
 
 

Paraplyprojekt under temat ”B to B – 
Erfarenhetsutbyte & nätverkande för 
utveckling av företagande på landsbygd” 
 
Speedprojekt "Järvsö Guiderna” 

Speedprojektet drivs av Destination Järvsö AB, som har beviljats 31 500 kr inom paraplyet "B 
to B" som ligger under Utveckling Hälsingebygdens Insatsområde 5. Nationellt & 
Internationellt samarbete. 

Syfte 

Syftet med Speedprojektet är att stärka DJAB AB som företag och Järvsö/Hälsingland som 
destination genom ett erfarenhets- och affärsutbyte med Bike in Bergslagen och Sweden by 
Bike.  

Detta kommer att ske under projekttiden genom att vi tillsammans skapar en digital utbildning 
för cykelguide och genomför utbildning av (målsättning) 10 guider. 

Mål 

* Att 5-10 personer, från 4-8 olika företag befintliga företag går kursen. Dessa guider, efter att 
ha genomgått kursen, kommer ha utökat sin kompetens både teoretiskt och praktiskt, vilket 
ökar deras möjligheter att få uppdrag. De kommer redan i sommar att kunna finnas 
bokningsbara för guide uppdrag, både lokalt genom DJAB och boendeanläggningar såväl som 
nationellt genom Sweden by Bikes guidepool och på så sätt öka sina affärsmöjligheter.  

* 1 nytt erfarenhetsutbyte mellan DJAB, Bike in Bergslagen och Sweden by bike som leder 
till den digitala guideutbildningen 

* 1 nytt nätverk mellan DJAB, Bike in Bergslagen och Sweden by Bike 

* 1 nytt nätverk med lokala guider i Järvsö 

* 1 ny möjlighet för lokala guider att ingå i det nationella nätverket som guidepoolen är som 
Sweden by Bike har 



 
 
* 1 direkt affärsutbyte – själva kursen blir första affärsutbytet samt kommer vi föra dialog m 
guiderna hur vi ska samarbeta framöver då de kommer ingå i Sweden by bikes nationella 
guidepool och det kommer leda till bokningar. 

* Påbörjat en dialog kring samarbete för nationell certifiering av guider. 

*Projektet ska utveckla en innovativ, säljbar produkt som stärker jämställdheten, bygger 
samarbeten och bygger på hållbarhetsaspekterna.  

Aktiviteter 

*Gemensam utveckling av en digital guideutbildning. Under processen kommer jag ge 
löpande feedback till Katarinorna på kursen så att de kan förbättra sin produkt så det blir ett 
utbyte. 

* Genomförande av digital guideutbildning, se medskick för upplägg, som är vid 2 tillfällen 
där deltagarna även får stöd emellan kurstillfällena med sin hemuppgift.  

Kontaktperson 
Amanda Sandahl, DJAB 
amanda.sandahl@jarvso.se 
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