Skaraborgsvisionen
Visionsutveckling, destinationsmanifest
och kommunikationsplattform
r o a d m a p f r a m ta g e n av s t y lt t r a m p o l i a b

Dokumentets slutsatser i korthet:
Detta arbete har inventerat och bedömt Skaraborg ur ett besökarperspektiv, samt därefter tagit
fram en visionsbild för vad dessa femton kommuner gemensamt ska uppfattas som på turistmarknaden om fem, tio och femtio år. Det beskriver också hur man bör påbörja denna resa ur ett
kommunikativt perspektiv – sprunget ur ett Skaraborgsmanifest, som även kan appliceras på andra frågor än de rent turistiska. I sin helhet kan dokumentet dock sammanfattas i följande punkter:
Turism är en näring att ta på största allvar – idag och i framtiden. I dagsläget finns inte
begreppet Skaraborg på turistkartan, däremot finns ett stort antal etablerade besöksmål och
attraktioner inom området.
Det kan vara skillnad på besökarnas/turisternas bild av ett område och invånarnas. Den turistiska visionsbilden är inte nödvändigtvis överensstämmande med den som ”bygger samhället”
i övrigt. Dock måste den alltid vila på en korrekt och gemensam värdebas som invånarna känner
igen den och sympatiserar med, eftersom de är så oerhört viktiga för att den ska förverkligas.
Avgörande för framgång är att bestämma sig för att vara någonting och börja berätta om detta.
Helt enkelt att börja kommunicera den särart man bestämt sig för att man står för. Detta val
innebär oundvikligen också att man måste välja bort vissa saker och sidor av sin destination –
marknaden kan inte ta till sig allt och man bör därmed inte sikta på en alltför sammansatt och
komplex bild.
För att skapa en tydlig, intressant och attraktiv destination för besökaren måste den turistiska
strategin, vägen fram mot visionsbilden och de ekonomiska målen nå hela vägen ut. Samtliga
lokala aktörer – från politik till minsta näringsidkare måste informeras, inspireras och göras
delaktiga i arbetet. Alla måste också både förstå och axla sitt ansvar - att utveckla både upplevelseprodukt, service och affärsmässighet för att möta den moderna turistens krav och förväntningar. Först när alla dessa faktorer samverkar bygger man på allvar bilden av en destination.
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Uppdrag och syfte
Skaraborgsvisionen

Stylt Trampoli har, på uppdrag av Västsvenska Turistrådet, tagit fram en turistisk vision för de
femton kommuner som utgör Skaraborg. (Västsvenska Turistrådet har i sin tur fått i uppdrag
av Skaraborgs Kommunalförbund att leda utvecklingsarbetet vilket syftar till att skapa
förutsättningar för att Skaraborg till år 2015 ska fördubbla omsättningen inom turismnäringen.
Från 1,7 miljarder år 2007 till drygt 3 miljarder år 2015). Det som presenteras av Stylt Trampoli

visionsbild

i detta dokument har dock bara med den tänkta visionsbilden att göra och hur man påbörjar
sin resa mot denna. Detta är bara en liten del av det pågående turistiska utvecklingsarbete
som även innefattar exempelvis inventering av besöksnäringsföretagens struktur i Skaraborg.
Vad det gäller visionsbilden är målsättningen att marknaden på sikt ska ha en tydlig bild av vad
Skaraborg är – på samma sätt som man har en tydlig bild av vad exempelvis Dalarna, Bohuslän
eller Toscana är. Det intressanta är att de nämnda områdena kan identifieras med en enda bild –
och att de bilderna faktiskt kan se rätt olika ut, ändå tvekar ingen över vilket område som avses.

En central del i Stylts uppdrag har gått ut på att hitta en möjlig framtida visionsbild. Den ligger alltså några år
framåt i tiden och detta arbete handlar om vägen fram. Denna lilla modell börjar alltså med målet, vi kommer att
återkomma till hur vi når dit och vilka stationer som måste klaras på vägen.

