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1. BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL 
  

 

1.1 Bakgrund 

Svärdsjö och Svärdsjöbygden är en vacker bygd. Intill sjöar och vattendrag sprider 
byarna ut sig mot en fond av löv- och barrskog med de blånande bergen ständigt i 
horisonten. En tysk resande, som vid midsommartiden 1799 färdades genom socknen, 
beskriver dess skönhet med följande ord: 

”Slutligen hade vi emellertid på en lång sandig väg kommit fram till en höjd, och här, där 
vi förlorat staden ur sikte, förändrade sig också på en gång landskapets utseende. 
Naturen tycktes framträda i föryngrad gestalt. Vi blevo som förtrollade av det, vi nu sågo 
omkring oss, och den ene sökte blott göra den andre uppmärksam på än det ena än det 
andra vackra föremålet. Ty skogar, åkrar, ängar, sjöar, prydliga lantgårdar och enkla 
bondstugor stodo i brokig blandning inför våra ögon, så att vi inte visste, vart vi först 
skulle vända vår blick. Det var som hade naturen velat sammanställa allt vackert på en 
plats till ett mönster.” 

Källa: Karl Linge 1929 i boken ”Svärdsjö socken med Enviks kapell”. 

 

Jord och skog har försörjt innevånarna i bygden sedan urminnes tider. Det senaste 

århundradet har dock sett enorma förändringar i samhället i stort och självfallet har även 

Svärdsjöbygden följt med, ibland av tvång, ibland med nyfikenhet på det nya. 

Även i en föränderlig värld finns dock behov som inte ändras mycket för att en bygd ska 

kunna leva vidare. Ett exempel på detta är kraven på lättillgänglig service som snarare 

ökar än minskar för dem som tänker sig bo kvar eller bosätta sig i en bygd. 

Så till sist är det så att Svärdsjö inte enbart kan förlita sig på att vara en vacker bygd för 

att den ska kunna fortsätta leva. Utbudet av kommersiell och offentlig service måste 

tryggas för framtiden. 

I dagsläget har Svärdsjö ett mycket rikt utbud av kommersiell service med hänsyn till sin 

storlek, under många år användes i Svärdsjö uttrycket ”Varuhuset på längden” i 

marknadsföringen, butiker och rörelser erbjuder unik service. Detta till trots finns det en 
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del frågetecken med exempelvis generationsskiften i en del av butikerna som utgör del 

av det breda utbudet. 

Med det i åtanke beslutade Länsstyrelsen Dalarna och Region Dalarna att prova plats- 

och affärsutvecklingsmodellen BID (Business Improvement District), som tidigare bara 

använts i städer och stadsdelar, på landsbygden. Man valde ut tre orter som skiljer sig 

åt storleksmässigt men som ändå har, i olika grad, väl fungerande samverkans- 

organisationer. 

Projektet finansieras av den Europeiska jordbruksfonden, Region Dalarna, samt Mora, 

Ludvika och Falu kommuner. Svenska Stadskärnor processleder och coachar enligt BID-

modellens sju steg. Länsstyrelsen Dalarna är projektets samverkanspart. 

I mars 2020 startade projektet. 

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet är: 

 Att i ett pilotprojekt tillämpa BID-modellen i Svärdsjö samt Grängesberg och på 
Sollerön för att följa och analysera hur och om BID är en framkomlig väg för 
utveckling av lokala servicelösningar i landsbygd. 

 Jämföra och lära mellan de utvalda orterna vad som fungerar samt hur och varför. 

 Dokumentera och sprida resultatet. 

Målet är ökad tillgänglighet till kommersiell service i form av exempelvis dagligvaror, 
drivmedel, post/paket och betaltjänster för invånare och besökare i Svärdsjö. 

1.3 Typ av BID (Service-BID) 

BID-modellen finns i flera varianter utifrån vad man vill åstadkomma. Exempel på olika 
typer av BID är Centrum-BID, Industriområdes-BID, Stadsdels-BID, Turism-BID, 
Service-BID, Landsbygds-BID, med flera. 
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Eftersom projektet fokuserar på ökad tillgänglighet till kommersiell service och 
möjligheterna att utveckla lokala servicelösningar definieras det som ett Service-BID.    

1.4 Tidsplan 

BID-modellens process och sju steg över 18 månader: 

1.5 Geografiskt område för BID Svärdsjö 

Populärt benämner “Svärdsjö” både tätorten Svärdsjö, som historiskt och av folk på orten 
benämns Borgärdet, samt det större området som utgörs av gamla Svärdsjö socken och 
idag också benämns som Svärdsjöbygden. Detta större område inkluderar orter som 
Bengtsheden, Boda, Gårdvik, Hillersboda, Kvarntäkt, Linghed, Lumsheden, Svartnäs, 
Toftbyn, Vintjärn med flera. 

Svärdsjö tätort (Borgärdet) består idag av ca 1350 innevånare. Svärdsjöbygden samlar 
cirka 4200 innevånare. Serviceutbudet i Svärdsjö tätort är större än vad den egna 
befolkningen kan bära och det gör att innevånarna i de omkringliggande byarna har 
tillgång till en god service på nära håll, tack vare bygdens samlade storlek. 

Svärdsjöbygdens Utvecklingsråd, bestående av representanter för intresseföreningar 
ifrån de olika orterna, har sedan 2012 marknadsfört området som ”Sevärda 
Svärdsjöbygden”. Denna marknadsföringssatsning har varit genomtänkt och 
genomarbetad med tydlig profilering. När man till exempel pratar om Platsvarumärket för 
BID-området blir det meningsfullt att ta vara på det etablerade konceptet istället för att 
utveckla ytterligare ett platsvarumärke inom bygden.  

Steg 1
mar – apr

Introduktion BID-
modellen

Identifiera 
nyckelpersoner och 

intressenter
Arbetsuppgift 1

Kartläggning 
samverkansorganisation

Steg 2
maj - jun 

(aug)

Platsvandring i 
BID-områdena 

Kick-off 
workshop

Sammansättning 
fokusgrupper

Start 
nulägesanalys

Studiebesök

Grängesberg 
Ludvika

Steg 3
sep - nov

Redovisa utkast 
nulägesanalysen

Inspiration och 
erfarenhetsutbyte

Studiebesök
Förberedelse 

praktiskt 
”case”/aktivitet

BID-
manager 
utbildning

Steg 4
nov – feb 

(2021)

Sammanställning av 
nulägesanalys

Fokusgrupperna 
startar case

Start affärsplan, 
handlingsplan, 

samfinansieringsmodell

Steg 5
feb – apr 
(2021)

Färdig affärsplan 
med tillhörande 

budget 

Presentation av 
praktiskt 

”caset”/aktivitet

Steg 6
maj – aug 

(2021)

Genomfört 
case på 

hemmaplan

Arbeta med att få ihop 
avsiktsförklaringen

Slutföra, presentera 
och förankra 
affärsplanen

Steg 7
aug – sep 

(2021)

Diplomering
Utvärdering av projekt 

och BID-modellen
Skriva på 

avtal
Fira!
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Det är med andra ord mycket svårt att genomföra ett BID-projekt med snäv 

geografisk avgränsning till Svärdsjö tätort och samtidigt få det nödvändiga stödet 

från omgivande byar. 

Med det sagt har projektet landat i att BID-området består av ett inre och ett yttre område. 
BID-områdets kärna, det inre området, är avgränsat till delar av Svärdsjö tätort, från 
butiken ”Rut och Knut”, längs med länsvägen till skolan, med en utvidgning efter 
Hedvägen mot Hedenborgsområdet västerut samt mot vårdcentralen/Björkhagsskolan 
österut. Se karta. 

 

Svärdsjö tätort – det inre BID-området 
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Svärdsjöbygden – det yttre BID-området 

 

 

Det yttre området är hela det geografiska området som är inkluderat i Sevärda 
Svärdsjöbygden. Det är området som måste känna att de drar nytta av de faktiska 
förbättringarna i det kommersiella serviceutbudet som möjliggörs i Svärdsjö tätort genom 
BID-projektet. 

I BID-projektet används det yttre område för arbete med platsvarumärke och utveckling 
av besöksnäring. I det inre området har vi valt att fokusera på frågor som rör platsens 
utformning, utbud, trygghet och tillgänglighet.  
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Översikt – Svärdsjö och omgivande landsdelar 

Svärdsjö ligger 25 km norr om Falun, 45 km norr om Borlänge, 55 km väster om 
Sandviken och 75 km väster om Gävle, som är de närmaste städer där också större 
handelscentra ligger. 

 

1.6 Så här ser samverkansorganisationen ut 

Idag finns flera organisationer i området som driver utvecklingsfrågor. Dels finns en 
mycket aktiv intresseförening som driver frågor som gäller Svärdsjö tätort (det inre BID-
området). Denna intresseförening är med och driver BID-projektet. Dels finns 
Svärdsjöbygden Utvecklingsråd som samlar alla intresseföreningen för orter i 
Svärdsjöbygden (det inre och yttre BID-området). Svärdsjöbygdens Utvecklingsråd har 
tagit fram och uppdaterar med jämna mellanrum en utvecklingsplan för bygden, med mål 
och handlingsplan. Utvecklingsrådet är med i BID-arbetet men har i dagsläge ingen 
drivande roll. 

Under våren 2011 påbörjade intresseföreningarna i Svärdsjöbygden sitt samarbete för 
att gemensamt utveckla bygden. Man sökte under hösten kommundelsutvecklingsmedel 
(KDU-medel) från Falu kommun för att främja utvecklingen. Ansökan beviljades och 
intresseföreningarna startade då projektet Sevärda Svärdsjöbygden, som bland annat 
skapade en gemensam uthållig och enhetlig kommunikation genom informationstavlor, 
informationsbroschyr, en gemensam hemsida, kartor med mera. 

När detta projekt avslutades bildades Svärdsjöbygdens Utvecklingsråd där 
intresseföreningarna sedan har fortsatt samverka och samarbeta för att främja bygdens 
fortsatta utveckling. 
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När det gäller BID-projektets samverkansorganisation ser den ut som följer: 

 

 

 

BID-projektets styrgrupp i Svärdsjö består av representanter från Svärdsjö 
Intresseförening, det lokala näringslivet, och en representant från en av de kringliggande 
orterna. Framöver kommer även representanter från offentlig sektor att ingå i 
styrgruppen. 

Styrgruppen har till uppgift att överblicka arbetet, och ge råd under projektets gång och 
godkänna nulägesanalysen och affärsplanen.  Målet är också att styrgruppen, i 
anpassad sammansättning, övergår till att driva BID-verksamheten och genomföra 
affärsplanen efter projekttidens slut.  

  

Styrgrupp hela 
projektet

Svärdsjö

Styrgrupp BID-
Svärdsjö BID-Manager

Fyra 
fokusgrupper

Sollerön Grängesberg

Projektledare 
Region Dalarna

Svenska 
Stadskärnor

Länsstyrelsen 
Dalarna
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1.7 Fokusgrupper 

Grunden i arbetet med BID genomförs av de fyra fokusgrupperna som hanterar 5 
fokusområden. Dessa leds av den lokala BID-managern. BID-manager rapporterar till 
den lokala styrgruppen. BID-manager rapporterar också till projektledaren hos Region 
Dalarna samt coacherna på Svenska Stadskärnor. 

BID-projektet bygger på principen om fem definierade fokusområden. 

 

Utifrån dessa områden har fokusgrupper skapats som jobbar inom sitt fokusområde 
enligt fastställda rutiner. 

Arbetet i fokusgrupperna startade strax före och under sommarsemestern 2020. Det har 
varit en utmaning att få igång arbetet under den tiden och läget med Covid-19 har gjort 
det ytterligare speciellt. Detta till trots har alla grupper levererat ett bra underlag till 
nulägesanalysen. 
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1.7.1 Fokusgrupp 1, Platsvarumärke 

Vid det första uppstartsmötet för fokusgrupperna var intresset för fokusområde 1, 
Platsvarumärket, relativt svalt. Det kan bero på att Svärdsjö redan har gjort en rejäl 
satsning på sitt varumärke ”Sevärda Svärdsjöbygden” och att man är nöjd med det. I 
vilket fall beslöt man att slå samman fokusgrupp 1 med fokusgrupp 3, Platsen, för att få 
en tillräckligt stor grupp deltagare. Om det tillkommer intressenter inom Platsvarumärket 
och om man ser ett behov av att skilja grupperna åt i ett senare skede så kan man lätt 
göra det. 

Även om det är samma grupp som behandlar båda fokusområdena så redovisas arbetet 
separat för varje fokusområde. 

Kreativiteten har flödat i gruppen som består av deltagare från näringslivet i Svärdsjö, 
representanter för civilsamhället i olika åldrar och med olika bakgrund. Representanterna 
för Falu kommun, Näringslivskontoret, har tyvärr inte kunnat närvara på mötena. 

1.7.2 Fokusgrupp 2, Utbud 

Utbudsgruppen består av representanter för handeln i Svärdsjö, hotell och 
turismverksamheter, friskvårdsföretag, föreningar och Falu kommun genom 
representant från Biblioteket. 

1.7.3 Fokusgrupp 3, Platsen 

Fokusgruppen som arbetar med Platsen består av samma personer som hanterar 
fokusområde 1, Platsvarumärket, enligt informationen ovan. Erfarenheten av 
samkörningen är positiv då det finns många beröringspunkter mellan dessa områden. 

Som tidigare nämnts består gruppen av deltagare från näringslivet i Svärdsjö, 
representanter för civilsamhället i olika åldrar och med olika bakgrund, samt 
representanter från Falu kommun, Näringslivskontoret. 

1.7.4 Fokusgrupp 4, Tillgänglighet 

Tillgänglighetsgruppen består av personer från ett lokalt transportföretag med goda 
insikter i kollektivtrafiken, representanter för civilsamhället med mycket goda kunskaper 
inom väghållning, vägtrafik och infrastruktur samt en representant från Falu kommun 
som är tillgänglighetskoordinator. 

1.7.5 Fokusgrupp 5, Rent, tryggt och säkert 

Denna grupp är sammansatt av personer från den kommunala skolan (fritidsledare), 
Svenska kyrkan, Räddningstjänsten samt representanter för civilsamhället.  

Skolan utöver fritidsledare bör också anslutas, eventuellt kommunpolis och socialtjänst.  
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2. STYRDOKUMENT, FAKTA OCH 

ANALYSER 

 

2.1 Styrdokument 

Internationella: 

 FN:s Agenda 2030 

 FN:s konvention om barns rättigheter 

 www.fn.se 

Nationella: 

 Hela Sverige ska leva, www.helasverige.se,  

 Utveckla företag på landsbygden, Tillväxtverket, www.tillvaxtverket.se, 2020 

 Attraktiv landsbygd – nationell handlingsplan för landsbygdsprogrammet, 

Länsstyrelsen, 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440271e17b/152784

4710813/Nationell%20handlingsplan%202015.pdf, 2015. 

