelsen gällande budget och planerad verksamhet. Samtidigt ska inte styrelsen gå in och
detaljstyra sektionernas verksamhet. Det kan vara positivt om det vid sektionens möten
närvarar personer från styrelsen och vice versa. Ett exempel är Folklustspelet
Värmlänningarna som redan idag sköts relativt självständigt.
Det har i studien framkommit brister gällande information och kommunikation inom
hembygdsföreningen. Medlemmarna upplever att de saknar möjligheter att påverka
föreningens arbete och att de inte får information om vad som planerats. Därför bör det skapas
informationskanaler samt arenor för dialog inom föreningen. Utöver årsmötet bör det införas
större medlemsmöten exempelvis före och efter sommarens alla evenemang. Vid dessa ska
inte bara deltagarna informeras om beslut utan de ska ha möjligheten att ställa frågor till och
föra en dialog med representanter från styrelsen. Information från styrelsemöten kan
exempelvis nå ut till medlemmarna via:
1.
2.
3.
4.

Medlemsmöten
Protokoll på Internet
Tillgängliga protokoll på kansliet
Veckobladet som informationskanal för spridning av information till hushållen i
närområdet

Möjligheter för medlemmarna att påverka kan vara genom en brevlåda där de kan lägga
förslag till styrelsen och förslag på personer till valberedningen, utrymme på föreningens
hemsida och medlemsmöten. Allt för att medlemmar i större mån ska kunna känna sig
delaktiga i styrelsens arbete.
Sponsring
I dagens samhälle har det blivit allt vanligare att företag och offentliga aktörer sponsrar olika
kulturevenemang. Om hembygdsföreningen skulle vara intresserad av att skriva avtal med
sponsorer så borde det finnas intressenter. Det grundas på att Ransäter är ett etablerat
varumärke med evenemang som är välkända för en bred publik från stora delar av landet och
även i andra länder. Eventuella sponsorer bör givetvis stå för verksamhet och produkter som
lämpar sig för att uppmärksammas på hembygdsgården och dess informationsmaterial.
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Mat och dryck
Flera personer, däribland ungdomar vid Spelmansstämman, efterfrågade ett mer varierat
utbud av mat vid serveringarna. Det de efterfrågade var i första hand vegetariska alternativ till
den husmanskost som idag erbjuds. Även det faktum att vissa har efterfrågat ett värdshus gör
att öppnandet av detta bör ske och i synnerhet under stora evenemang som drar mycket folk.
Försäljning av korv på utspridda platser på området skulle troligen resultera i fler impulsköp
av de besökande.
Marknadsföring
Personal vid turistbyråer anser att det är bra när arrangörer skickar e-post samt flygblad när de
har något evenemang på gång. På så sätt kan personalen lätt ge information om vad som
händer vid den aktuella tidpunkten. Detta är ett enkelt och mycket billigt komplement till
marknadsföringen av olika evenemang på hembygdsgården. Studien visar på vad olika
kategorier av människor associerar med Ransäter. Resultatet kan bl. a. användas vid strategier
för marknadsföring.
Anläggningen
Flera synpunkter handlade om ett provisoriskt tak över ”Gropa”, för att skydda publiken vid
folklustspel och konserter. Då är risken mindre att de besökande lämnar uppträdandet och det
skulle eventuellt få människor att trotsa vädret och få dem att besöka tillställningen vid regn.
Vid större evenemang som exempelvis Bälgspel vid landsvägskanten bör åtanke läggas på var
större artister ska uppträda. I år (2004) spelade Kalle Moreus i ”Gropa” och vissa av
besökarna ansåg scenen vara för liten för en artist av Moreus dignitet. Många av besökarna
hade betalat för att se uppträdandet men alla fick tyvärr inte plats. En artist i hans klass bör
uppträda på en plats där en större publik får rum, så att alla besökare som vill kan få möjlighet
ta del av tillställningen. ”Gropa” är byggd som en amfiteater och är därför mer anpassad för
exempelvis folklustspel.
Några av de tillfrågade nämnde att det saknades en lekplats för barn på hembygdsgården. Vid
ett eventuellt uppförande av lekplats är det viktigt att denna integreras väl i den idylliska
miljön. Plastkonstruktioner bör därför undvikas för att istället använda sig av naturmaterial,
såsom sten och trä. Detta skulle resultera i att fler barnfamiljer väljer Ransäters hembygdsgård
som utflyktsmål, även när inget evenemang äger rum. Ytterligare ett förslag i samband med
barnaktiviteter är en egen maskot för Ransäters hembygdsgård, i likhet med Bingoberra och
Ronald McDonald. Den skulle kunna heta Jan Säter (eftersom en del barn kan ha svårighet att
uttala bokstaven R). Denna figur bör då gestaltas av en utklädd person vid evenemangen.
Maskoten kan ha flera funktioner, dels att underhålla barnen med exempelvis
ballongutdelning och lekar och dels att denne blir en symbol för barnvänliga arrangemang.
Figuren bör då också synas tydligt i marknadsföringen.
Evenemang
Ransäters hembygdsförening skulle kunna utveckla hembygdsgården till kursgård där
verksamheten ligger i linje med hembygdsföreningens övriga verksamhet. Spelmansstämman
började en gång i tiden som just en avslutning på en flera dagar lång kurs. Studien visar att det
finns efterfrågan på ytterligare kurser inom olika områden som inte endast går av stapeln
under just evenemanget.
Enligt en del respondenter finns det en avsaknad av evenemang som är riktade mot ungdomar.
Vårt förslag är en ökad samverkan med högstadium och gymnasieskola. Elever på den
nordiska rockmusiklinjen i Munkfors skulle kunna ha spelningar för en yngre publik. En
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annan möjlighet är konstutställningar eller projektarbeten arrangerade av lokala förmågor.
Vidare så skulle det vara positivt för vissa evenemang att locka fler yngre besökare. Den
grupp vi i första hand tänker på är de i åldern 16-22 år. På Bälgspel vid landsvägskanten
tillhörde endast 4 % av respondenterna denna ålderskategori något som får ses som lite
oroande inför framtiden. Vid Spelmansstämman var hela 28 % av respondenterna mellan 16
och 22 år vilket kanske inte återspeglar verkligheten exakt men som ändå är