Syftet med detta uppdrag är alltså något komplext eftersom det handlar om att mejsla ut en
framtida bild som på ett trovärdigt och relevant vis tillvaratar de särskiljande värden och kunderbjudanden som kan ses som en minsta gemensamma nämnare för femton kommuner mellan
Vänern och Vättern.
Skaraborg i ett nulägesperspektiv vid arbetets start kan sägas vara en samling mer eller mindre
besöksvärda attraktioner, platser och aktiviteter. Detta arbete syftar till att ge dem en tydlig
gemensam inramning. En förpackning som på ett optimalt sätt tydliggör erbjudandet för
potentiella besökare helt enkelt.
Det är ett imponerande och unikt initiativ som tagits av Skaraborgs Kommunalförbund,
nämligen att initialt bortse från både kommungränser samt organisatoriska och ekonomiska
frågetecken – för att istället fokusera på att lösa en gemensam visionsbild. Det är också insiktsfullt att börja i denna ände, snarare än i att fundera över vad som eventuellt behöver byggas
eller förändras i Skaraborg. Då det ligger i Västsvenska Turistrådets uppdrag att arbeta på en
övergripande strategisk nivå, föll det sig naturligt även för dem att börja med en långsiktig
visionsbild och därifrån bryta ner i beståndsdelar och delmål.
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Fjällen

Dalarna

?

Stockholm

Västkusten
Gotland
Skåne

Det finns några få tydliga turistiska områden i Sverige som verkligen kan sägas vara välkända och attraktiva destinationer.

Skaraborg är idag näst sämst i klassen i Västsverige (TOTALT 33 550 Mkr – fördelat enligt följande: Göteborg: 20 800

Flera av dessa kommer därmed högt på listan när svenska folket spontant får lista vart de vill åka under sin ledighet.

Mkr, Fyrbodal: 9 800 Mkr, Skaraborg: 2 000 Mkr, Sjuhärad: 950 Mkr) vad det gäller turistisk omsättning. Här finns oerhört

Många andra områden i landet är dock helt eller delvis anonyma – området mellan Vänern och Vättern tillhör definitivt

mycket att göra – genom fler turister, eller helt enkelt bara genom att erbjuda de befintliga lite mer att köpa eller att

den senare kategorin. Till stor del handlar det om att potentiella besökare inte har någon bild av vad de förväntar sig

göra. Alltför många Skaraborgsbesök är idag dagsbesökare där väldigt lite pengar spenderas på plats – dessutom

av området. Det har de däremot av exempelvis Västkusten, Dalarna eller Gotland. En intressant reflektion är att dessa

besöker de allra flesta attraktioner i området, utan att ens reflektera över att de är i Skaraborg.

”tydliga” destinationer inte självklart har ”tydliga” och lättidentifierade målgrupper. Det stärker vår tes att bra och tydliga
upplevelser faktiskt har ”alla” som målgrupp – dock vid olika tillfällen. De flesta vill se Big Ben eller Colosseum – en gång,
och de flesta äter ibland på snabbmatsrestaurang, ibland på stjärnkrog. Allt beror på tillfälle, sällskap och sammanhang.
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Varför behöver
Skaraborg satsa på turism?
De femton kommuner som utgör Skaraborg har identifierat turism som en viktig näring med
en stor potential för tillväxt. För denna region är detta centralt eftersom det är ett område med
stor utflyttning, med ett lågt snitt vad det gäller nyföretagande i jämförelse med landet i övrigt.
Dessutom har området en åldrande befolkning (något som givetvis hör ihop med den höga
utflyttningen) När det kommer till den befintliga besöksnäringen så har de befintliga hotellen
och de andra övernattningsalternativen en beläggningsgrad klart under riksnittet. Skaraborg står
idag för knappt två av de drygt 33 miljarder som turismen omsätter i Västsverige.
Vad är det som är så bra med turism?
-	Turism är sysselsättningsintensivt och har låg instegströskel,
utbildningsmässigt för den anställde och ekonomiskt för företagaren
-	Kan ej utlokaliseras. Risken att turistjobben flyttar till Kina är betydligt