Regionala: 

 Regional utveckling, Region Dalarna 2019, www.regiondalarna.se  

 Visit Dalarna, Strategi 2030, http://visitdalarna.se/media/383  

Lokala: 

 Visionen för Falu kommun, antagen av kommunfullmäktige 2013-12-12, 

www.falun.se  

 Falu kommuns cykelplan, antogs 2014 – gäller till 2030. www.falun.se  

 Utvecklingsplan för Svärdsjöbygden 2020 – 2025, Svärdsjöbygdens 

Utvecklingsråd, augusti 2020 

 Serviceplan för Falu kommun 2016-2020, antagen 10 mars 2016. www.falun.se  

 

2.2 Utredningar 

 Åtgärdsvalsstudie 

Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsbrist, väg 

850 genom Svärdsjö 

TRV2017/40766 

http://svärdsjö.se/wp-

content/uploads/2018/12/181113_Rapport_ÅV

S_Svärdsjö_inkl_SEB_0.pdf  

 PW Vackra Svärdsjö 

Entreprenörsskolan Leksand 2009 

 

  

http://www.helasverige.se/
http://www.tillvaxtverket.se/
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440271e17b/1527844710813/Nationell%20handlingsplan%202015.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440271e17b/1527844710813/Nationell%20handlingsplan%202015.pdf
http://www.regiondalarna.se/
http://visitdalarna.se/media/383
http://www.falun.se/
http://www.falun.se/
http://www.falun.se/
http://svärdsjö.se/wp-content/uploads/2018/12/181113_Rapport_ÅVS_Svärdsjö_inkl_SEB_0.pdf
http://svärdsjö.se/wp-content/uploads/2018/12/181113_Rapport_ÅVS_Svärdsjö_inkl_SEB_0.pdf
http://svärdsjö.se/wp-content/uploads/2018/12/181113_Rapport_ÅVS_Svärdsjö_inkl_SEB_0.pdf
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 Svärdsjöstugan och Corvus corones plats 

Examensarbete av Sofia Gustavsson, 

Högskolan i Gävle, 2010 

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc

=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiP66Sfq

_XtAhXto4sKHT7qCa0QFjABegQIAhAC&url=

https%3A%2F%2Fwww.diva-

portal.org%2Fsmash%2Fget%2Fdiva2%3A35

3422%2FFULLTEXT01.pdf&usg=AOvVaw3fT5

Q6vOmQlY6D6dYsQyeI  

 Centrumutveckling, rapport av Svärdsjö Intresseförening, Leaderprojekt 2010 

www.svärdsjö.se/infrastruktur  

2.3 Nykeltal 

Se Falu kommuns hemsida, www.falun.se, för ytterligare information. 

Svärdsjö ligger 25 km nordost om Falu tätort. I Borgärdet, som är tätort i Svärdsjö, bor 
ca 1 400 personer och i Svärdsjö socken bor ca 4 300 personer. Till socknen hör orter 
som Svartnäs, Vintjärn, Linghed, Lumsheden, Toftbyn, Bengtsheden med flera. 

Svärdsjö är utpekat som en av kommunens serviceorter där väsentlig offentlig och 
kommersiell service ska finnas. I Svärdsjö/Borgärdet ligger Björkhagsskolan med 
förskola och årskurs F-6 och Svärdsjöskolan med årskurs 7-9, privata förskolor, 
äldreboende Källegården, ett bibliotek, en brandstation, livsmedelsbutiker, bensinmack, 
apotek, postombud, uttagsautomat, utlämningsställe för systembolaget, en 
byggvaruhandel, färgaffär, klädbutiker, frisör m.m.  Kort och gott ett bra utbud av service. 
Utmaningen är att behålla den mångfald av kommersiell och offentlig service som finns 
och komplettera med nya lösningar för att säkra framtiden. 

Svärdsjöbygdens folkmängd är något ökande. Andelen män är ca 52,5% och andelen 
kvinnor är 47,5%. Att jämföra med rikets 50,3% män och 49,7% kvinnor. 

Befolkningsutveckling  
Svärdsjöbygden 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

Kvinnor 2058 2036 2032 2033 2047 

Män 2206 2233 2211 2239 2259 

Totalsumma 4264 4269 4243 4272 4306 

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiP66Sfq_XtAhXto4sKHT7qCa0QFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.diva-portal.org%2Fsmash%2Fget%2Fdiva2%3A353422%2FFULLTEXT01.pdf&usg=AOvVaw3fT5Q6vOmQlY6D6dYsQyeI
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiP66Sfq_XtAhXto4sKHT7qCa0QFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.diva-portal.org%2Fsmash%2Fget%2Fdiva2%3A353422%2FFULLTEXT01.pdf&usg=AOvVaw3fT5Q6vOmQlY6D6dYsQyeI
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiP66Sfq_XtAhXto4sKHT7qCa0QFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.diva-portal.org%2Fsmash%2Fget%2Fdiva2%3A353422%2FFULLTEXT01.pdf&usg=AOvVaw3fT5Q6vOmQlY6D6dYsQyeI
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiP66Sfq_XtAhXto4sKHT7qCa0QFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.diva-portal.org%2Fsmash%2Fget%2Fdiva2%3A353422%2FFULLTEXT01.pdf&usg=AOvVaw3fT5Q6vOmQlY6D6dYsQyeI
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiP66Sfq_XtAhXto4sKHT7qCa0QFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.diva-portal.org%2Fsmash%2Fget%2Fdiva2%3A353422%2FFULLTEXT01.pdf&usg=AOvVaw3fT5Q6vOmQlY6D6dYsQyeI
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiP66Sfq_XtAhXto4sKHT7qCa0QFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.diva-portal.org%2Fsmash%2Fget%2Fdiva2%3A353422%2FFULLTEXT01.pdf&usg=AOvVaw3fT5Q6vOmQlY6D6dYsQyeI
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiP66Sfq_XtAhXto4sKHT7qCa0QFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.diva-portal.org%2Fsmash%2Fget%2Fdiva2%3A353422%2FFULLTEXT01.pdf&usg=AOvVaw3fT5Q6vOmQlY6D6dYsQyeI
http://www.svärdsjö.se/infrastruktur
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Befolkningsfördelning 

Svärdsjös befolkning i jämförelse med Falu kommuns genomsnitt är något äldre, 

samtidigt som färre personer i åldrarna 20 – 49 år bor i Svärdsjöbygden jämfört 

med Falu kommun som helhet. 

Förändring befolkning 

I diagrammet syns hur befolkningen förändrats under en viss tid inom Falu kommun. 
Data från Region Dalarna. Statistiken visar att Svärdsjö har haft en minskande befolkning 
efter millennieskiftet men att den nedåtgående trend har vänt och att i likhet med övriga 
orter i Falu kommun, antalet invånare har ökat de senaste 10 åren. 

  2017-12-31 2018-10-31 Skillnad 

Aspeboda 1586 1619 33,00 

Bjursås 3499 3520 21,00 

Enviken 1612 1619 7,00 

Falun-Centrum 7578 7727 149,00 

Falun-Norr 7821 7861 40,00 

Falun-Söder 6908 7015 107,00 

Falun-Väster 6535 6577 42,00 

  Falun-Öster 11017 11063 46,00 

Grycksbo 2730 2735 5,00 

Rest 43 37 -6,00 

Sundborn 2936 2939 3,00 

Svärdsjöbygden 4243 4261 18,00 

Vika 1832 1802 -30,00 

Totalt 58340 58775 435,00 

      Förändring 

Landsbygd 18438 18495 57 

 Tätort 39859 40243 384 

Falu kommun

Män Kvinnor
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Av total befolkningsutveckling så skedde 14.8 % på landsbygden.  

Utbildningsnivå 

 

 

 

Inkomstläge Svärdsjö 

 Medelinkomst 2016 2017 2018 

Kvinnor 264 899 273 230 284 263 

Män 327 260 338 371 352 803 

Medianinkomst    

Kvinnor 267 869 278 637 292 706 

Män 332 316 343 347 360 981 
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Inkomstfördelning per decil (tiondel) 2017 

 

Ovan ser vi inkomstfördelning (årsinkomst) per decil, tiondelar, för att se hur inkomsterna 
ser ut i ytterligheterna, det vill säga inkomstspridningen i ett samhälle. Den första decilen 
är den tiondelen med lägst inkomst medan den sista decilen visar inkomsten i den tiondel 
av befolkningen som har högst inkomst. Det ger en tydligare bild av ett samhälle än 
medelinkomst då det kan visa om det finns potentiell fattigdom och/eller stor monetär 
rikedom i ett samhälle. 

Om man jämför Svärdsjö tätort och övriga Svärdsjöbygden mot riket i övrigt ser det ut 
som följer: 

 Första decilen Sista decilen 

Svärdsjö tätort  48 353 462 393 

Svärdsjöbygden 119 203 569 024 

Falu kommun   

Riket 98 800 641 900 

Alla siffror från 2017 

Vad som ser anmärkningsvärt ut är att de allra lägsta inkomsterna är så låga, långt under 
Svärdsjöbygden i övrigt samt rikets. 
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Pendling  

Nedan ser ni Svärdsjöbygdens nymålade ”Centralstation” invid länsväg 850 och ICA 
Supermarket med ”Torget” framför. 

 

  

Bor och arbetar  

i Svärdsjöbygden 

Pendlar till 

övriga Falu 

kommun 

Pendlar till 

övriga 

Dalarnas län 

 

Pendlar till 

övriga Sverige 

Nattbefolkning 551 1672 247 167 

Totalsumma 551 1672 247 167 

 

  
Bor och arbetar i 
Svärdsjöbygden 

Inpendling från 
övriga Falu 
kommun 

Inpendling från 
övriga 
Dalarnas län 

 
Inpendling från 
övriga Sverige 

Dagbefolkning 551 781 45 14 

Totalsumma 551 781 45 14 
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Nedan ett diagram som visar bostadsort och arbetsort. Här kan man se hur 
resemönstren för arbetsresor ser ut. För att vara en landsbygdsort utmärker sig 
Svärdsjöbygden för att ha en hög andel inpendlande arbetskraft. Svärdsjö är en ort med 
många och attraktiva arbetstillfällen. 

Digital Infrastruktur 

I Svärdsjöbygden är tillgången till fast bredband med hög hastighet mycket större än i 
Falu kommun. Inom tätortsområdet i Svärdsjöbygden har 90 – 95 % av hushållen och 
arbetsställena tillgång till fast bredband med hög hastighet. Anm. Det betyder inte att 90-
95% av hushållen installerat fast bredband med hög hastighet. 

I Falu kommun hade 74 % av hushållen och 63 % av arbetsställena tillgång till fast 
bredband om minst 100 Mbit/s (faktisk hastighet) 2018. I Falu kommuns glesbygd hade 
bara 30 % av hushållen och 37 % av arbetsställena tillgång till fast bredband med hög 
hastighet. I tätorterna hade 77 % av hushållen och 69 % av arbetsställena tillgång till fast 
bredband med hög hastighet. Källa: Post- och telestyrelsen  

Bostadsmarknaden 

I Svärdsjö tätort finns det få hus till salu och husen står inte tomma lång tid. Det är ont 
om byggbara och attraktiva tomter.  

Hyresmarknaden är utvecklad med många lägenheter i varierande storlekar. Den största 
hyresvärden är Kopparstaden med 238 lägenheter, nästan uteslutande 1 till 3 rum och 
kök. Man har inte många vakanser men det kan eventuellt finnas vissa tecken på en 
något försämrad marknad då lägenheter ibland ligger ute lite längre innan uthyrning.  

Det är brist på äldreboenden vilket medför att endast små rörelser på bostadsmarknaden 
uppstår och därför blir sällan större hus och gårdar till salu. För närvarande genomförs 
dock en renovering av ett antal lägenheter med mycket centralt läge och med en 
inriktning på hyresgäster i åldern +55 år. 
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Nedan statistik från Skandiamäklarna om antal bostadsförsäljningar i Svärdsjöbygden 
under ett år, 2019-11-05 t.o.m. 2020-11-04: 

Ort Antal sålda bostäder, alla bostadstyper 

Svärdsjö tätort 20 

Linghed tätort 7 

Toftbyn tätort 3 

Bengtsheden tätort 3 

Vintjärn 2 

Böle 0 

 

 

Från Kopparstaden sida framhåller man Svärdsjö tätort som ett charmigt och fint 
samhälle där man kan bo på landet, ändå så nära Falun. Man framhåller att det är viktigt 
att kollektivtrafiken fungerar så att det inte blir ett hinder för att leva och bo i Svärdsjö. 
Viktigt också att service blir kvar, som affärer, apotek och vårdcentral. 
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Näringsliv 

I Svärdsjö socken finns 329 företag registrerade. Nedan finns ett diagram över 
arbetstillfällen per bransch. 

 

Som kommentar till ovanstående kan nämnas att jord- och skogsbruk alltjämt skapar 
viktig sysselsättning i Svärdsjöbygden. År 2018 toppar den branschen listan med 
arbetstillfällen, tätt följd av utbildning samt vård och omsorg. 

 

Föreningsliv 

Svärdsjöbygden har ett rikt föreningsliv. Nedan följer en lista på den del som Falu 
kommun har registrerade hos Föreningsavdelningen. De föreningar som erhåller lokalt 
aktivitetsstöd har kommunen medlemsantal registrerat på. Övriga saknar kommunen 
uppgifter om. 

Svärdsjö IF fotboll 303 

Svärdsjö Skid- och Orienteringsklubb 108 

Bågskytteklubben Vasapilen  

Friluftsfrämjandet Svärdsjö 26 

Svärdsjö Hembygdsförening  

Svärdsjö IF Boule 14 

Svärdsjö Intresseförening  

Svärdsjö Missionsförsamling  

PRO Svärdsjö  

Svärdsjö Ridklubb 207 

SMU Svärdsjö   

 

Övriga föreningar i bygden: 
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Svärdsjöliften och Swedish Silence Glamping 

 Lingheds skoterklubb 

 Liljans SK 

 Lingheds IF 

 Bystugeföreningar 

 Kråkan Kultur och Teater 

 Aktiva Svärdsjö 

 SPF 

 Borgärdets Sportfiskeklubb 

 Hedenborg 

 

Besöksnäring 

Trollnäs Hotell och vandrarhem  

Svärdsjöbygdens vackra natur är den främsta anledningen till att besöka bygden och ta 
del av dess många aktiviteter såsom fiske i de många sjöarna och vattendragen, även 
flugfiske efter ädelfisk, samt paddling, cykling, vandring längs fäbodstigar och ”Järnets 
Väg” som är en del av världskulturarvet Falun. 