uppseendeväckande. Det lite oroväckande på Spelmansstämman är istället att av ungdomarna
var det endast ett fåtal från Värmland. Att öka antalet ungdomar och gärna de från området
borde vara av hög prioritet bland arrangörerna. Marknadsföringen kan kanske vinklas för att
bättre nå fram till ungdomar men det effektivaste borde ändå vara ekonomiska styrmedel
såsom rabatter.
Vid Spelmansstämman förekom det vad de ansvariga för evenemanget kallade intimkonserter.
Det är alltså uppträdande där inträdet ligger separat från det utbud som är inkluderat i
helgbiljetter och liknande. Pelle Schunnesson såg dessa extra inträden som ett styrmedel. Utan
det extra inträdet och ett begränsat antal biljetter så skulle det inte vara möjligt att erbjuda
dessa mindre, mer nischade spelningar. Dessutom riskerar inte arrangören att intresset bland
besökarna är större än vad det finns utrymme i lokalerna, något som är problematiskt då alla
redan har en giltig biljett.
Det är viktigt att det är många aktiviteter på Ransäters hembygdsgård så att anläggningen inte
blir helt tyst på kvällar då inte något större evenemang äger rum. Samtidigt efterfrågade bl.a.
de ideellt arbetande aktiviteter som grillkvällar med kanske någon trubadur som spelade. Av
stor betydelse är att det ska vara små arrangemang som inte kräver mycket personal och
förberedelser. Människorna ska kunna slappna av och ha en trevlig stund.
De ideellt arbetande har redan mycket att göra under sommaren så funderingar på nya
evenemang bör gå i linje med en utökning av antalet ideellt arbetande. En tanke är att ha ett
utbyte med en annan hembygdsgård, antingen i Sverige eller varför inte i övriga Europa. En
resa med de ideellt arbetande till den hembygdsgården skulle kunna få upp intresset för att
arbeta ideellt i Ransäter. Samtidigt ger det god marknadsföring för Ransäters hembygdsgård
eftersom föreningen har möjlighet att visa upp sig på annan ort. Utbyte av olika evenemang
kan också ske vid ett utbyte med en annan hembygdsgård, exempel på sådan verksamhet idag
är framförandet av Värmlänningarna på andra platser och andras gästspel. Alla åtgärder som
får yngre människor att engagera sig i hembygdsföreningens verksamhet är positivt. Det är
viktigt att ge ungdomar ett inflytande och kanske även bilda en speciell sektion för dem.
En utökad samverkan med andra organisationer som arrangerar olika evenemang i regionen
borde vara positivt. Föreningarna kan samverka för att inte konkurrera onödigt mycket med
varandra. Dessutom kan organisationerna genom samverkan finna lösningar för att locka fler
besökare. Ett utökat samarbete med andra hembygdsgårdar kan exempelvis inrikta sig på
bygdespel. Mycket kan göras i samverkan som en gemensam broschyr och/eller hemsida på
Internet. En gemensam biljettförsäljning med bra paketpriser på flera evenemang skulle kunna
generera fler besökare. Vidare kan hembygdsgårdar ha gemensam teknisk utrustning och
skådespelare, men även hjälp i form av ideellt arbete till de olika evenemangen. Många
besökare åker i nuläget till Ransäters hembygdsgård för ett specifikt evenemang. Då många
av besökarna är återkommande kan de kanske vid nästa besök tänka sig att stanna några dagar
extra och passa på att besöka andra platser runt om i Värmland. Det gäller då att det finns
markandsföringsmaterial om de olika platserna i Värmland och att detta verkligen når ut till
dem. Samverkan med andra för turismen viktiga platser som Mårbacka och Rottneros park
kan vara ett sätt att få dem att stanna kvar i Värmland lite längre. Ett samarbete med hotell i
Värmland och researrangörer kan leda till helhetsprodukter med exempelvis paketutbud där
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flera olika resmål ingår. Klarälven samt asfalteringen av det gamla järnvägsspåret borde
innebära ytterligare möjligheter till att locka besökare till hembygdsgården. Uthyrning av
cyklar och inlines till besökarna vid evenemangen kan bli en möjlig inkomstkälla.
Wolfland Spring Meet
Inträdet på 40 kronor vid evenemanget får ses som lågt. De som ställer ut sina fordon behöver
inte betala något inträde, vilket är rimligt. Den förmånen borde vara begränsad till ett bestämt
antal vuxna personer per bil.
Spelmansstämma
Flera personer främst ungdomar efterfrågade armband som gäller som helgbiljetter. Sådana
armband är vanliga vid festivaler och används vid andra evenemang vid Ransäters
hembygdsgård. Många av besökarna vid Spelmansstämman kommer i huvudsak för dansen.
Av den anledningen kunde just dansen lyftas fram mer i marknadsföreningen och göras lite
mer jämställd med musiken. Pelle Schunnesson funderade på om det kanske gick att förlänga
evenemanget med ytterligare någon dag. Om det finns intresse bland besökarna för det så är
det givetvis positivt för alla parter.
Värmlänningarna
Kanske går det att framföra Värmlänningarna vid andra evenemang som exempelvis vid
Spelmansstämman. Vid det evenemanget kommer många besökare som är intresserade av
dans, folkmusik och kultur.
Dansbandsmaraton
För en mer effektiv marknadsföring kan affischer sättas upp och flygblad spridas i större
omfattning i och med att evenemanget är nytt. Någon vecka innan evenemanget i Ransäter
hölls Fryksdalsdansen i Sunne, där finns rätt människor att fånga upp.
Traditionell Höstmarknad
Ett förslag gällande marknaden är att den bör harmonera med hembygdsgårdens atmosfär, för
att åstadkomma detta kan förändringar genomföras successivt. Dessa mindre tillägg kan
betyda en del för stämningen vid evenemanget, och kan i slutändan resultera i en mer
gammaldags marknad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lokalt och regionalt hantverk
Odlare från trakten som exempelvis säljer grönsaker och/eller honung
En öppen bakarstuga med visning av bakning och försäljning av bröd
Visning/Guidning av övriga byggnader på området
Utställningar av lokala konstnärer och eventuell försäljning
Visning av kardning av ull, där besökaren kan få prova på och även köpa produkter
En auktion
En spådam
Gammaldags klädsel hos personalen på området
Tillverkning av godis och försäljning av karamellstrutar