Bilderna visar lågprisflygets utveckling i Europa mellan åren 2001 och 2008. Detta ger givetvis oerhörda möjligheter
att få internationella resenärer till Sverige. Men samtidigt ökar konkurrensen och risken att både svenskar och européer
istället väljer att resa till Barcelona, London eller Prag…

mindre än att industrijobben gör det.
-	PENGARNA – 2009 omsatte turismen i Sverige 252 miljarder kronor
(en ökning med 44,5% sedan år 2000) Exportvärdet för turismen
är större än exportvärdet för stål, järn och personbilar tillsammans…

1 0 | S kar a b o r g s v i s i o n e n

S k ar abo r g s v i s i o n e n | 11

Svenskarnas bild
av Skaraborg som turistmål

Som en del av bakgrunden till detta arbete gjordes med hjälp av SIFO och Resurs en undersökning i maj 2009 då 2000 svenskar tillfrågades om svenska resmål de spontant kände till/
skulle vilja besöka. De frågades också specifikt om kännedom kring tio besöksmål, varav fem
i Skaraborg. Sist men inte minst fick de frågan om vad de spontant associerade med ordet/
begreppet Skaraborg. Resultatet från denna undersökning redovisas på kommande sida,

Spontana associationer
till begreppet Skaraborg:
35% 	Ingenting
21% 	Skara Sommarland
12% 	Skara-Ber t
5% 	Vi äro musikanter
2% 	Arn

men utan att föregå resultatet allt för mycket så kan man väl säga att Skaraborg inte precis
associeras med turism. Å andra sidan associeras det inte med särskilt mycket annat heller.

Uppgifter från SIFO /RESURS maj 2009

Skaraborg – alltså området rent geografiskt – innehåller många olika besöksattraktioner som
tillsammans har flera hundratusen besökare. MEN, man kan krasst konstatera att väldigt få,
om några, medvetet reser till Skaraborg och ser området som en destination eller attraktion.
Jämför med Skåne, Västkusten, ”fjällen” eller Stockholms skärgård så är det en oroande bild.
I detta sammanhang bör man dock vara tacksam över att de flesta inte direkt associerar till
någonting – de spontana associationerna är i alla fall inte negativa. Därmed bör man kunna
”fylla” begreppet Skaraborg med innehåll. Men det kräver enighet, långsiktighet och konsekvens.
Ett stort steg på vägen är att de femton kommunerna insett att turister inte besöker kommuner
utan destinationer och geografiskt intressanta regioner med ett sammanhang och innehåll.
Det är en väldigt bra början.

Idag saknas en tydlig gemensam ”förpackning” av Skaraborgsupplevelsen. Området är fullt av enskilda godbitar
i form av besöksmål och attraktioner, men sammanhanget och relationen dem emellan saknas. Faktum är att till
och med namnet saknas. Vi har siffror på att snart sagt inga turister vid exempelvis Hornborgasjön, Läckö slott,
Skara Sommarland eller i Hjo tycker att de turistar i Skaraborg. Mest för att ingen berättat det för dem gissar vi…
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Andras bild av Sverige
Vi vet att holländare, tyskar och andra européer trivs med att turista hos oss i Sverige, men

Vilket är det första du tänker på när du
tänker på Södra Sverige/Sverige som besöksmål?

Södra Sverige

Hela Sverige

varför kommer de egentligen? Handlar det bara om att Sverige med valutans hjälp på senare

1.	Natur 27%

1.	Natur 34%

år blivit ett ”billigt” land att besöka? Genom ett nära samarbete med Visit Sweden i Danmark

2.	Malmö 18%

2.	Skog 20%

har vi fått en tydlig presentation av danskarnas bild av Sverige i allmänhet och södra Sverige

3.	Skog 14%

3. skidsemester 18%

i synnerhet. Denna bakgrund är inte specifik för Skaraborg, men ändå både intressant och tankeväck-

4.	Sjöar 12%

4.	Stockholm 16%

ande för vårt fortsatta arbete.