Det erbjuds också en hel rad återkommande evenemang som drar många utsocknes 
besökare. Som midsommarfirande och sillkvällar på Gammelgården, 
teateruppsättningen Gustav Vasa, Svärdsjöfesten och kyrkbåtsrodden är några av 
dessa. 

Under vinterhalvåret finns fina möjligheter till utförsåkning i populära Svärdsjöliften. I 
snösäkra Vintjärn finns det längdskidspår tidigt på säsongen. 
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För boende finns det vackert belägna Trollnäs Hotell och vandrarhem och Smednäset 
camping med Caravan Club. Swedish Silence erbjuder ”Glamping”, exklusiv och 
småskalig camping mitt i naturen. 

 

Smednäsets Camping, Caravan Club  
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3. RESULTAT PLATSSTUDIE ENLIGT 

FOKUSGRUPPERNA 

 

Nedan följer en presentation av respektive fokusområde. Resultatet har sammanställts 
av projektets 4 arbetsgrupper/fokusgrupper, samt utifrån svaren från en nätbaserad 
enkät konstruerad efter samma modell som Svenska Stadskärnors Enkät för 
platsrundvandring av BID-området utifrån 5 fokusområden. Enkäten bygger på 56 svar 
från boende samt besökare i Svärdsjöbygden under perioden andra halvåret 2020. 

Texten under kommande stycken är fokusgruppernas egen redovisning över sitt arbete. 

3.1 Nulägesanalys fokusgrupp 1 – Platsvarumärket 

Svärdsjöbygdens Utvecklingsråd, bestående av representanter för intresseföreningar 
ifrån de olika samhällena, har sedan 2012 marknadsfört området som ”Sevärda 
Svärdsjöbygden”. Denna marknadsföringssatsning har varit genomtänkt och 
genomarbetad med tydlig profilering. När man till exempel pratar om Platsvarumärket för 
BID-området blir det meningsfullt att ta vara på det etablerade konceptet istället för att 
utveckla ytterligare ett platsvarumärke inom bygden. 

Storytelling 

En tydlig del av Svärdsjöbygdens historia och vår storytelling handlar om Gustav Vasa 
och hans äventyr i bygden 1520-21. Härifrån kommer också historien om Svärdsjökråkan 
där bonden Sven i Isala skar hästen i “kråkan” (ovanför hoven) för att förvilla de danska 
soldaterna som med en lans hade skadat Gustav Eriksson Vasa där han låg gömd i 
hökälken.  

Andra historier finns också att hämta ur bygdens kultur och tradition i form av:  

 Dräkter, musik och folkdans (Svärdsjö spelmanslag), hantverk, socknar, ett 

tydligt bondesamhälle och odlingslandskap. 

 Fäbodar där några fortfarande lever som t.ex. i Nysjön 

Bygden innehåller många oslipade och oupptäckta diamanter där många av oss som 
levt här länge fortfarande kan hitta nya smultronställen runt om i bygden.  

Den unika Svärdsjöbygden 

I projektet Bilden av Svärdsjöbygden som genomfördes 2012 utvecklade ett 50-tal 
boende, företagare och föreningsrepresentanter under ett antal månader innehåll till en 
grafisk profilguide och en varumärkesplattform. Det här är delar som när vi nu igen 
tillsammans tittar på det fortfarande håller och stämmer överens med hur vi ser på vår 
bygd (se delar nedan). 

Svärdsjöbygdens vision 

Svärdsjöbygden – möjligheternas bygd där ung som gammal vill leva, verka och bo 

Trots att bygdens gemensamma värden och styrkor är stora så finns det fortfarande en 
stor förbättringspotential och möjlighet till utveckling. En möjligheternas bygd helt enkelt. 

Svärdsjöbygdens kärnvärden 

Våra kärnvärden är Svärdsjöbygdens personlighet.  Ur allt det som är Svärdsjöbygden 
så identifierade projektet tre kärnvärden som är extra tydliga. Dessa tre är: 
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 Tilltro 

I Svärdsjöbygden finns en inneboende trygghet som gör att vi som bor här känner 

tilltro till det som komma skall. Som grund för den tilltro som kännetecknar bygden 

ligger bl.a. naturen och de vackra omgivningarna, de sociala nätverken i form av 

vänner och grannar och bygdens historia av initiativförmåga och 

entreprenöranda - vill vi ha något gjort tar vi egna initiativ för att få det uträttat. 

 

 Genuinitet  

Svärdsjöbygdens långa historia och dess traditioner har bidragit till bygdens 

genuinitet. Här behöver vi inte försköna saker och ting. Istället förädlar vi och 

bygger vidare på det som redan finns, det genuina. Det du ser är det du får eller 

– ”what you see is what you get”. 

 

 Framåtanda 

Framåtandan som kännetecknar bygden lever kvar sedan långt tillbaka. Skogen 

och marken samt dess naturtillgångar gjorde att man var tvungen att vara driftig 

och ta till initiativförmågan och entreprenörandan för att, rent krasst, skapa 

förutsättningar för familjen att överleva. Den här framåtandan som lever kvar 

visar sig nu bl.a. i företagsamheten, entreprenörandan och den energi som sjuder 

i byarna  

Andra delar som vi ser är en del av bygdens identitet 

Vi upplever att Svärdsjöbygden bebos av vanligt och trevligt folk som har nära till 
gemenskap, samarbete och att hjälpa varandra i stort och i smått sedan lång tid tillbaka. 
Det finns en tydlig stolthet över bygden och platsen. Som många andra har vi lätt att vara 
hemmablinda och inte se allt det vackra och alla de styrkor och möjligheter vi har 
tillsammans. Inte minst närheten till ren och oförstörd natur, vandringsleder, kanotleder, 
fiskevatten, skidspår och möjligheten till återhämtning och rekreation. 

För att vara en förhållandevis liten bygd har vi ett stort utbud av service. I slutet på 90-
talet profilerade vi centrum som “Varuhuset på längden” där man kunde finna alla butiker 
med bra service. Ryktet om den goda servicen lever fortfarande kvar och många butiker 
har fortfarande långväga kunder. Dagens utmaningar i form av “butiksdöden” och 
kommande generationsskiften ökar risken för att det kan skapas hål i “servicekedjan”. 

I Svärdsjö har man nära till större städer som Falun, Borlänge, Sandviken, Gävle, 
Uppsala, Arlanda och Stockholm. 

I bygden råder sedan långt tillbaka ett starkt entreprenörskap som bygger på ett starkt 
engagemang, kreativitet, nyskapande och innovationskraft. Ur detta springer även ett 
starkt föreningsliv som bidrar till att 1000 blommor blommar i bygden. Ett stort intresse 
och engagemang finns nu för odling och hållbar utveckling och ett hållbart leverne.  

Dessvärre har vi hittills varit dåliga på att förstärka vår identitet och använda den på ett 
tydligt sätt i vår marknadsföring. Här finns en stor utvecklingspotential. 

Under flera år har det funnits ett stort engagemang bl.a. i föreningar som Svärdsjö IF 
Fotboll, Svärdsjö Hembygdsförening, Kråkan Kultur och Teater och Svärdsjö 
Intresseförening. Svärdsjö är sedan länge känt för sitt midsommarfirande på 
Gammelgården och på senare år för Allsång med Lasse Berghagen med gäster samt 
skådespelet Gustav Vasa i Svärdsjö.  

Sedan 2012 har vi genomfört företagar- och föreningsfrukostar som har bidragit till ökad 
dialog och samverkan mellan företagen och föreningarna. Givetvis finns det fortfarande 
stor utvecklingspotential.  
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Positionering 

Vi har inte nyttjat våra styrkor och utmärkande drag arbetat för en tydlig positionering av 
Svärdsjö tätort och Svärdsjöbygden.  

Samarbete 

Svärdsjöbygdens utvecklingsråd består av sex intresseföreningar (Linghed, Lumsheden, 
Svartnäs, Svärdsjö, Toftbyn och Vintjärn) som sedan 2012 tillsammans utvecklar 
Svärdsjöbygden. Svärdsjöbygdens utvecklingsråd har sedan 2012 drivit tre 
gemensamma projekt (Sevärda Svärdsjöbygden, Bilden av Svärdsjöbygden och 
utveckling av vandringsleder och sevärdheter) med finansiering från Falu kommuns 
“kommundelsutvecklingsmedel” samt Leader Falun Borlänge.  

Vi har nära samarbete med Falu kommuns näringslivskontor och specifikt 
landsbygdsutvecklarna samt Kopparstaden m.fl. 

Vi har dialog med Enviken och Sundborn och siktar mot ökat samarbete och samverkan. 

Enkätsvar 

Under 2020 gjordes en enkät bland Svärdsjöbor och besökare. Undersökningen visar att 
man upplever att Svärdsjö har ett bra rykte/image men att mer arbete behöver göras för 
att lyfta fram det unika, positionering och bygdens identitet. 
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3.2 Nulägesanalys fokusgrupp 2 - Utbud  

Utbud och aktiviteter dagtid 

Träffpunkten för seniorer varje dag mellan 10-15. 

Hembygdsföreningen ordnar många aktiviteter, både på Gammelgården och på andra 
ställen i bygden. 

Sommartid finns det flera populära badplatser i bygden, två av dem just utanför BID-
områdets inre cirkel (Höganäsbadet och Kålstabadet). Skyltning till dessa från centrum 
är dock obefintligt. 

Vandring efter den populära Svärdsjöstigen har blivit ett uppskattat inslag för många. 

Sportfiske i den vackra Svärdsjöströmmen 

En mängd olika idrottföreningar – fotboll, orientering, ridklub 

Cykling är populärt men är av spontankaraktär, inga markerade cykelleder finns. 

Vintertid är alpin skidåkning vid Svärdsjöliften mycket populärt. Den drivs av ett hårt 
satsande entreprenörspar och är en favorit hos barnfamiljer med intresse för 
utförsåkning. Det finns 3 nedfarter och 2 liftar. Nedfarternas längd är 600 meter och detta 
planeras att utökas med ytterligare 300 meter. 

 

 

Kommentarer - Platsvarumärket 

Det är oklart vad exakt som är Svärdsjös "varumärke". Svärdsjö har många fina och intressanta platser och 
besöksmål som inte visas upp ordentligt.  

Utgångsläget gott men finns en del att jobba med. Önskvärt är att engagera brett. 

Ovanligt vacker bygd, vilket bidrar till hög status. Många lokala traditioner som bjuds in till. Finns ett intresse 
att berätta och lyssna på historier om bygdens historia och personer från förr. 

Det finns stor utvecklingspotential... 

Utemiljön inte mysig, speciellt kring Ica. Bra butiker. Inte något centrum där man gärna promenerar. 

Man har kommit en bra bit på väg för att bygga ett varumärke som tar vara på bygdens unika fördelar och 
historia. Det gäller att fortsätta bygga vidare på detta. 

Svärdsjökråkan 

BID-området känns relativt anonymt, det skulle behövas något begrepp att samlas kring. 

Tycker att bokstäverna Centrum ska bytas ut till Borgärdet. Vem använder ordet Centrum som begrepp på 
centrala Svärdsjö?  

Tråkigt centrum. Mer blommor, snygga skyltar med mera vore önskvärt. 

Potential till trevligare centrum. Fattas litet café där man kan ta en paus, kolla in folk, ta en kopp kaffe, bäst 
i anslutning till ICA. Finns ju ingenstans att sätta ned sig på vintern 

Saknas tydligt platsvarumärke 

Jag upplever att det inte finns något enskilt som lyfts fram idag och som är och kan vara dragplåstret för 
Svärdsjö. Jämför t.ex med Järvsö eller Tällberg. Potentialen finns med många fina verksamheter och initiativ, 
men det behöver kraftsamlas och enas om vilken positionering Svärdsjö skall ha. 
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Utbud och aktiviteter kvällstid 

Utbudet under kvällstid är begränsat. Idrottsföreningar har kvällsaktiviteter, likaså övriga 
föreningar. Svärdsjögymmet har öppet till 23:00, två restauranger med tillstånd att 
servera alkohol stänger mellan 21:00 och 00:00 under veckan. 

Fritidsverksamheten har till stor besvikelse för skolans ungdomar upphört med 
kvällsaktiviteter. 

På sommaren finns det logdans i bygden men annars är utbudet på kulturella aktiviteter 
kvällstid begränsat. I övrigt är man hänvisat till Falun som endast är en dryg halvtimme 
bort om man har färdmöjligheter eller passande bussförbindelse.  

Återkommande aktivteter 

I Svärdsjö ordnas en rad återkommande aktiviteter. I skrivande stund (2020) är inget sig 
likt på grund av Covid-19 men ”normala” år brukar följande aktiviteter återkomma: 

Midsommarfirande på Gammelgården, Svärdsjö hembygdsgård, samlar varje år flera 
tusen besökare och är en kär tradition för många.  

Hembygdsföreningen ordnar också Svärdsjökvällar på Gammelgården under 
onsdagskvällar i juli, då man säljer glödstekt sill och ordnar med underhållning från 
scenen, ofta med namnkunniga artister samt olika hantverksteman. Allsång med Lasse 
Berghagen på Gammelgården samlade under flera år en mycket stor publik och tankar 
finns att försöka starta upp allsången igen. 

Allsång med Lasse Berghagen på Gammelgården 
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Kyrkbåtsrodden ordnas som en serie av tävlingar med kyrkbåtar runt om i 
Svärdsjöbygden under början av sommaren. Dessa är uppskattade tävlingar för både 
publik och tävlande. 

Kråkan Kultur och Teater har arrangerat skådespelet ”Gustav Vasa i Svärdsjö” under 
flera år. Även 2020 planerades ett antal föreställningar men dessa kunde inte 
genomföras på grund av pandemin. Återkomst är planerad till 2021 

Svärdsjö Veteranbilsmuseum ordnar veteranbilsträffar och andra aktiviteter vid sitt 
garage och museum.  

Svärdsjöfesten anordnas varje år i augusti och då utser man dessutom årets Svärdsjöbo. 

För boende i Svärdsjö centrum /Borgärdet finns möjlighet att lösa fiskekort för kräftor vid 
ett tillfälle i slutet av augusti. Det brukar vara en riktig folkfest när Svärdsjöströmmen 
besöks av glada kräftfiskare. 

 

 

Inför älgjakten ordnas en speciell gudstjänst, en ”älgmålsbön” som en stämningsfull 
upptakt på jakten. 

I början av december ordnar Svärdsjö Intresseförening en välbesökt julskyltning med 
tomteparad för alla åldrar, eldshow, Hedenborg julmarknad med mera. På temat trevlig 
julstämning arrangerar hembygdsföreningen Adventsnatt på Gammelgården. 