Om Höstmarknaden blir av mer ”Emil i Lönneberga-karaktär” skulle förmodligen fler
besökare från övriga länet attraheras, eftersom arrangemanget nu liknar många andra
marknader runt om i Värmland.
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De offentliga aktörerna i Värmland
Ransäters hembygdsgård är idag en plats dit tusentals människor kommer varje år. Många
besökare är från Värmland men en stor andel kommer även från andra delar av Sverige,
Norden och ifrån Europa. Ur vår synvinkel är därför Ransäter en bra plats att marknadsföra
regionen på. Héctor Vallejos, kommunalråd i Munkfors, berättade att namnet Ransäter är
betydligt mer känt för omvärlden än vad Munkfors är. Kommunen borde enligt Vallejos
därför bli bättre på att visa upp sig vid hembygdsgården. Det samma borde gälla Region
Värmland, turismorganisationer m.fl. Besökarnas associationer med Ransäter visar att de
uppskattar den vackra naturen och kulturen i området. Det finns av den anledningen en chans
att få dessa människor att i framtiden skaffa sig ett sommarhus i området eller till och med
flytta dit.
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14. Avslutande reflektioner
När Ransäters hembygdsgård initierades i början av 1920-talet och då förvärvet av den anrika
bondgården från 1600-talet skedde var verksamhetsidén begränsad. Den var att vårda och
bevara det kulturarv som inte påverkats av industrialismen och modernismen. Då
hembygdsgården enbart innefattade bondgården under 1950-talet och det under sommartid
arrangerades något enstaka evenemang ansågs hembygdsgården av vissa vara
färdigutvecklad. Några ytterligare ambitioner fanns inte. Efter ett ordförandebyte startade
dock utvecklingen mycket tack vare en eldsjäl med ett stort engagemang. Idag har Ransäters
hembygdsgård blivit en mötesplats för hembygdsrörelsen och kulturturismen då exempelvis
flertalet olika arrangemang och evenemang äger rum sommartid. Dessutom har det blivit en
mötesplats för äldre och yngre generationers intressen. Numera framhävs
hembygdsföreningens syfte tydligare, att vårda och utveckla bygdens kultur samt bidra till
bygdens framtida utveckling.