5.	Liseberg 8%

5.	Sjöar 12%

6.	Shopping 7%

6. billigt 8%

7.	Astrid Lindgren 7%

7.	A strid Lindgren 8%

8.	Göteborg 7%

8. malmö 8%

9.	Ro 7%

9. skärgård 7%

Danskarnas bild av Sverige handlar till väldigt stor del om natur i olika former – traditionella
”besöksmål” som Liseberg, Stockholm eller mer rationella anledningar så som shopping eller
”billigt” kommer långt ner på listan efter natur, skog, sjöar osv. Det är kanske inte helt korrekt
att gissa att dessa besöksanledningar helt överrensstämmer med andra nationaliteters, men det
antagandet ligger onekligen nära till hands.

10.	Billigt 6%

10. pippi långstrump 6%

Basen: Hälften av respondenterna Södra Sverige, hälften av respondenterna Sverige.
Anmärkning: Associationer totalt.

Ett talande exempel på andras bild av Sverige är danskarnas. Trots att de under undersökningsperioden hade en oerhörd
valutafördel så kom varken shopping eller ”billigt” högt upp. Inte heller attraktionerna verkar vara särskilt viktiga – eftersom
inte t.ex. Liseberg ansågs viktigare. Istället är det natur i olika former som anses intressant och attraktivt.
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Hur har vi gått till väga?
För att alls kunna utveckla en trovärdig, relevant och för potentiella besökare attraktiv bild
behövde vi givetvis grundligt undersöka Skaraborg ur ett turistiskt perspektiv. Detta skedde
dels genom skrivbordsundersökningar där vi granskade broschyrer, hemsidor, artiklar och annat
material som producerats för att marknadsföra området. Dels genom att verkligen se och
uppleva området, dess attraktioner samt mat- och boendeutbud ur ett besökarperspektiv.
Genom drygt etthundra studiebesök skaffade arbetsgruppen sig en förstahandsbild av de viktigaste
attraktionerna i respektive kommun. (Urvalet hade skett i samråd med turistchefer och andra
företrädare för kommunerna där de hade uppmanats att lista de viktigaste besöksmålen i just
sin kommun).
Utöver studiebesöken runt om i Skaraborg har vi också haft möten med politiker, tjänstemän,
turistchefer och entreprenörer från samtliga femton kommuner.
Slutligen har vi också ordnat en halvdags ”hearing” med företrädare inom vart och ett av
specialistområdena; Näringsliv, Historia, Natur samt Kultur. (Specialisterna vi tog hjälp av var
Bert Karlsson, Maria Vretemark, Niklas Fällström samt David Anthin).
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Vad har vi sett?

Attraktioner

Massor av besöksmål/attraktioner
Vi har sett och upplevt en mängd trevliga och intressanta besöksmål. Ska man vara krass är
de dock knappast spektakulära om man utsätter dem för den internationella konkurrens som
dagens turistmarknad innebär. Potentiella besökare kan ju faktiskt lika gärna välja att åka
till Paris, Egypten eller Svalbard… Detta handlar till stor del om punkter som vi kommer att
återkomma till – nämligen att det finns för lite att göra, köpa, äta eller bo i direkt anslutning till
besöksmålen. Som exempel kan nämnas att många av de fantastiska medeltidskyrkorna faktiskt
känns precis som vilken annan svensk församlingskyrka som helst – ingenting är anpassat för
turismen, förutom om man har bokad guidning.