Hembygdsföreningen ordnar även andra aktiviteter och församlingsgården ordnar 
filmkvällar, 

De större idrottsföreningarna har återkommande aktiviteter med läger, cuper och 
tävlingar. 

  

Kräftfiske i Svärdsjöströmmen 
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Utbudet för olika målgrupper 

Många av dagens aktiviteter riktar sig till den kulturintresserade besökaren eller 
boenden. Detta är mycket bra men man skulle önska ytterligare aktiviteter och 
upplevelser som kan benämnas som ”folkliga”, med inriktning mot till exempelvis jakt, 
fiske, skoter och övrigt motorintresse. 

Utbudet för ungdomar bygger i huvudsak på sportaktiviteter och fler andra 
fritidsaktiviteter och mötesplatser för ungdomar och vuxna efterfrågas. 

Offentlig service 

I Svärdsjö tätort ligger Björkhagsskolan med förskola och årskurs F-6 och 
Svärdsjöskolan med årskurs 7-9. En utredning på kommunal nivå pågår om att all 
skolverksamhet i bygden eventuellt ska flyttas till Svärdsjöskolan. Intill Svärdsjö kyrka 
finns den privata förskolan Solsi-dan. I Svärdsjöskolan har tidigare funnits en välbesökt 
och populär fritidsgård som har stor och bred verksamhet. Den har nu förändrats/stängts 
och ersatts av mobila funktioner vilket uppfattas negativt i bygden. 

Svärdsjö har en vårdcentral i samarbete med vårdcentralen i Norslund, Falun. 
Folktandvård finns i samma byggnad. 

I biblioteket i Borgärdet finns en av kommunens tre servicepunkter. Biblioteket 
renoverades och fick en något större lokal och ny entré under vintern 2015/2016 i 
samband med en utveckling av centrumet runt torget med bland annat ett 
gångfartsområde. Biblioteket fick med reno-veringen en tillgänglighetsanpassad toalett 
öppen för allmänheten. Biblioteket ordnar en del aktiviteter för barn och familjer, till 
exempelvis sagostunder. Föreningar kan även låna lokalen för till exempelvis möten. 

I Borgärdet finns en rädd¬ningsstation med deltidsbrandmän som har en utryckningstid 
på fem minuter. Stationen har även en prio 1-bil vilken är ett komplement till ambulansen. 
Räddningsstationen är av mycket stor betydelse för både boende och företag i hela 
Svärdsjöbygden 

I centrum finns apoteket Kråkan. 

Kommersiell service 

I Svärdsjö tätort finns livsmedelsbutik, ICA Supermarket, som även är ombud för 
PostNord. Här finns även apotek, bankomat, frisörsalongen Studio G, Op¬tiker i 
Svärdsjö, laddstation (snabbladdare) för elbilar, närbutiken Gottboden med betaltjänster 
och inlämnings¬ställe för Svenska Spel och ATG, utlämningsställe för Systembolaget 
(Svärdsjö Färg), begrav-ningsentreprenör, Sorento och Plankan, två 
pizzerior/restauranger, församlingsgård, möteslokaler samt på nära håll dessutom 
Svärdsjö Ifs idrottsanläggning med utegym, tennisbana, hem¬bygdsgården 
Gammel¬gården och konstnärshemmet Arvid Backlund-gården.  

Flera butiker för detaljhandel finns, som exempelvis Svärdsjö Järn (järn- och 
bygghandel), Svärdsjö Färg, Svärdsjö Radio och TV, Omhulda blommor och design, Rut 
och Knut (klädbutik), Svärdsjö Guld och Ur, Dalakråkan (delikatesser) och en hobbybutik 
där innehavaren även ord-nar stick-kaféer och lagar kläder.  

I samlingslokalen Hedenborg med plats för 300 personer finns ett välbesökt gym och 
utrymme för spinning och annan träning i grupp. I utkanten av Kyrkbyn i Svärdsjö nära 
Höganäs¬badet ligger det populära hotellet och vandrarhemmet Trollnäs som 
härbärgerar många av byg¬dens besökare. Där bedrivs kaféverksamhet sommartid. 
Borgärdets Café och Pub startade verk-samhet med sommarkafé 2020.  

Hösten 2017 invigdes Svärdsjömacken strax norr om Borgärdets centrum. Den har 
kommit till ge¬nom ideellt arbete av några styrelseledamöter i Svärdsjö Intresseförening 
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med flera. Ett bolag har bildats och vinsten kommer bygden till del. Planen är att utveckla 
området med pendlarparkering, cykelskåp och på sikt även biltvätt. 

Torg och torghandel 

Det finns begränsad torghandel i bygden. Sommartid säljs jordgubbar utanför ICA, 
Dalakråkan och andra torghandlare har ibland försäljning utanför apoteket Kråkan. 

Öppettider 

Öppettiderna i Svärdsjö uppfattas som ok. ICA har generösa öppettider 07-23 (09-23 
Söndagar), Svärdsjögymmet är öppet 05-23 och de flesta andra butiker mellan 09 och 
18, vissa med lunchstängt 12:30 till 13:30. 

Apoteket har öppet vardagar 09:00-18:00 

Näringsliv och privata arbetsplatser 

Förutom nyss nämnda butiker och serviceinstallationer finns en rad viktiga arbetsgivare 
i Svärdsjöbygden, däribland Hedmans Buss, Boda Såg, Bengtshedens Plåt, Jonsson 
rpm, Huskomponenter i Linghed AB, Dalahus, Sundströms rör, Svedlunds flaggstänger, 
Backlunds möbler, flera byggföretag, skogsentreprenörer och åkerier, jordbruk med 
anställda med flera. 

För att öka dialog och samverkan mellan företagen och föreningar anordnas det sedan 
2012 regelbundna föreningsfrukostar där även kommunens representanter deltar. 
Samverkan med myndigheter upplevs ibland tungrott med mycket byråkrati för att 
genomföra aktiviteter. Exempel på detta är till exempelvis alkoholtillstånd, planering av 
nya boenden.  

Företagarfrukostar och BiD-projektet kan hjälpa till att underlätta samarbetet. 

Enkätsvar – Utbud 

En enkät som genomfördes under 2020 visar att boende och besökare uppskattar det 
stora utbudet av butiker och handel men ser ett behov av fler aktivitetsupplevelser och 
mötesplatser. Särskilt ungdomar lyfts fram som en målgrupp som behöver satsas på 
mera. 
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3.3 Nulägesanalys fokusgrupp 3 - Platsen  

Borgärdets centrum är en levande plats där handel och service överlever. Vi tror att dess 
geografiska läge som naturlig knutpunkt mellan många mindre byar, samt det lite längre 
avståndet till större tätort bidrar till detta. Boende i Svärdsjö ser bygden som en vacker 
och trygg plats med stor potential, mycket på grund av bybornas handlingskraft och 
förmåga till samarbete. Tyvärr speglar inte Borgärdets centrum bygdens historia och 
naturvärde och är lockar därför inte genomresande att stanna upp och utforska 
omgivningarna. 

I nuläget passerar man centrum utan vetskap om alla de vackra promenadstråk och 
platser för rekreation som finns inom några minuters promenadavstånd. I 
nulägesanalysen för platsen fokuserar vi på genomfarten genom byn, och de centrala 
samlingsplatserna. 

 

 

  

Kommentarer – Utbud 

För att vara ett litet samhälle finns det ett förvånansvärt stort utbud av butiker. Det finns dock för lite 
att göra för ungdomar och äldre. Ungdomar är ofta ute och dräller på kvällarna utan någonstans att 
samlas där de kan utöva säkra (och lagliga!) aktiviteter. Äldre aktiveras inte tillräckligt mycket och är 

tyvärr ofta fast hemma i sina bostäder, oftast ensamma. Skulle gärna se att det sätts ut fler bänkar. 

Utbudet service är gott men kan bli ännu bättre. När det gäller upplevelser, exvis kultur, kan mycket 
göras men oklart vad som lockar. Vad ungdomarna gör och önskar vet jag för lite om men tycker att 

det är viktigt att de hittar meningsfulla aktiviteter. 

Utbudet är väldigt bra för att vara en liten ort  

Litet utbud för ungdomar 

Blandat helhetsintryck. Allt kan såklart bli bättre kopplat till service på landsbygden och en ort som 

Svärdsjö. Positivt med varierad handel samt föreningslivet.  

Svärdsjöstigen otroligt fin men kanske ej räknas in här? 

Synd att banken flyttade. Måtte vi få behålla vårdcentralen 

Fler mötesplatser, parkbänkar/bord 

Saknar en skoaffär annars är det ett mycket bra utbud av affärer.  

Mycket bra butiker. Saknar lekplats och café.  

Mer mötesplatser, bänkar, planteringar, lekplats, mysig belysning, kanske odlingsytor. Bättre skyltat 
som sagt. 

Svagt. Var mötas, var sitta, var fika? Mötesplats äldre? 

Saknas trivsamma gröna miljöer i centrum för avkoppling och möten. Vore även fint med en central 
mötesplats i centrum/lokal för olika föreningar, kreatörer, sportbyte och lokalamatproducenter. En 
flexibel lokal. En lokal där information om vad som sker i byarna runtom centrum går att finna. Ett 
skyltfönster för Svärdsjöbygden! Saknas även lekparker samt platser för spontanidrott så som 
tillexempel skateboard/kickbike. Saknas grön inramning av centrum. Gott utbud av affärer och 

service. 

Det mest nödvändiga finns, men det saknas det lilla extra som kan locka och sätta Svärdsjö på 
kartan för en utomstående och ge lite wow till de boende/något som man kan vara extra stolt över. Är 
det en modern surdegspizzeria, är det padelbanor för både vuxna och barn bredvid tennisbanan?  

Fler sittplatser önskas, likaså soptunnor. 
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Infarter (Höganäs och Kolstabadet) 

Genomfarten genom byn sträcker sig mellan våra två vackra och mycket populära 
badplatser, Höganäsbadet och Kolstabadet, som är väldigt levande under sommaren. 
Höganäs lockar både turister och bybor, medan Kolstabadet ofta används av byns 
invånare. Ovanför Kolstabadet finns en informationstavla och vid parkeringen vid 
Höganäs finns en andra. Båda dessa platser har fantastisk vy och kan visa upp 
Svärdsjöbygden från sin bästa sida.  

 

Över högra bilden är nuläget med skymd utsikt över sjön, nedanför ett fotomontage för att visa hur det 
skulle kunna se ut. Till vänster finns inspirationsbilder. Foto och bildmontage Per Bifrost. 

Dock skyms de vackra vyerna av sly och träd i nuläget och infotavlorna är inte 
uppdaterade sedan många år tillbaka.  

Vägen genom Borgärdet  

Svärdsjö centrum profilerades under 90-talet som “Varuhuset på längden” med tanke på 
alla de butiker som finns spridda efter hela genomfarten, med Rut och Knut som första 
butik och Plankan, restaurangen som avslutar sträckan. Vägen mellan Kolstabadet och 
Ica är vacker och det finns många vackra väl omhändertagna hus. Mellan Gottboden och 
Plankan är dock vägen mindre tilltalande. Staket vid busshållplatserna vid Omhulda och 
Svärdsjöskolan ger känslan av ett vägarbetsområde och passar inte in i omgivningen 
och området runt infarten mot Lumsheden är vildvuxet. 
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Bilderna till höger är från nuläget i Svärdsjö, bilderna till vänster är exempel på mer representativa staket. 
Foto och bildmontage Per Bifrost. 

Vägen är på vissa platser otrygg för fotgängare och cyklister.Hastighetsbegränsningarna 
hålls inte och övergångsställena är inte bra placerade samt svåra att se. Belysningen 
genom byn är på sina ställen undermålig och ofta ur funktion. 

Infarten vid ICA och området runt busshållplatserna upplevs som otydliga och farliga och 
det är dåligt skyltat. Det saknas skyltar till Hedenborg, Församlingsgården, Arvid 
Backlundgården, Idrottsplatsen med utegym, multisportarena och fotbollsplan, 
tennisplanen, Gruvbacken och promenadstråket runt strömmen. 

En åtgärdsvalsstudie (ärendenummer TRV 2017/40766) gjordes 2018 av Trafikverket 
och vi hänvisar till den för en mer omfattande lägesbeskrivning av väg 850 genom 
Svärdsjö. 

Busshållplatserna i centrum. 

Området kring busshållplatserna i centrum är på morgonen fullt av liv och rörelse. Alla 
som åker in till Falun på morgonen väntar på bussen här och många skol- och 
förskolebarn med föräldrar korsar vägen för att ta sig ner till Björkhagen. Den här platsen 
har stor potential att utvecklas. 

Trappen ner från ICA till Borgärdesvägen lutar framåt och gör vinterhalkan extra farlig. 
Häckarna är stora och yviga och skymmer sikten. Busskuren är ständigt nedskräpad, 
smutsig och vandaliserad. Den genomgår nu en upprustning på initiativ från personer 
som var med på BID-projektets platsvandring. Busshållplatsen för avstigning från Falun 
känns felplacerad. Många går över gatan direkt utan att nyttja övergångsstället, några 
meter bort, vilket gör platsen osäker. Samma busshållplats nyttjas även som 
snabbparkering av vissa av Omhuldas kunder, vilket inte är önskvärt. Kanske kunde hela 
området planeras om för att rymma både på och avstigningsplatser och en parkering för 
Omhulda? 

Skyltar i anslutning till hållplatserna saknas helt. Det är önskvärt att veta var exempelvis 
vart skolorna, WC och centrum ligger i förhållande till hållplatserna. 
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Bilden i nedre högra hörnet är från nuläget, skissen en möjlig lösning och bilderna till vänster inspiration. 
Foto och bildmontage Per Bifrost. 

Centrumtorget (ICA, biblioteket, etc) 

Dagtid sjuder centrumtorget av liv och rörelse medan det efter 21.00 på kvällen och 
natten blir en tom och öde plats. Det finns ingen anledning att vistas i centrum när inget 
är öppet, eftersom det inte upplevs som en trevlig plats i sig. 

ICA är vår viktigaste mötesplats och är hjärtat på centrumtorget. Upplevelsen av platsen 
direkt utanför ICA kan upplevas som eftersatt och bortglömd. De två stora 
anslagstavlorna som används flitigt är tyvärr ofta ostädade och överfulla, flaggorna kan 
även de vara eftersatta och anslagen nedblåsta allt för ofta. Utanför ICA finns några 
bänkar att sitta på. Dessa ges inte regelbundet underhåll och saknar armstöd och kan 
därför vara svåra att använda för äldre. I anslutning till sittplatserna finns ett stort lågt 
buskage som, om det togs bort, kunde ge utrymme för ett skuggande träd eller en 
pergola och fler sittplatser. 