Effektivitet

Blomstring
Tillväxt
Formulering

Mognad

Etablering
Tid

Figur 100: En organisations utveckling
Källa: Manual för Organisationsanalys, Forum Syd.

Alla organisationer och rörelser genomgår med tiden en utveckling som kan delas upp i olika
faser. Figuren ovan visar ett exempel på utveckling som passar in på Ransäters
hembygdsförening men det går även att dra vissa paralleller till hembygdsrörelsen i stort.
Vilket går att se i figuren inleds utvecklingskurvan med organisationens formulering och
etablering. Om utvecklingen går positivt blir följande faser tillväxt och blomstring. Ransäters
hembygdsförening har idag återhämtat sig efter konkursen och står nu vid ett vägskäl. Tiderna
förändras och det är av stor betydelse att locka nya målgrupper och yngre generationer både
till förening och till verksamhet. Om det inte lyckas kommer föreningen med stor sannolikhet
sakta men säkert få en negativ utvecklingskurva och finna sig i att i framtiden ha betydligt
mindre verksamhet än idag. Lyckas istället föreningen utvecklas i takt med samhället och
attrahera nya grupper så är framtidsutsikterna istället mycket positiva.
Möjligheterna finns för Ransäters hembygdsförening oavsett vilken väg föreningen väljer så
är det av stor betydelse att de avgörande besluten är förankrade hos medlemmarna.
Föreningens verksamhetsidé måste grunda sig på medlemmarnas behov, kapacitet och vision
annars är verksamheten inte hållbar i längden. För att bevara och utveckla hembygdens kultur
måste föreningen samtidigt möta den nya näringen, upplevelseindustrin. Studien visar de olika
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parternas respekt för hembygdsföreningens integritet och förståelse för dess grundläggande
syfte. Medlemmarna och ansvariga i föreningens styrelse visar från sitt håll öppenhet inför
nya inslag på hembygdsgården och förändringar i den egna organisationen. Viljan till
samverkan finns för att gemensamt möta kommande möjligheter och prövningar.
Föreliggande rapport är ett bevis på det och syftar till att vara en god grund och en
utgångspunkt för den framtida utvecklingen av Ransäters hembygdsgård.
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Bilaga 1: Enkätformulär, kortare enkät
Ifylld enkät bytes mot fika (en person) i kiosken. Alternativt lämna den i någon av de uppsatta lådorna på
området.
1.