Några trevliga restauranger
Vi har under våra resor i Skaraborg träffat på några riktigt bra, trevliga och för området relevanta
restauranger som skulle vara värda en resa eller åtminstone en omväg. Kort sagt ställen man
mer än gärna skulle besöka igen eller rekommendera en vän på väg till området. Vi vill dock

Mat

vara väldigt tydliga med att dessa matställen är betydligt färre än ovan nämnda attraktioner/
besöksmål. Eftersom mat blir en allt vanligare reseanledning är detta faktum en klar svaghet och
därmed en anledning till att dagens Skaraborg inte är en starkare turistmagnet. Slutligen måste
det under denna punkt nämnas att väldigt många restauranger och caféer endast är tillgängliga
för grupper och därmed måste förbokas. Spontanbesökare göre sig inte besvär på dessa ställen!

Väldigt få boendealternativ
Det råder ingen som helst brist på övernattningsmöjligheter i Skaraborg. Tvärtom så visar väl
den dåliga beläggningen på att det faktiskt till och med finns för många gästbäddar. Det stora
problemet enligt vårt sätt att se på saken är snarast att det i princip bara finns en handfull

Boende

boenden som i sig är värda resan. Detta måste betraktas som mycket problematiskt i en tid då
det blir allt vanligare att folk faktiskt reser till ett visst hotell snarare än till en ort.

Konkreta egenskaper I OMRÅDET:
Bö rdigt slättlandskap, Platåberg, Fågelsjöar, Fornlämningstätast i Norden, Svea rikes vagga, Mellan Vänern & Vättern,
Mellan Göteborg & Stockholm, Längs Gö ta Kanal.
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Vad har vi upplevt?
Ett stor t mått ”amaturism”

Viss hemmablindhet och missriktat fokus

Påfallande stor del av de entreprenörer och näringsidkare vi besökt har turistnäringen endast

Som alltid i sådana här sammanhang finns det en återkommande tendens att man som boende

som sidosyssla. De bakar bullar, serverar kaffe, hyr ut rum eller ordnar aktiviteter för att det är

i området inte riktigt har förmågan att sätta sig in i besökarens perspektiv och fråga sig var-

lite mysigt, inte för att det är ett sätt att försörja sig på– det gör man nämligen på något annat

för han eller hon ska resa hit. Alltför ofta sneglar man istället avundsjukt på vad kringliggande

sätt! Av denna anledning är det också snart sagt omöjligt att lita på öppettider, service eller

städer gör (läs Göteborg och Stockholm) och försöker i möjligaste mån efterlikna deras utbud av

tillgänglighet.

aktiviteter, mat och boende. Vi menar att man som Göteborgare knappast reser till Skaraborg för

Vi vill dock betona att det finns en mycket god sida av den ”amaturism” vi sett på så många
ställen – nämligen att det finns ett verkligt engagemang och en passion för det man gör, efter-

att handla i en galleria eller för att bo på ett stadshotell. Fokus måste förflyttas till att tillvarata och
tydliggöra skillnaden – eftersom det är den som är attraktiv för målgruppen och därmed säljbar.

som man gör det just för att det är roligt och trevligt. Det bemötande och den hjärtlighet man
möter är därför en bjärt kontrast till det man brukar uppleva på större och mer ”professionellt”

För lite ”att äta”, ”att bo” eller

drivna kedjehotell till exempel.

”att köpa” som är områdesspecifikt.
Denna punkt kopplar tydligt tillbaka till den närmast föregående, nämligen till det faktum att

Plus

Minus

Engagemang

Sällan öppet

Lågt pris

Lågt pris

Personlighet

Låg standard

Värme

Mest för grupper
Dåligt skyltat
Minskad samhällsservice

det finns allt för få saker att äta som är typiskt och tydligt identifierbara som Skaraborgska, på
tok för få ställen att övernatta som har omisskännelig Skaraborgsprofil. Slutligen saknas det
också naturliga, självklara och attraktiva saker att köpa med sig hem som ”bevis” på en lyckad
resa. Moderna resenärer och konsumenter har nämligen ett mycket stort behov av att handla
med sig något från en plats de besökt – souvenirer, mat, kläder – vad det än är måste de dock
ha en tydlig koppling till platsen och inte lika gärna gå att skaffa sig hemma.