I nuläget omgärdas centrumtorget av stora buskage med ett fåtal träd men är i övrigt kalt 
och ogästvänligt. Det finns bänkar på ett flertal ställen runt om på centrumtorget, men 
det saknas grönska och utsikter att vila ögat på. Här finns ingen plats som känns 
inbjudande att stanna upp på, ingen trädgård, park eller inbjudande grönyta. Skyltar för 
gamla återvinningen finns fortfarande kvar utanför ICA och buskaget bakom busskuren 
är igenvuxet och fullt av skräp. Bakom ICA finns en grönyta med en gammal fontän 
omgärdad av höga stenmurar som skänker skydd mot norr och fångar upp solens värme 
från väster. Denna plats känns som om den har stor potential att bli en inbjudande 
trädgård på grund av sitt mikroklimat. 
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Bilden till höger är nuläget bakom ICA Supermarket, till vänster möjliga lösningar för ökad trivsel. Foto och 
bildmontage Per Bifrost. 

Det finns flera tomma lokaler i centrum. Gamla banken, den gamla radio- och TV-butiken 
bredvid apoteket och kontorslokaler bakom ICA som kunde bli mötesplatser för 
föreningar eller kontorshotell för dem som jobbar på distans eller är egna företagare.  

På Apotekets parkering finns en infoskylt som även den behöver uppdateras. Vi 
ifrågasätter även placeringen av skylten. 

Kopparstadens lagerplats på Industrivägen, direkt efter apoteket, upplevs som 
förfulande med containrar, maskiner och grushögar mitt i centrum. Det är svårt att se 
gångvägen som knyter ihop centrum med Hedenborg och Församlingsgården på grund 
av detta. Här saknas även belysning och skyltning. 
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Till höger i bilden syns nuläget och till vänster möjliga förbättringsförslag. Foto och bildmontage Per Bifrost  

Hedenborg / Församlingsgården. 

Utmed och i anslutning till Hedvägen ligger tennisbanan med tillhörande klubbhus, 
brandstationen, Vävstugan, den nedlagda förskolan Hedstugan, Elimkyrkan, Hedenborg 
och Församlingsgården. Hela området känns slumrande och bortglömt men har stor 
potential. Hedstugans förfall förstärker denna känsla. I källaren på Hedenborg ligger 
byns gym. Här pågår en hel del aktivitet, men den stora vackra föreläsningssalen/ bion/ 
teaterscenen på övervåningen som rymmer 300 besökare används allt för lite.  
Hedenborg är en av Faluns största föreläsningssalar och en välbevarad funkisbyggnad 
från 1958 och bör bevaras i sitt nuvarande skick som det kulturarv den är. 
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Överst till höger i bilden syns samlingslokalen Hedenborg, nu med en skatepark som ett bildmontage i 
förgrunden. Nedre högra hörnet – församlingsgården men med ett bildmontage på trappa och trädgård. 
Foto och bildmontage Per Bifrost. 
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Kopparstadens ytor 

Under sommaren och på vackra vinterdagar lever Svärdsjö upp. Mitt i centrum finns 
många lägenheter där olika kulturer och åldrar blandas. Många äldre och barnfamiljer 
bor i husen och det leks, cyklas, grillas och umgås mellan husen från morgon till kväll. 
Trots att det inte finns några tomma lägenheter och hyrorna ligger relativt högt i Svärdsö 
satsas väldigt lite på utemiljön kring husen. Det är stora öppna gräsytor där man helst 
inte vill vara då man är helt exponerad för omgivningens blickar. Det skulle vara önskvärt 
med fler inbjudande ytor att vistas på runt husen. Fler lekplatser, parkliknande ytor, 
trädgård med möjlighet till odling och vila och eller kanske en rastgård för alla hundar 
som bor här? 

Kyrkan/ Gammelgården/ Prostparken/Höganäs och Trollnäs.  

Stråket efter macken är vackert och speglar vår historia på ett helt annat sätt än centrum. 
Här åker man förbi vår anrika kyrka och odlingslandskapet runt kyrkbyn. Man fortsätter 
förbi Prostgården, Gammelgården och Prostparken innan slutligen Höganäs vackra vy 
breder ut sig. Vid Höganäs ligger vårt enda hotell, Trollnäs Hotell och Vandrarhem, som 
pryder sin plats i sluttningen ner mot sjön. Det är något igenvuxet vid vägskälet och vyn 
kunde bli vackrare om man röjde upp lite. Vackra Svärdsjöstigen gör detta stråk 
lättillgängligt till fots från Gruvbacken. Tyvärr finns ingen skyltning till detta 
promenadstråk i centrum. 

Promenadstråk och naturliga flöden genom byn. 

I Svärdsjö går och cyklar man mycket. Byarna ligger nära och vi gillar att röra oss ute i 
naturen. Centralt i Svärdsjö finns elljusspår där det dras skidspår på vintern, vackra 
promenadstråk längs strömmen och vår nygjorda promenadväg, Svärdsjöstigen, som tar 
oss från Gruvbacken förbi kyrkan, genom Prostparken och ända bort till Höganäs. 
Genom byn finns inga givna gång- och cykelvägar utan man rör sig i trafiken, bland bilar 
och över parkeringar. Gång och cykelbanor som sammankopplar våra stigar och 
naturliga samlingsplatser saknas förutom den cykelbana som finns till Höganäs. Det 
skulle vara önskvärt att större hänsyn togs till fotgängare och cyklister i framtida 
planering av centrum. Många önskar även cykelbanor som sammankopplar byarna. 
Detta skulle ge tryggare färdväg till och från skola för byns skolelever. 

På kvällar och helger är Svärdsjö tätort ungdomarnas plats. Epa-kulturen är stark och 
ungdomarna har många platser där de hänger med sina bilar, bland annat 
apoteksparkeringen och Macken är sådana. När fritidsgårdarna i Falu kommun nu lagts 
ner är ungdomarna än mer “hemlösa” och kringdrivande. Att det saknas naturliga trygga 
miljöer för våra yngre ungdomar att träffas på är ett problem som vi önskar att kommun, 
hyresvärdar och lokalsamhället kunde sluta upp kring för att hitta en lösning på. Vi ser 
potential i klubbhuset på idrottsplatsen, biblioteket, församlingshemmet, Kopparstadens 
tomma lokaler och idrottshallen för att tillgodose olika ungdomars behov av möten med 
jämnåriga och vuxna. Vi vill poängtera att både Svärdsjö IF och kyrkan redan i nuläget 
är viktiga platser för barn och ungdomar och fantastiska drivkrafter här i byn. Biblioteket 
genomgår under 2020 en förändring för att tillgängliggöras ytterligare för denna 
målgrupp.  
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Enkätsvar – Platsen 

En enkät som genomfördes under 2020 bland boende och besökare bekräftar 
fokusgruppens analys att mer kan göras för att skapa ett bättre helhetsintryck. Det är 
framförallt utformningen av centrumparkeringen, belysning, skyltning och utformning av 
gångvägar som lyfts fram som förbättringsförslag. 

 

  

Kommentarer - Platsen 

En del butiker/byggnader i centrala Svärdsjö ser lite slitna ut vilket drar ner betyget. Skulle gärna se mer 
utsmyckningar och konst i byn, gärna från lokala konstnärer. Gatubelysningen är bra i centrum och vid 
vägen mot Falun men utanför centrum är den inte det. 

Potential finns! 

Den bebyggda miljön är väldigt varierande och inte alltid vacker men det är tydligt att man är rädd om sin 
by och det görs en hel del ändå för att förbättra och försköna den offentliga miljön, vilket noteras och 

uppskattas 

Trevligare belysning, blomsterarrangemang samt parkbänkar lyfter helhetsintrycket 

Åker man igenom Svärdsjö för första gånger ser det inte så roligt ut, samtidigt svårt att ändra på utseendet 
längs vägen. Lokaler och radhusen har sett bättre dagar utifrån ett utseendemässigt perspektiv iaf.  

Mörkt på icaparkeringen! Allt, tex Gruvbacken behöver inte röjas å fixas, det förlorar en del charm. 
Överarbeta inte 

Jag saknar flaggorna som tidigare fanns i byn. Önskar bättre gångförbindelser mellan butikerna. Grön 

park med lekplats centralt.  

Samma som ovan. 

Centrum består just nu av en Parkering....med några butiker runtom. 

Se utbud. Belysning behövs på vissa gångstråk, tillexempel till Hedenborg. Tydligare skyltning behövs för 
att hitta i centrum och ut till närliggande naturområden. Konstnärligutsmyckning saknas. Cykelvägar 
önskas.  

Som det är idag är verksamheterna utspridda längs med Borgärdesvägen samt vid Centrumvägen. För 
mer liv hade det varit trevlig att samla så många verksamheter som möjligt vid en och samma plats. 
Borgärdesvägen har mycket trafik ofta med hög hastighet, vilket inte upplevs trevligt och inbjuder inte till 
spontanstopp.  

Fler & bättre lekplatser önskas för såväl små som något äldre barn. I nuläget finns i stort sett endast bra 
lekplatser vid Björkhagen. En lekplats dit barn kan gå alla dagar i veckan utan att störa/vara i vägen för 
skolbarnen. 
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3.4 Nulägesanalys fokusgrupp 4 - Tillgänglighet 

Gator och genomfartsvägar 

Trafikverket har gjort en åtgärdsvalsstudie för ett par år sedan på genomfarten i 
Svärdsjö. Den innehåller mycket bra information kring åtgärder som bör vidtas. Länk till 
rapporten: 
http://svärdsjö.se/wp-
content/uploads/2018/12/181113_Rapport_%C3%85VS_Sv%C3%A4rdsj%C3%B6_ink
l_SEB_0.pdf  

Åtgärderna på genomfarten ska finansieras genom länstrafikplanen av Region Dalarna. 
Genomfarten skyltas och finansieras av Trafikverket.  

Sidovägarna liksom allmänna grönytor i Borgärdet finansieras av fastighetsägarna inom 
tätorten via Borgärdets Vägförening. Det finns vissa möjligheter för Vägföreningen att 
söka investerings- och upprustningsbidrag hos Falu kommun. De enda åtgärder som 
Falu kommun nu åtgärdar och finansierar är de nya hastighetsskyltarna på sidovägarna 
i början av september.  

Övergångsstället mellan Apoteket och ICA är bristfälligt, ska åtgärdas och målas av 
Borgärdes Vägförening sedan gatan blivit åtgärdad från väg 850 förbi Centrumvägen 
efter Industrivägen. 

Gång- och cykelvägar 

Kommunen har en cykelplan för hela kommunen där Borgärdet och Linghed finns med. 
Det är bra åtgärder och sträckningar som är identifierade, dock behöver den utökas med 
säkra och bra gc-vägar till badet vid Kålsta, Boda, ridklubben, Trollnäs och 
vårdcentralen. Det ligger ett ärende hos kommunen för beslut om samfinansiering av en 
utbyggd gc-väg från Boda till Borgärdet. 

Det finns behov av fler cykelvägar för att både höja trafiksäkerheten och uppmuntra 
cykling. Tung trafik måste samsas med gång/cykeltrafikanter på ett flertal ställen. Viktigt 
att prioritera trafiksäkerheten runt skolor, förskolor och i centrum. 

Ytterligare några ställen med förhöjd risk är övergångsställe och parkering vid Gottboden 
och övergångsställe mellan Ica och Apoteket. 

Det är bristfällig skyltning för att styra trafiken rätt, t ex Gruvbacken, badplatser, 
Hedenborg mm. Skapa en bättre gång/cykelväg från centrum till Församlingsgården och 
från busshållplats vid Omhulda till vårdcentralen. 

Parkering 

Det är tidvis trångt på parkeringen vid ICA och saknas bra parkering vid Omhulda. 

Det pågår ett projekt med att skapa en pendlarparkering vid macken vilket är viktigt både 
för parkeringssituationen och för kollektivtrafikens utveckling. 

Saknas ställplatser för husbilar. Under sommartid är det relativt många husvagnar och 
husbilar som besöker området, det trångt för dessa i centrum. 

Behöver utökas med bättre och fler cykelställ i centrum. 

Kollektivtrafik 

Det är dålig skyltning vid hållplatserna vid ICA, finns ibland några resenärer som av 
misstag åker åt fel håll. Bättre och tydligare namngivning av hållplatsen vid centrum och 
den bör kompletteras med en bra info-tavla med ankomst och avresetider (online). 

http://svärdsjö.se/wp-content/uploads/2018/12/181113_Rapport_%C3%85VS_Sv%C3%A4rdsj%C3%B6_inkl_SEB_0.pdf
http://svärdsjö.se/wp-content/uploads/2018/12/181113_Rapport_%C3%85VS_Sv%C3%A4rdsj%C3%B6_inkl_SEB_0.pdf
http://svärdsjö.se/wp-content/uploads/2018/12/181113_Rapport_%C3%85VS_Sv%C3%A4rdsj%C3%B6_inkl_SEB_0.pdf
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Det tar lång tid för de bussar som går via byarna in till Falun som gör att många hellre 
tar bil. Finns potential för kollektivtrafiken att ha fler resande. 

Busskuren vid Omhulda måste åtgärdas då den lutar och är för låg med risk att slå i 
huvudet. 

Taxi 

Saknas bra plats i centrum för taxi att hämta och lämna rörelsehindrade, ofta mycket 
bilar och trångt, borde finnas en taxizon. 

Möjligheter för rörelsehindrade att ta sig fram 

Handikapparkering finns vid ICA, skylten sitter för högt och den är målad för smal. Det 
är gångfartsområde genom centrum vilket är mycket bra. Skyltningen är dock inte tydlig 
och riskerar att missas. 

Det är trappor från ICA ner till busshållplats som är ett hinder för rörelsehindrade. Det 
saknas räcken och det är buskar som växer in över trappen. 

Vid busskuren vid ICA är det en tröskel som är för hög och det saknas dörröppnare. 

Vägen från busshållplatsen till vårdcentralen är inte anpassad för rörelsehindrade, för 
stor lutning, räcken kan underlätta. Dialog med Kopparstaden och kommunen för att hitta 
lösningar pågår. 

Sittplatser, papperskorgar och toaletter 

Tillgången till sittplatser och papperskorgar är bra runt ”Torget”, ICA-parkeringen. Ett 
antal bänkar saknar armstöd vilket är nödvändigt för äldre eller rörelsehindrade. 

Det finns ett öppet wifinät utanför biblioteket. Saknas möjlighet till laddning av 
mobiltelefoner. 

Det finns en offentlig toalett utanför biblioteket. Det har varit problem med skadegörelse 
och att få ansvar för skötseln av den med bra öppettider. Denna sommar har den på prov 
varit öppen dygnet runt utan problem. 