Kön?

Man

Kvinna

2.

Ålder? 16-22

23-35

36-60

3.

Vilken är Er utbildning? (Ange endast den senaste)
Folk-/grundskola
Högskola/ Universitet

4.

Gymnasium (även realexamen, folkhögskola)
Forskarutbildning

Vilken är Er nuvarande och huvudsakliga sysselsättning?
Anställd
Egen Företagare

5.

Studerande
Pensionär

Arbetssökande
Övrigt

Ungefär hur stor är Er sammanlagda inkomst innan skatt per månad?
Mindre än 10 000 kr
20-30 000 kr

6.

10-15 000 kr
30-40 000 kr

15-20 000 kr
Mer än 40 000 kr

Var finns Er bostadsort?
Hagfors/Munkfors kommuner
Till Värmland angränsande län
Norge
Annat land, vilket?

7.

61-

Övriga Värmland
Övriga Sverige
Danmark

Hur fick Ni information om evenemangen i Ransäter?
Informationsbroschyr
Internet
Genom en bekant
Annat__________________________________________________________

8.

Har Ni tidigare varit vid Ransäter hembygdsgård?
Nej

9.

Ja, en gång

Två gånger

Tre gånger
eller fler

Vad anser Ni om inträdet till evenemanget?
Mycket billigt

Billigt

Överkomligt

Dyrt

Mycket dyrt

Dyrt

Mycket dyrt

10. Vad anser Ni om kostnaden på mat och dryck?
Mycket billigt

Billigt

Överkomligt

11. Val av logi vid eventuell övernattning på orten?
Bor hemma
Hyrd stuga
Eget fritidshus

Hotell
Hos familj/vänner
Annat

Tält/husbil/husvagn
Vandrarhem

12. Hur mycket har Ni tänkt att spendera totalt under Er vistelse i Ransäter?
< 500 kr
2000-4000 kr

500-1000 kr
> 4000 kr

13. Vad associerar Ni med Ransäter?
Er åsikt är värdefull. Tack för Er medverkan!

1000-2000 kr

Bilaga 2: Enkätformulär, längre enkät
Ifylld enkät bytes mot fika (en person) i kiosken, alternativt lägg enkäten i någon av de
uppsatta lådorna på området.
14. Kön?

Man

Kvinna

15. Ålder?

16-22

23-35

36-60

61-

16. Vilken är Er utbildning? (Ange endast den senaste)
Folk-/grundskola
Högskola/ Universitet

Gymnasium (även realexamen, folkhögskola)
Forskarutbildning

17. Vilken är Er nuvarande och huvudsakliga sysselsättning?
Anställd
Egen Företagare

Studerande
Pensionär

Arbetssökande
Övrigt

18. Ungefär hur stor är Er sammanlagda inkomst innan skatt per månad?
Mindre än 10 000 kr
20-30 000 kr

10-15 000 kr
30-40 000 kr

15-20 000 kr
Mer än 40 000 kr

19. Var finns Er bostadsort?
I Hagfors/Munkfors kommuner
I övriga Sverige
Annat land, vilket?

I övriga Värmland
I Norge

I ett grannlän
I Danmark

20. Har Ni tidigare varit vid Ransäters hembygdsgård?
Nej

Ja, en gång

Två gånger

Tre gånger
eller fler

21. Hur länge beräknar Ni att stanna i Ransäter?
En dag
En övernattning
5-8 övernattningar

2-4 övernattningar
Fler än 8 övernattningar

22. Val av logi vid eventuell övernattning på orten?
Bor hemma
Hotell
Hos familj/vänner
Annat

Tält/husbil/husvagn
Vandrarhem

Hyrd stuga
Eget fritidshus

23. Vad är Er avsikt med resan?
Endast för att besöka evenemanget vid Ransäters hembygdsgård
Rundresa huvudsakligen i Värmland
Besök under vistelse i sommarstugan
Rundresa i Sverige
Besök hos familj/vänner
Övrigt

24. Hur fick Ni information om evenemangen i Ransäter?
Informationsbroschyr
Internet
Genom en bekant
Annat__________________________________________________________
25. Vad anser Ni om servicen i samband med evenemanget?
Mycket bra

Bra

Ganska bra

Dålig

Mycket dålig

Dyrt

Mycket dyrt

Dyrt

Mycket dyrt

26. Vad anser Ni om inträdet till evenemanget?
Mycket billigt

Billigt

Överkomligt

27. Vad anser Ni om kostnaden på mat och dryck?
Mycket billigt

Billigt

Överkomligt

28. Hur mycket har Ni tänkt att spendera under Er vistelse i Ransäter?
< 500 kr
2000-4000 kr

500-1000 kr
> 4000 kr

1000-2000 kr

29. Vad anser Ni om det evenemang som Ni besökt?
Mycket bra

Bra

Ganska bra

Dåligt

Mycket dåligt

30. Vilken typ av evenemang skulle Ni vilja genomfördes i Ransäter?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
31. Vad associerar Ni med Ransäter?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
32. Vad anser Ni om Ransäters hembygdsgård som anläggning?
Mycket bra

Bra

Ganska bra

Dålig

Mycket dålig

20. Anser Ni att något saknas eller borde vara annorlunda?
a)

Ja

Nej

b)
Om Ja, i så fall vad?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Er åsikt är värdefull. Tack för Er medverkan!

Bilaga 3: Intervjuformulär, intervjuer med ansvariga för evenemangen
1. Personens bakgrund.
2. Berätta lite om ert evenemang, bakgrund, och hur det har utvecklats?
3. Vad har ni för målgrupp är det som besöker ert evenemang?
4. Hur marknadsförs evenemanget?
5. Går ert evenemang att utveckla ytterligare?
6. Hur upplever du hembygdsföreningen som samarbetspartner?
7. Hur ser du Ransäters hembygdsgård som anläggning för evenemang, Vad är bra och
vad är dåligt?
8. Finns det andra alternativ till Ransäters hembygdsgård för ert evenemang?
9. Vad tror du era besökare anser om kostnadsläget vid evenemanget i Ransäter, om en
jämförelse görs med andra liknande evenemang?
10. Vilka är framtidsutsikterna för evenemanget?
11. Har du några funderingar på andra evenemang som skulle kunna genomföras vid
Ransäters hembygdsgård?

Bilaga 4: Frågeformulär till de ideellt arbetande på Ransäters Hembygdsgård
1. Ålder?

16-22

23-35

36-60

61-

2. Hur länge har Ni arbetat ideellt för Ransäters Hembygdsförening?
___________________________________________________________________________
3. Vilka evenemang har Ni arbetat vid i sommar?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Är det några förändringar Ni vill se på något/några av de evenemang Ni arbetat för?
Ja

Nej

Om ja, i så fall vad?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Hur har det/de evenemang Ni jobbat vid i sommar fungerat organisatoriskt?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Finns det några praktiska förändringar (toaletter, stugby, cafeteria etc.) som Ni anser skulle
vara bra för Ransäters Hembygdsgård?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7. Anser Ni Er ha goda kunskaper om hur organisationen inom hembygdsföreningen är
uppbyggd?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8a. Hur tycker Ni att årets organisation fungerat i jämförelse med tidigare år?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8b. Hur vill Ni att organisationen skall se ut i framtiden?
___________________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
9. Hur anser Ni att informationen/kommunikationen fungerat mellan er ideellt arbetande och
de ansvariga för Hembygdsgården? Ge exempel.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

10. Har Ni funderingar på andra evenemang som kan genomföras på Ransäters
Hembygdsgård?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
11. Vad anser Ni att syftet med att driva en hembygdsgård bör vara?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12. Övriga kommentarer
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Bilaga 5: Intervjuformulär, intervjuer med nyckelpersoner
1.
Personens bakgrund
Ransäters hembygdsgård:
-

Organisation
Syftet
Personal med speciell kompetens
Risker med att driva hembygdsgården mer affärsmässigt
Samverkan med andra föreningar
Hembygdsgården som anläggning för evenemangen
Evenemangen idag – framtiden
Marknadsföring