Anslagstavlor och hemsidor/sociala medier 

Det finns två anslagstavlor i centrum som nyttjas flitigt, de har behov av städning med 
jämna mellanrum. Behövs bättre skyltning eller kartor för att visa på sevärdheter och 
besöksmål. 

De anslagstavlor som finns vid alla infarter till Svärdsjöbygden är mycket fina. De 
behöver uppdateras med aktuell information. 

Digital information på hemsidor och sociala medier används av många och är effektiva 
sätt att sprida information. Behövs ett arbete för att säkerställa resurser och strategi. 

Öppettider 

De är bra tillgänglighet för affärer och företag med de öppettider som de har. 

Övrigt 

Belysning av vägar, centrum och gc-vägar är viktigt för god säkerhet, trygghet och 
tillgänglighet. Generellt är det bra belysning på många ställen, men det finns ställen som 
behöver ses över t ex i centrum och övergångsställen. 

I det fortsatta arbetet är det viktigt att få med synpunkter från barn och ungdomar. 
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I denna nulägesanalys  har inte lekplatser granskats, viktigt att få med det i det fortsatta 
arbetet. 

En bra aktivitet att starta upp är återkommande trygghetsvandringar där många 
perspektiv kan fångas upp, här bör kommun, fastighetsägare, företag, vägförening och 
andra intressenter vara med. 

Enkätsvar –Tillgänglighet 

Både fokusgruppen och svaranden på enkäten ser att mer kan göras för att skapa 
attraktiva bussförbindelser till och från Falun. Man ser också att säkerhet och 
tillgänglighet för gående och cyklister behöver förbättras på flertalet ställen. 

 

 

Kommentarer - Tillgänglighet 

Fruktansvärt dåliga bussförbindelser för de som bor bortom Svärdsjö (Isala, Böle, Toftbyn, etc.). 
Bussarna stannar i Svärdsjö eller svänger av och vänder vilket gör att det inte går att ta bussen in till 

Falun och sen hem igen senare på dagen. Dåligt med bussar mitt på dagen och på kvällar.  

Många är inte medvetna om att det är gångfartsområde vid ICA-parkeringen, skyltarna verkar inte 
synas? 

Upplever tillgängligheten som god men den kan säkert bli bättre. 

Läskigt smala trottoarer på en del ställen Borgärdesvägen. Känns obehagligt att gå där då trafiken kör 
fort.  

Trångt på ICA-parkeringen. Små parkeringsrutor. Bilar står ändå i körbanan. Bibliotekets bil ställer sig 
utanför biblioteket mitt i vägen i fel körriktning. De verkar inte ha förstått att det inte är parkering direkt 
utanför biblioteket längre. 

Önskar bättre framkomlighet för gång och cykel.  

Höga refuger, trång parkering. Dålig busshållsplats med för lite utrymme vid trafikerad väg. Dålig trappa 
ner till den också.  

Någorlunda. Dåligt med busstider. 

Bättre cykelvägar i centrumområdet är något som behövs. Även cykelväg/gångväg mellan tankstationen 
& infarten mot kyrkan. Många äldre som går på vägsträckan vilket på vintern är farligt då det är mörkt 
ute samt höga plogvallar. Det finns ingen plats att gå på än att promenera på vägen. 

För höga stenkanter vid ICA-parkeringen. 

Ingen riktigt bra övergång mellan Ica & Apoteket. Förslag att lägga ett övergångsställe på ovansidan av 
korsningen (sidan av biblioteket över till apoteket).  
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3.5 Nulägesanalys fokusgrupp 5 – Rent, tryggt och säkert 

Detta är den nulägesbeskrivning som vi fått fram genom rundvandring i centrum för att 
specifikt undersöka dessa områden, samtal med invånare och besökare, frågeenkät 
med 4 frågor som berör dessa områden som invånarna har fått fylla i samt intervjuer 
med ansvariga personer som jobbar kring dessa frågor. 

Utsmyckning och åtgärder för att höja platsens attraktionskraft 

    

Samtal med Gunnar Bosell Vägföreningens ordförande. Vägföreningen sköter 
blomstersmyckning framför infarten vid ICAs parkering och sex andra blomarrangemang 
i urnor på andra platser i Svärdsjö. För grönyteskötsel får vägföreningen 22 000 kr av 
Falu kommun. Blommorna till arrangemangen köps hos Omhulda för viss rabatterat pris. 
Till advent används även dessa medel att införskaffa en julgran. Finns även flera ideella 
krafter i byn som ser till att sköta om utsmyckningen av rabatter samt blomkrukor, både 
vid infarten till ICA-parkeringen, blommorna runt Omhulda samt utefter vägen genom 
byn med bevattning och rensning av ogräs. 

Det finns önskemål från Vägföreningen att få konstnären Lennart Sand att göra en 
Svärdsjökråka i brons, lite större än naturlig storlek som man vill ha placerad vid 
blomarrangemanget vid ICA-parkeringen. Vägföreningen har kostnadsförslag men ej fått 
sin ansökan beviljad hos fonden ”Ökad trevnad” hos Falu kommun.  

Renhållning 

Trafikverket ansvarar för snöplogning av genomfartsled genom entreprenörer. 
Småvägar sköts av Vägföreningen som får bidrag från kommunen på 400 000 kr, men 
detta täcker inte kostnader. Därför får enskild fastighetsägare betala en årlig avgift. 
Frekvensen på plogning och sandning beror på väderleken. 

Papperskorgar finns det inte tillräckligt av. I dagsläget finns 5 stycken och dessa är 
placerade vid ICA och centrumhuset och sköts av hyresvärd eller handlare. Skolan har 
även några papperskorgar som de ansvarar för. Utefter genomfartsleden finns inte en 
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enda papperskorg. Har funnits en soptunna till och från i busskuren nedanför ICA-
parkeringen, men många gånger har den saknat soppåse. Askkoppar finns endast en 
vid ICA, konsekvensen blir många fimpar på vägarna och specifikt vid busskuren. 

Vårstädningen sköts av ideella krafter som initieras av Svärdsjö Intresseförening. 

Kartläggning av olägenheter 

Skolan har haft en hel del klotter och mycket förstörelse under en längre period. Här ser 
man direkt till att sanera om det handlar om klotter, för att minska risken för spridning. 
Man köper in tjänsten om det är omfattande, är det mindre klotter så åtgärdar 
vaktmästaren eller annan anställd inom skolan. Det har främst handlat om skadegörelse 
på dörrar, fönster och elkontakter.  

Kopparstaden har haft mindre klotter men omfattande fönsterkrossningar i sitt område. I 
centrum så har det varit skadegörelse på bänkar, busshållplatser, blomrabatter som rivits 
upp och papperskorgar som det eldats i.  

Generellt över byn är det hög musik under kvälls och nattetid under hela veckan. 

Gällande förargelseväckande beteende av personer så har det inte varit något, däremot 
förekommer inbrott och rekognosering av tilltänkta inbrott genom att gå in och titta på 
gårdarna. 

Enkätsvaren från Rent, tryggt och säkert  

En enkät genomfördes och besvarades av 62 personer. 

Enkäten visade att oro, stök och vandalisering samt inbrott har ökat under den senaste 
tiden, Man upplever också att skötsel av skog och mark skulle kunna vara bättre och att 
belysningen behöver förbättras.  

Många upplever att det finns stor potential att utveckla bygden och att det finns ett stort 
mått av entreprenörskap. 

Enkätfrågor: Skala 1 till 5 där 1 är dåligt och 5 är bäst, samt ett vej ej. 

1. Rent-klotter, förstörelse, buller och renhållning. Genomsnittet  3,35 och 6 vet ej. 

2. Tryggt- välkomnande, kvällsbelysning, mörka stråk . Genomsnittet 3,14 och 6 vet 
ej. 

3. Säkert-dag-kvälls-och nattetid. Samverkan med polis, brottslighet och 
förargelseväckande beteende. Genomsnittet 2,96 och 9 vet ej. 

4. Helhetsintryck. Genomsnittet 3,63 och 4 personer svarade vet ej. 

Belysning av trottoarer och centrum 

Finns belysning utefter genomfartsleden. Även ICA-parkeringen är belyst men denna har 
senaste veckan haft flera lampor som varit trasiga. Gångvägen mellan Industrivägen och 
Hedenborg saknar helt belysning och det är mycket sly på ena sidan av vägen vilket 
minskar trygghetskänslan. Även belysning vid övergångsställen saknas och på vissa 
ställen skymmer träd och buskar belysningen. 

Rutiner vid kris eller avvikande händelser 

Elevhälsa , mobbingsteam där det finns tydliga riktlinjer vid avvikande händelser. 

Krisplan med tydliga rutiner vid kriser som också involverar aktörer som polis, 
räddningstjänst och BUP och ideella aktörer som BRIS och Svenska kyrkan. 
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Samverkan mellan polis, bevakningsbolag och invånarna 

I dagsläget är det Avarn som har avtal med kommunen gällande bevakning och 
rondering. Avarn har inget samarbete med polis eller räddningstjänst som Securitas 
tidigare har haft.  

Det finns sedan även flera bevakningsbolag som sköter företagen och de privata 
hemmen i byn. De åker normalt enbart ut vid larm, såvida inte någon kund beställt extra 
rondering vilket flera i Svärdsjö faktiskt har. Det innebär att vi dagligen har 
bevakningsfirmor som åker runt i centrum.  

BRÅ – Brottsförebyggande rådet har en samordnare som har koll på om det finns 
områden i kommunen där det finns problem. Just nu har man sett att det är ökande 
problem ute i Svärdsjö. Här kan man då koppla in mer riktade insatser genom det 
samarbete de har med polisen. Däremot finns i dagsläget inget samarbete med 
invånarna eller andra aktörer i Svärdsjö. 

Aktiva Svärdsjö är en grupp som startades upp i våras och som bygger på ideella krafter. 
Det är invånare i byn som anslutit sig för att gå och åka runt i centrum på kvällar och 
helger och skapa trygghet för invånarna. Gruppen har inte riktigt kommit igång än då de 
inte fått till något samarbete med polisen. Detta är dock på väg att startas upp och de 
kommer inom kort ha möte för att diskutera strukturen på upplägg, vad man gör om man 
ser något, vem man kontaktar då och vad man bör avstå från att göra för att inte utsätta 
sig för fara. 

Enkätsvar – Rent, tryggt och säkert 

Både fokusgruppen och svaranden på enkäten ser att mer kan göras för att skapa en 
ren, trygg och säker miljö. Skadegörelse, nedskräpning och stök förekommer. 
Belysningen behöver förbättras och det behövs fler papperskorgar som också måste 
tömmas i tid. 
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Kommentarer - Rent, tryggt och säkert 

Det finns en del områden jag aldrig skulle besöka sent på kvällen. Ungdomar är ute och förstör saker 
och skräms, det känns inte tryggt. Dagtid är det bra. Känns inte som att polisen är tillräckligt 
engagerad i vad som händer i byn. Byn hålls ren och fin. 

Har alltid känt mig trygg och säker i bygden. Trist med fult klotter och annan skadegörelse.  

En målsättning skulle kunna vara att hitta en lösning på det problemet genom meningsfulla aktiviteter, 

upplevelse av tillhörighet och engagemang. 

Väldigt störande från macken  

Verkar ha blivit en avstjälpningsplats för missanpassade  

Finns att jobba på 

Området känns idag osäkert nattetid, mest pga nedskräpning och skadegörelse 

Ibland spelar ungdomar för hög musik, särskilt vid macken.  

Bättre belysning i vissa områden behövs, mellan centrum och Hedenborg/gymmet t.ex. Ibland 
överfulla soptunnor i centrum som också är för få.  

Dåligt med papperskorgar, sällan tömda. Se bankomaten, t.ex. 
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4. STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH 

WORKSHOPS 

 

4.1 Attitydundersökningar/enkäter 

För att genomföra en attitydundersökning användes Svenska Stadskärnors 
enkätformulär uppdelat på de fem fokusområdena. Pappersenkäter har funnits på 
biblioteket samt vid ”Idébanken”, en förslagslåda som står vid den tomma banklokalen. 
För att underlätta spridandet av enkäten så togs även en digital version fram enligt 
samma mall. I dagsläget har vi 56 digitala svar samt några svar på pappersenkäten. 

Fokusgrupp 5, Rent, tryggt och säkert, använde sig av samma frågor för att göra en 
egen, muntlig, attitydundersökning. 

Svaren som enkäten gav presenteras under respektive fokusgrupp i kapitel 3. 

Grafisk presentation av resultatet och de fria kommentarerna finns under respektive 
fokusgrupp. 

Det kommunala bostadsbolaget Kopparsstaden har också genomfört en enkät hos sina 
hyresgäster som kommer att kunna komplettera BID-projektets egna undersökningar. 

 

4.2 Workshops och grupparbeten 

På grund av Covid-19 har inte alla planerade workshops eller grupparbeten kunnat 
genomföras. En digital workshop har genomförts i maj – Utveckla din Svärdsjöbygd. Ett 
20-tal deltagare bidrog till en kreativ atmosfär. 

Studiebesök för BID-managers har gjorts i Grängesberg samt Sollerön. Studiebesök hos 
oss i Svärdsjö planerades till den 18/11 men har flyttats fram på grund av restriktioner i 
och med Covid-19. 

Ett antal möten med samtliga fokusgrupper har genomförts, där utbyte av tankar mellan 
grupperna skapat nya idéer. 

Fokusgrupperna har sammanträtt enskilt vid ett antal tillfällen. 

4.3 Goda exempel (vilka orter inspirerar oss?)  

Rörbäcksnäs 

I Rörbäcksnäs inspireras vi av ett omfattande ideellt engagemang som lyfter och 
utvecklar bygden. Trots att Rörbäcksnäs under flera år gästats av tiotusentals 
mountainbikecyklister varje år så har byn och dess företag haft det tufft. Därför startades 
för några år sedan ett samverkansprojekt i form av en LEA, Lokal Ekonomisk Analys. Ett 
gediget processarbete genomfördes där cykelturismen var en av nycklarna för att få 
Rörbäcksnäs att blomstra igen.  

I det här arbetet har alla i byn, även barnen, hjälpt till på olika sätt och resultaten visar 
sig nu tydligt och utvecklingen av Rörbäcksnäs tar nya språng hela tiden. 

  

 



  

 

50 Service-BID Svärdsjö 

Furudal 

Längst norrut i Rättviks kommun ligger Orebygden med tätorten Furudal (som nog är 
mest känd för sin hockeyskola som under nio veckor varje sommar lockar 1 000 barn). 
Själva upplever Oreborna att Furudal och bygden i stort håller på att avvecklas då bland 
annat posten, två bankkontor och vårdcentralen stängt de senaste åren.  

I slutet av 2017 beslutade sig Oreborna för att tillsammans vända trenden med hjälp av 
en LEA, en lokal ekonomisk analys. Analysen visade att Oreborna av en ”hundralapp” 
spenderar 22 kronor i bygden, besökarna spenderar 10 kronor i bygden (motsvarande 
15 miljoner kronor varje år) och resterande 68 kronor spenderar boende och företag på 
varor och tjänster utanför bygden. Boende och företag beslutade då att genom medvetna 
val spendera ytterligare 10 kronor i bygden vilket skulle innebära ett stort tillskott till det 
lokala näringslivet. Analysen visade bl.a. att de 537 hushållen i bygden har en köpkraft 
på 143 miljoner kronor.  

Nu har man i Orebygden och Furudal ett styrmedel och ett brinnande engagemang för 
att skapa en blomstrande bygd igen.  

Stjärnsund 

I början av 80-talet hade Stjärnsund bara 130 bofasta invånare och många av 
kommunens hus stod tomma för att rivas. Men ur en grupp människor som trodde på det 
gamla brukssamhällets potential skapades Stiftelsen Stjärnsund. Tack vare den är 
Stjärnsund idag känt i Norden som ett utvecklingscenter för hållbart leverne, 
skogsjordbruk och permakulturodling. Det här entreprenörskapet som fortfarande lever 
kvar och genomsyrar Stjärnsund har bl.a. resultaterat i att man startat Stjärnsunds 
Bygdebolag som ska driva verksamhet som gynnar bygden men som inte konkurrerar 
med befintliga privata verksamheter. Bolaget ska ha ett brett lokalt ägande där all vinst 
återinvesteras i bygden. De sista årens utveckling i Stjärnsund grundar sig, likt 
Rörbäcksnäs och Furudal, i en lokalekonomisk analys, LEA.  

Stjärnsund har även gjort sig känt för ett antal projekt och verksamheter för hållbar 
utveckling, bl.a. i form av ett ”samåkningsprojekt” som fortfarande lever kvar. 

Trönö 

Trönö har under lång tid varit ett gott exempel för landsbygdsutveckling. Redan 2001 
startade man Trönöbygden Ekonomisk förening som initialt i egen regi skulle driva Trönö 
Brandvärn utifrån ett avtal med kommunal räddningstjänst. Föreningen har utvecklats för 
att vid behov äga och förvalta fastigheter, stimulera utvecklingen av näringsliv, service 
och turism i bygden, att bedriva förenlig affärsverksamhet samt att bevaka bygdens 
intressen. I dag äger föreningen brandstationen, en affärsfastighet och Bystugan med 
kontor, bibliotek och lokaler för friskvård m.m.  

Föreningen har en person anställd på kontoret tre timmar i veckan, i övrigt sker allt arbete 
ideellt. Föreningen ger även ut kvartalstidningen Trönöbygden. 

Järvsö 

Järvsö är storleksmässigt relativt likt Svärdsjö. Man delar även en positiv 
befolkningsutveckling och båda orterna är kända för att vara natursköna. En annan likhet 
är att båda orterna har starka kopplingar till två av Sveriges mest folkkära artister genom 
tiderna, i Järvsös fall Barbro ”Lill-Babs” Svensson och för Svärdsjös del Lasse 
Berghagen. 

Järvsö profilerade sig tidigt som en turistort, redan på 1930-talet började 
turistströmmarna närma sig orten och 1937 byggdes Järvsöbacken, Sveriges då andra 
alpina skidbacke. Denna anläggning har utvecklats till att bli en av Sveriges topp 10 mest 
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välbesökta skidanläggningar med över 240 000 sålda skiddagar. Med tillskottet av 
Järvsö Bergscykelpark har man beläggning nästan året runt. Järvzoo, en djurpark som 
visar de nordiska djuren i sin naturliga miljö öppnades 1991 och förstärkte bilden av 
Järvsö som besöksmål ytterligare. 

Järvsö inspirerar med det som är möjligt att göra inom besöksnäringen, artistkulturen 
och presentationen av bygden. Järvsö har en tydlig profil och en mycket tilltalande och 
informativ hemsida som visar upp sig på bästa sätt för besökare och presumtiva 
inflyttande. 

4.4 Erfarenhetsutbyte, utbildningar och nätverk  

Igen, Covid-19 har gjort att flera planerade studiebesök har ställts in. De första 
studiebesöken skedde den 24/8 i Grängesberg och Ludvika. I oktober stod Sollerön som 
värd för ett studiebesök och nu i november var det meningen att Svärdsjö skulle visa upp 
sig. På grund av Covid-19 och de restriktioner som införts har det studiebesöket skjutits 
fram på obestämd tid. 

Återkommande erfarenhetsutbyte sker dock löpande mellan de andra orterna i projektet, 
Grängesberg och Sollerön. Ett nyttigt erfarenhetsutbyte var besöket i Ludvika då vi 
skapade mycket intressanta nätverk med tidigare BID-managers som var ansvariga när 
Ludvika gick igenom processen. 
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5. SWOT-ANALYS 

 

Sammanställning av resultatet av Svärdsjös SWOT-analys som genomfördes av 
Svärdsjöbygdens Utvecklingsråd, reviderad i augusti 2020. 

Styrkor Svagheter 

Bra kommersiell service Få lokala politiker som för bygdens talan 

Bra service – vård, skola och omsorg 
Relativt svårt att engagera boende och näringsliv 

för bygdens utveckling 

Hyfsade förbindelser - kollektivtrafik Liten tillgång till byggbar mark 

Relativt bra infrastruktur Få ”paketerade” och marknadsförda attraktioner 

Starkt föreningsliv Få företag/ aktörer inom besöksnäringen 

En historia av starkt entreprenörskap 
Att vi är ”hemmablinda” och inte ser alla styrkor 

och möjligheter som bygden har 

Det råder en stark känsla för varandra och för 
bygden 

Möjligheter 

Tillsammans i bygden har vi ett rikt utbud av 
historia, sevärdheter och aktiviteter 

Ökad attraktivitet genom nyinflyttade barnfamiljer 

Svärdsjöbygden är ett populärt besöksmål 
En ökad trend för barnfamiljer att flytta till 

landsbygden 

Natur och friluftsliv 
Ökad inflyttning av boende (inkl nya svenskar) och 

företag 

BID-projekt startat 2020 med fokus på service, 
kommer pågå i 18 månader 

Attraktiv byggbar mark 

Hot Nya finansieringsmöjligheter för landsbygden  

Ökad obalans stad/ landsbygd 
Nya attraktiva seniorboenden/ trygghetsboenden 

som även frigör hus och gårdar 

Ett ännu mindre engagemang för bygdens 
utveckling, svårt att hitta personer som vill arbeta 

ideellt 

En ökad trend för ”outdoor”-turismen, vandring, 
cykel, fiske m.m. 

Ännu sämre finansieringsmöjligheter för 
nybyggnation och företagsetableringar 

Ökat samarbete med Enviken och Sundborn runt 
besöksnäringen 

Fortsatt lärarbrist och svårighet att attrahera 
behöriga lärare till bygden 

Ökat intresse för landsbygden 

Ökad konkurrens från befintliga och nya 
stormarknader och näthandel m.m. 

Ett större samarbete med Visit Dalarna och 
turistattraktionerna i Falun/ Dalarna. 

Generationsskifte bland butiker och näringsliv 
skapar luckor i serviceutbudet 

Nya företag inom besöksnäringen (bo, göra, äta) 

Nedläggning av skolor i området 
Väl utbyggt fibernät ger nya möjligheter för 

distansarbete och ökad inflyttning av boende och 
företag. 

Neddragning av kollektivtrafiken till Falun 
Företagshotell för småföretagare, distansarbete 

och mindre lokalkontor/ satelliter 

Svag ekonomisk utveckling för kommunen, 
lågkonjunktur 

 

Dyrare att bilpendla  
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6. OMVÄRLDEN OCH MARKNADEN 

 

 

 

6.1 Hur ser omvärlden ut gällande trender och utveckling? 

Just nu pågår den kanske största förändringen i samhället på många år genom 
Coronapandemin. I dagsläget vet ingen riktigt hur det kommer att förändra samhället 
men att det kommer att förändras är helt klart. 

Under lång tid har urbanisering påverkat Sveriges landsbygd på ett negativt sätt. Att 
personer i arbetsför ålder flyttat till större städer har gjort att landsbygden tappat 
attraktionskraft, köpkraft och möjlighet till service för de kvarvarande. Det har lett till en 
nedåtgående spiral på grund av uteblivna skatteintäkter, ytterligare neddragningar av 
offentlig service. 

Detta är dock något som inte slår lika över hela den svenska landsbygden. Många 
mindre samhällen har frodats mellan andra dukat under. Närheten till större samhällen 
och städer är ofta avgörande. 

I och med pandemin 2020 har samhället som helhet prövats mycket kraftigt. Staden och 
storstadens självklara ställning som drivande och överlägsen mot landsbygden har 
ifrågasatts allt mer. Det har och göra med graden av självförsörjande, hållbarhet och 
utsatthet. Sårbarheten i stadslivet blev mycket tydlig då människor fick upp ögonen för 
var nödvändiga varor producerades och hur de distribuerades till staden. 

Även utsattheten vid persontransporter vid en pandemi blev tydlig då 
Folkhälsomyndigheten avrådde för annat än absolut nödvändiga resor med 
kollektivtrafik. 

Den största förändringen över hela landet och i världen i stort är dock att många blivit 
tvingade, uppmanade eller valt att arbeta från hemmet. Det har gjort att en mycket stor 
förändring skett i hur både arbetsgivare och arbetstagare ser på distansarbete, något 
som troligen kommer att påverka arbetsplatser, resemönster och troligen även möjliga 
bostadsorter på ett relativt omvälvande och permanent sätt. I och med att många 
ofrivilligt fått prova på distansarbete har även många börjat ifrågasätta nödvändigheten 
med att bo i en stad, efter att man kanske provat att jobba från sin sommarstuga på 
landet med framgång. 

6.2 Hur är vår position på den lokala, regionala och nationella 

marknaden? 

På den lokala marknaden är positionen relativt stark. ICA Supermarket är det naturliga 
valet för de flesta. Även andra handlare upplever att man har en relativt bra marknad 
lokalt men det kan alltid bli bättre. Man anser till och med att man har en unik position 
utan direkt konkurrens i vissa fall! Det gäller till exempel Svärdsjö Radio och TV samt 
Svärdsjö Järn. Man positionerar sig med hjälp av en mycket hög servicenivå. 

Svärdsjöbygden är en del av Falu kommun och området har behållit en större attraktivitet 
än de flesta orter av jämförbar storlek på landsbygden. Man har länge haft en relativt 
neutral befolkningstillväxt, den är dock i dagsläget svagt positiv. Det tyder på att man 
behåller och till och med stärker sin position jämfört med regionen i stort. 
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På det nationella planet är Svärdsjö inte helt okänt, mycket tack vare den folkkäre 
artisten Lasse Berghagen, som under många år hade starka band till bygden. Frågan är 
hur Svärdsjö kan förvalta det arvet nu när Berghagen inte längre har sin gård kvar? 

6.3 Vilken marknadspotential har vi på vår hemmamarknad? 

Att ytterligare stärka hemmamarknaden gällande sällanköpsvaror är en åtgärd för att 
ytterligare gynna lokalekonomin. Idag finns möjlighet att köpa elektronik, vitvaror, verktyg 
och många maskiner i Svärdsjö. Man har även möjlighet att handla kläder samt smycken 
och klockor. Man kan anta att man har långt ifrån alla boende i Svärdsjö som kunder på 
dessa varor. En intressant iakttagelse är att vissa kunder åker till Svärdsjö för att få unik 
service och ”eftervård” hos till exempelvis Svärdsjö Radio och TV, även klädbutiken ”Rut 
och Knut” har en del långväga kunder. Men potentialen att få boende i Svärdsjöbygden 
att handla ännu mera lokalt är prioriterat. 

6.4 Vilka trender ser vi på vår hemmamarknad? 

Svärdsjö står inför flera generationsskiften. Dels gäller det ett antal butiker och 
verksamheter, vars ägare närmar sig pensionen. Där finns det utmaningar och 
möjligheter. Frågan är dock mycket viktig för att undvika ”hål i servicekedjan” som kan 
få effekten att man ändå handlar andra varor, som finns tillgängliga i Svärdsjö, när man 
ändå måste handla det som saknas på annat håll. Möjligheten är att kunna locka en ny 
generation att driva en verksamhet på en mindre ort med de positiva effekter det kan ha 
på livskvalitén. 

Ett stort antal hus och gårdar innehas av äldre innevånare som i många fall önskar flytta 
till ett bekvämare och enklare boende, om ett sådant alternativ skulle finnas. Det skulle i 
sin tur kunna göra flera attraktiva boenden för yngre generationer tillgängliga, något som 
är en stor brist för närvarande. 

Även skogsfastigheter, som är en del av den för landsbygden så viktiga gröna sektorn, 
kommer att skifta ägare i stor utsträckning under de kommande åren. Prisutvecklingen 
på skogsfastigheter har varit gynnsam för säljare men kan, i kombination med dålig 
avkastning på fastigheternas traditionella produkter som sågtimmer och massaved, 
skapa problem för nästa generation att ta över. Det kan skapa nya ägarstrukturer, det 
vill säga färre men större skogsägare och gårdar som styckas av från skogsmarken. Det 
skulle kunna förändra ägarkulturen och kanske även skogslandskapet relativt 
dramatiskt. 

6.5 Vad sker och vad kommer att ske i vår omgivning i framtiden? 

Falu kommun genomför en satsning på ”Ett större Falun”, vilket bör komma att påverka 
Svärdsjö och andra mindre orter i kommunen positivt. Detta genom visionen att stad och 
landsbygd ska samarbeta och att man vill locka fler människor till hela Falu kommun. 

En landsomfattande, till och med världsomfattande, förändring i arbetsmönster och 
resemönster i pandemins fotspår kommer att påverka hela samhället. En tydlig trend är 
att intresset för landsbygden ökar och att urbaniseringen ifrågasätts mer än på länge. 
Det kan skapa nya möjligheter för landsbygdsdelar med ambitioner och vilja att växa. 
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 7. MÅLGRUPPER, KUNDER, INNEVÅNARE 

OCH BESÖKARE 

 

7.1 Vem är vår målgrupp utifrån ett demografiskt och geografiskt 

perspektiv? 

Svärdsjös målgrupp är de som bor i, arbetar i och besöker Svärdsjö. Som visionen som 
ligger till grund för utvecklingsplanen för Svärdsjöbygden säger: 

”Svärdsjöbygden – möjligheternas bygd där ung som gammal vill leva, verka och bo.” 