2.
Personens bakgrund
Respondentens relation till Ransäters hembygdsgård och hembygdsförening
Kontakter mellan Värmlands turistråd och Ransäters hembygdsförening
Bevarande av kulturarvet på hembygdsgården och samtidigt ett anpassande för turism och
evenemang
Frivilligt arbetande kontra ökade krav på professionalism
Den allmänna trenden i Värmland gällande besöksnäringen och kulturturismen
Samverkan mellan aktörer för olika evenemang
Behovet av ökad kompetens hos aktörer i Ransäters hembygdsförening
Framtiden för Ransäters hembygdsgård och hembygdsförening
3.
Personens bakgrund
Respondentens relation till Ransäters hembygdsgård och hembygdsföreningen
Ransäters hembygdsgårds betydelse för Munkfors kommun
Relationen mellan kommunen och hembygdsföreningen
Syftet med en hembygdsgård
Hur Ransäters hembygdsgård bör fungera gällande:
-

organisation
evenemang
övrigt

Bilaga 6: Allmänna kommentarer från besökarna
Spelmansstämma
”Var finns den vegetariska maten?”
”Armband istället för biljett!”
”Jag önskar gitarrkurser här!”
”Det vore bra med armband a la Liseberg eller dylikt istället för biljett. Klart smidigare!”
”Det vore jättesmart om man fick ett ”festivalarmband” istället för biljett när man köper
helgbiljett.”
”Festivalarmband vid köp av helgbiljett (biljetten är jobbig att hålla reda på).”
”Vegetarisk mat!”
”Rårakor utan fläsk borde vara billigare, hutlöst!”
”Bort med engångsservice! Inför vegetariska alternativ!”
”Definitionsproblem? Spelmansstämma= Spelmän betraktas som artister= får fri entréövriga besökare betraktas som publik= betalar inträde.
Folkmusikfestival= Alla besökare betalar entréavgift.”
”Det är jättebra att det är mycket billigt så att alla har råd att komma hit. Vill man spendera
så går det ju bra att köpa musik, hantverk, mat mm, det är ju frivilligt!”
”Jag tycker att det är ett mycket bra pris för att detta skall kunna vara för alla, även
ungdomar med liten inkomst ska känna att de inte ruinerar dem. I Norge har de väldigt höga
priser på evenemang som detta. Det har utestängt en del av utövarna.”
Bälgspel vid landsvägskanten
”200: - för en torsdagskväll!”
”På grund av hög inträdesavgift går många inte in. Känner många dragspelare som bojkottar
Ransäter. En ändring vore positiv!”
”Finns inte en möjlighet att ge uppträdanden i ‘gropa’ för att den är för liten.”
”Det är för trångt vid ingången till stora scenen.”
”Vägen mellan festplatsen och Högsby camping borde vara stängd för biltrafik fredag och
lördag kväll.”
Country & Western
”Jag anser det fel att medverkande vid dragspelsfestivalen måste betala inträde!”

”Tyvärr ingen information om vilken dag och tid squaredance är, åkte 15-16 mil utan
danstillfälle fredagen den 16/7. Bättre koll på informationen nästa år önskas. Lycka till!”
Antik-, klock- och samlarmässa
”Mer matställen!”
”Fint med alla gamla saker!”
”Det är synd att man kan köpa hakkors och nazistiskt material.”
”Rastplatsens toalett fruktansvärt smutsig redan på fredagen.”
Nationell hundutställning
”40 kronor är överkomligt men 200 kronor är inte överkomligt för dragspelsstämman plus
andra evenemang.”
”Hundutställning 40 kronor överkomligt. Resten av året, dragspel, countrykväll med mera är
skandal dyrt.”
”En karta i katalogen över området hade varit önskvärt!”
”Vi är här för andra året på hundutställningen. Båda gångerna har det dragits kablar från
två husvagnar intill eluttagen på toaletterna som ligger mellan dörrarna. Det tycker vi är
dålig stil när det inte finns tillgång till el och borde sägas till. För övrigt är det trivsamt här
och vi trivs bra.”
”Underbara omgivningar som inger lugn och ro. Bra arrangemang av olika slag vid
hembygdsgården.”