Demografiskt vänder sig Svärdsjöbygden i sin vision till alla – ung som gammal. 
Befolkningsstatistiken visar dock att det är färre unga än gamla som är bosatta i 
Svärdsjö, jämfört med till exempelvis Falun.  Med relativt stor säkerhet kan man säga att 
den nuvarande målgruppen är människor i familjebildande ålder och uppåt, med 
potential till att förbättra möjligheten att locka yngre. 

Den grupp som måhända inte inkluderas i den visionen men som ändå är en målgrupp 
med stor potential är gruppen besökande och turister. 

Visit Dalarna har gjort en undersökning som visar att 86% av gästnätterna i Dalarna 
under perioden 2008 – 2018 utgörs av inhemska besökare, enbart 14% utgjordes av 
utländska besökare. Detta är en styrka under denna tid som präglas av pandemin då det 
är svårt att resa över landsgränser. Det visar också på en stor förbättringspotential när 
världen åter är tillbaka till det normala. 

 

  Bild från Visit Dalarna 

Mer information om Dalarnas besöksnäring i siffror hos www.visitdalarna.se 

 

 

 

http://www.visitdalarna.se/
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7.2 Vad har de för behov? Vilka livsstilar representerar de? 

Boende 

De som har valt att bo i Svärdsjö har behov av en basservice i form av vanlig 
kommersiell- och offentlig service som exempelvis: 

 Skola 

 Sjukvård 

 Livsmedel 

 Apotek 

 Drivmedel 

Utöver det är närheten till annan kommersiell service högt uppskattad, man hör ofta 
uttrycket ”Vi har ju allt vi behöver här i byn.” 

De boende representerar en stor variation av livsstilar med framträdande grupper som 
barnfamiljer, äldre och människor som uppskattar närheten till naturen. 

De som överväger att flytta till Svärdsjö har behov av lämpliga boenden, med sjönära 
eller i övrigt natursköna lägen. Speciellt viktigt är det för dem som överväger att investera 
i att bygga nytt, läget är helt avgörande för trivsel och för tryggheten i investeringens 
värdebeständighet 

Besökare 

Visit Sweden har valt en målgrupp som de kallar Den globala resenären, som de riktar 
all marknadsföring till. Målgruppen består av resvana människor med en nyfikenhet på 
nya resmål och nya upplevelser. De utlandsmarknader som Visit Sweden fokuserar på 
har en stor andel av människor inom just denna målgrupp. Genom regelbundna 
målgruppsanalyser får Visit Sweden mer kunskap om olika drivkrafter för att resa till 
Sverige. 

Den globala resenärens starkaste drivkrafter för att resa till Sverige på semester är att: 

 koppla av och slippa rutiner, 

 uppleva nya städer och platser, 

 ha roligt och uppleva nya saker tillsammans. 

Svärdsjö och Svärdsjöbygden har goda möjligheter att locka turister från den 
målgruppen. 
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8.  KONKURRENSSITUATIONEN 

 

 

8.1 Konkurrenssituationen – är den tuff, medel eller svag?  Vilka 

hotbilder finns? 

Handel 

Konkurrenssituationen är medelsvår. Flera butiker anser att de är unika och inte direkt 
konkurrensutsatta från allt större köpcenter eller näthandel. 

Näringslivet i Svärdsjö är en del av utbudet i Falu kommun. Det närmsta hotet mot 
kommersiell service i Svärdsjö kommer annars från just Falun och Borlänge. Många 
boende i Svärdsjöbygden arbetar i Falun och Borlänge och det är en utmaning att få 
dessa att utföra sina inköp på hemorten då man är nära eller passerar ett stort utbud vid 
resorna till och från arbetet. 

Detaljhandeln i Svärdsjö är precis som övrig detaljhandel utsatt för en stor potentiell 
konkurrens från näthandeln, en handel som ökar för varje år. 

Boende 

Även här är Falu tätort den stora konkurrenten om innevånarna. Inte minst för att det 
faktiskt går att hitta byggbar mark, färdiga tomter och hus till salu. I Falu tätort 
nyproduceras även lägenheter och radhus vilket ger möjligheter till en större rörlighet på 
bostadsmarknaden. 

Frågan är var de som söker en tillvaro på landet söker sig som alternativ till Svärdsjö om 
man inte finner utbudet i Svärdsjö ok eller om man helt enkelt inte hittar ett ledigt hus 
eller om det inte finns tomter att bygga på? Sundborn? Vika? Båda samhällena har en 
hel del nyproduktion. Eller är det andra samhällen i Dalarna eller övriga Sverige? 

Besöksnäringen 

Vi konstaterade tidigare att vi inte lyckats förstärka vår identitet och använda den i 
marknadsföringen. På samma sätt har vi inte riktigt analyserat Svärdsjö som besöksmål 
och vilka konkurrenter vi har. 

Vi måste ställa oss frågan vilka besöksmål vi direkt konkurrerar med om besökare och 
vilka vi kan samarbeta med. Här har vi identifierat en stor förbättringspotential. 

8.2 Vilka är våra 3-5 största konkurrenter och hur har de positionerat sig? 

Detaljhandel 

Handelsområdet Majoren i Falun: 

Lättillgängligt, fri parkering, stort utbud i stora affärer. 

Falu centrum: 

Lite mer ”fina gatan”, trivsel och välplanerat stadsrum, möten mellan människor. 

Kupolen i Borlänge: 

Allt under ett tak, fri parkering, lättillgängligt 
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Näthandeln: 

All världens utbud på din dator eller telefon, ett par klick bort oavsett om man bor i 
Svärdsjö eller på Manhattan. Generösa returregler gör det mindre riskfullt med 
distanshandel. 

Boende 

Falun, Vika, Sundborn, övriga Dalarna, Stockhol 

Det grundläggande konkurrensmedlet för att locka boende till en ort är tillgången till 
lämpliga bostäder. Det verkar lättare att bygga nya bostäder i Falun och en del av andra 
omgivande mindre samhällen. 

Utbudet av arbetstillfällen, högre utbildning, varor och tjänster ökar också naturligt i större 
samhällen och städer. 

Besöksnäringen 

Fortsatt diskussion behövs kring besöksnäringen. Ingen närmare analys har gjorts 
rörande vilka konkurrenter Svärdsjö har. 

8.3 Jämfört med konkurrenterna, vilka är då våra styrkor och svagheter? 

Handel 

Styrkor: 

Enkelheten, ”det okomplicerade livet på landet”, nära till allt, personligt bemötande och 
service, ingen trängsel, lugnare tempo 

 

Svagheter: 

Svärdsjö är känt för att ha ett, för sin storlek, stort utbud av affärer och annan service. 
Det stora utbudet till trots; jämfört med Faluns handelsområden, Kupolen i Borlänge och 
nätet så finns det luckor i serviceutbudskedjan. Risk för ytterligare försvagning om någon 
ytterligare butik försvinner. Det saknas inte orosmoln då vissa rörelser står inför 
generationsskiften. 

Boende och inflyttning 

Styrkor: 

Generellt lägre priser på hus och övriga fastigheter än större städer – man får mer för 
pengarna. Personligt – man känner igen folk.  

Nära naturen. 

Trevligt folk! 

 

Svagheter: 

Svårt att hitta lediga hus eller byggbar mark. Många måste arbetspendla, långt att skjutsa 
barn till aktiviteter i Falun. Begränsat utbud lokalt. 

Får man igen pengarna om man bygger ett nytt hus? Osäker bostadsmarknad på det 
sättet. Falun är kanske ett tryggare alternativ. 

 



  

 

59 Service-BID Svärdsjö 

Besöksnäring 

Då Svärdsjö inte gjort en långtgående analys om vilka vi konkurrerar med inom 
besöksnäringen är frågan svår att svara på. Till nulägesanalysen bör dock noteras att 
detta är ett arbete som saknas och som bör genomföras. 

  

8.4 Finns det några andra hotbilder att ta hänsyn till? 

Hotbilderna av global natur, som ökad negativ klimatpåverkan, ökad otrygghet i städer 
och pandemier kan öka landsbygdens attraktionskraft som ett tryggt och hållbart 
alternativ. Svärdsjö är inget undantag. 

Dock kan en långtgående lågkonjunktur i pandemins spår urholka de allmänna 
finanserna så att pengarna inte räcker till all offentlig service och alla 
infrastruktursatsningar som nu är planerade eller beslutade. I ett sådant skede finns det 
risk att landsbygden inte prioriteras högst. 

Ett annat hot är bristen på bostäder, allt från seniorboenden till nybyggda villor. 

Å andra sidan är ett minst lika stort hot bristen på hyresgäster i de kommersiella 
lokalerna. I dagsläget står minst fyra kommersiella lokaler tomma i BID-området, det 
senaste fallet har tillkommit under projekttiden. Tomma och centralt belägna lokaler ger 
ett dåligt intryck och befintliga resurser utnyttjas ej. 
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9.  SAMMANFATTNING 

 

 

Allt material som är insamlat till nulägesanalysen och nedskrivet i bruttolistan dvs. 
utvecklingsåtgärder som man noterat vid platsvadringar, i arbetet med fokusgrupperna, 
rapporter, SWOT etc. kommer att analyseras i ett kommande arbete i styrgruppen och 
fokusgrupperna för att få fram de viktigaste utvecklingsåtgärderna för Svärdsjö. 
Resultatet kommer sedan att presenteras i affärsplanen med till hörande handlingsplan 

  

  



  

 

61 Service-BID Svärdsjö 

10. SLUTSATS 

 

Dåtid      

”Fyndighet och slagfärdighet säges ock av ålder känneteckna svärdsjöfolket” 

Detta citat hittas på ortshistoria.se om man söker på Svärdsjö och svärdsjöbor. Detta går 
tillbaka till den tid då Gustav Vasa tog sin tillflykt till Svärdsjö och räddades av dessa 
egenskaper hos flera svärdsjöbor. 

Genom åren har dessa egenskaper tjänat Svärdsjöborna väl tillsammans med en 
utvecklad samhörighetskänsla inom socken. Baksidan har möjligtvis varit att ”vi-känslan” 
varit så stark att det ibland blivit konflikter med grannarna i Sundborn och Enviken, bland 
annat om kyrkklockor. 

Svärdsjö har, precis som andra landsbygdsdelar i Sverige, genomgått stora förändringar 
de senaste 50 åren. Sysselsättningarna i basnäringarna jord- och skogsbruk har minskat 
drastiskt och människorna har hittat nya former av arbete.   

Nutid 

Svärdsjö har redan en mycket utvecklad samverkan mellan olika intressenter i bygden. 
I Svärdsjöbygden samverkar de olika byarnas intresseföreningar genom 
Svärdsjöbygdens utvecklingsråd. I Svärdsjö tätort är Svärdsjö Intresseförening 
synonymt med engagemang, innovation och samarbete. Man får ofta höra att det är ett 
sådant driv och engagemang hos Svärdsjöborna och de som verkar här. Det är ord som 
kommer från företrädare för Falu kommun, från Länsstyrelsen och Region Dalarna.  

Ett exempel på styrkan i samverkansorganisationen är   arbetet med att etablera en 
bensinstation i Svärdsjö som är ett direkt resultat av den organisation och struktur som 
finns inom Svärdsjö intresseförening. Macken drivs som ett aktiebolag som ägs av 
intresseföreningen. Det är ett mycket gott exempel på den handlingskraft och driv som 
finns i bygden.  

Företagandet är starkt och bostadsmarknaden likaså, det är svårt att hitta lediga hus och 
nästan omöjligt att hitta byggbara tomter med attraktiva lägen. 

Detta är ett av hoten mot Svärdsjös framtid – bristen på bostäder och därmed brist på 
rörlighet på bostadsmarknaden. Fanns det attraktiva boenden för seniorer som inte 
längre behöver sina stora hus att flytta till så skulle man kunna se en rörlighet som skulle 
kunna ge yngre barnfamiljer möjlighet att välja Svärdsjö som bostadsort. 

Ett annat tydligt hot är de allt fler tomma kommersiella lokalerna i Svärdsjö centrum. Är 
det realistiskt att fortsatt handel skall kunna fylla dessa eller behövs nya lösningar? 

Lyckade generationsskiften är också en förutsättning för att Svärdsjö även 
fortsättningsvis skall kunna göra skäl för namnet ”Varuhuset på längden”. Några rörelser 
har lyckats med det men det finns fortfarande handel som kommer att behöva hantera 
den problematiken framöver. 

Tryggheten i Svärdsjö anses relativt god men vissa varningssignaler finns. Dessa måste 
följas upp och hanteras för att Svärdsjö skall behålla sin position som en trygg och 
gemytlig landsbygdsidyll. 
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Fokusgrupperna har identifierat många andra områden med förbättringspotential och 
engagemanget är mycket stort. 

En ytterligare risk med det framtida utvecklingsarbetet är att det mesta bygger på ideella 
insatser. Förhoppningen är att BID-projektet skapar en struktur som kan hantera detta 
på ett hållbart sätt. 

Framtid 

Svärdsjö är en välmående ort med rimligt avstånd till några mellanstora städer; Falun, 
Borlänge och Gävle och större som Uppsala och Stockholm samt även Arlanda flygplats. 

I BID-området finns det mesta när det gäller kommersiell och offentlig service, som är 
fokus i projektet. 

Utmaningen är att behålla detta och helst utveckla, både med tanke på boende, inflyttare 
och besökare. 

Konkret sker i nuläget generationsskiften i flera av butikerna och inflyttare har svårt att 
hitta bostäder.  

I arbetet med den utmaningen har de vackra omgivningarna som inbjuder till rekreation 
och sport och det rika förenings- och kulturlivet stor betydelse. 

BID-projektet har potential att skapa den sammanhållande länken som blir pricken över 
i:et i den redan välutvecklade samverkansorganisationen. När projektet närmar sig sitt 
slut skall alla som har ett intresse i Svärdsjö vara medveten om vad BID-Svärdsjö handlar 
om. 

För att citera våra BID-managerkollegor i Ludvika som under vårt studiebesök där 
återgav vad en av personerna i deras samverkansorganisation sa: 

”Vad som än händer och vad jag än behöver så vet jag att en potentiell lösning bara är 
ETT telefonsamtal bort.” 

Det kan tolkas som att BID-projektet skapat en överblick och tydlighet som tidigare 
saknats. Man vet vem som kan påverka i en fråga, om det så är kommunen, 
länsstyrelsen, regionen, företagare eller föreningar och man har knutit de kontakter som 
behövs för att kunna komma till en lösning. 

Att uppnå ett lika bra resultat i Svärdsjö är ett fullt realistiskt mål. 

 

 

  



 
 

 

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. 
Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor  

och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med 
utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. 

 
Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna! 

Region Dalarna 
Box 712 

791 29 Falun 
Vasagatan 27, Falun 

 
www.regiondalarna.se 

 
 