Dåligt fokus på familjer – mycket ”gruppresor för äldre”
Ytterligare en punkt med tydlig koppling till ett par av de föregående. Allt för mycket, främst
aktiviteter och restauranger, men i viss mån även boenden, bygger på att man kommer som
grupp, inte som enskild individ, som par eller som familj. Dessutom är det en stor övervikt på
saker som är riktade mot en äldre målgrupp och väldigt få saker som är roliga för barn, ungdomar och deras aktiva föräldrar.

Turistinformation
Låg servicegrad

2 0 | S kar a b o r g s v i s i o n e n

S k ar abo r g s v i s i o n e n | 21

Turistiska beteendemönster
Vi i västvärlden i allmänhet, och kanske vi svenskar i synnerhet, är allt mer beresta och blir
därmed också allt mer bortskämda och kräsna med vad vi anser vara en ”upplevelse”.
Under våra lediga dagar/veckor vill vi ha tydliga avbrott från vardagen och därmed är just
skillnaden i sig faktiskt central. Vi strävar efter att byta klimat, shoppingutbud, aktiviteter, kultur,
mat - eller helt enkelt bara känsla. Det enda vi vet med säkerhet är att platsen vi besöker inte
får vara som hemma.
När vi väl har ledigt och ska spendera våra surt förvärvade slantar letar vi därför efter allt mer
äkta och tydliga miljöer och upplevelser. Tema- och kulturresor växer allt mer på senare år,
samtidigt som allt fler faktiskt hyr ett hus i en genuin Toscansk by snarare än åka på charter till
Rimini. När vi åker till Thailand är det självklart att man vill bo i en härlig bungalow – inte i ett
amerikanskt kedjehotell i betong. En annan tydlig trend på senare år är att byta hem med en
familj från en annan familj på främmande ort – allt för att få uppleva någonting som är väsenskilt
från sin egen vardag.
Om man belyser konkurrensen vad det gäller exempelvis fjällanläggningar utifrån detta perspektiv
så är det många som borde vara illa ute. Boenden som precis lika gärna skulle kunna ligga i
Alingsås eller Aspen, aktiviteter som man kan göra på både Gran Canaria och i Götene, mat
som serveras på varenda lunchsylta från Borås till Boston. Genuina, annorlunda och kulturellt
förankrade upplevelser däremot är betydligt mer sällsynta…

I takt med att allt fler människor reser mer och har upplevt mer ökar också efterfrågan på genuina, äkta upplevelser.
Detta sker dock bara delvis på bekostnad av traditionella charterresor till sol och bad – även dessa är alltjämt storsäljare,
om än inte alls lika prestigefyllda som förr. Och vad berättar man helst och högst om på jobbet eller vid parmiddagen –
all inclusive-veckan på Teneriffa eller vinprovningshelgen i Toscana? Helt klart är att utvecklingen över tid talar för mer
innehållsrika, genuina och äkta upplevelser…
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Trender och tendenser i upplevelseindustrin
Hotell, restauranger och destinationer har på senare år på allvar börjat inse att man inte bara
bedriver någon slags servicenäring, utan att man faktiskt är en del av upplevelseindustrin.
Att man därmed har betydligt mer gemensamt med Hollywood än med skolbespisningen.
Att gästerna faktiskt inte bara är ute efter ett mättande mål mat eller tak över huvudet – de vill
ha någonting mer och de börjar bli bortskämda…
Restaurangbranschen har hittills kommit längre än hotellbranschen vad det gäller att addera
andra värden än de rent rationella och praktiska, men på senare tid har även vissa fristående
hotelloperatörer kommit ganska långt i denna utveckling. De stora kedjorna däremot är fortfarande
väldigt inriktade på funktion och i mindre grad på fantasi och andra mjuka värden. I den mån
man har börjat inse vart utvecklingen är på väg så har man fokuserat på design och yta – oftast
utan någon historia eller förankring dock. Slutresultatet blir då både opersonligt och ett tydligt
tidsdokument – det som en inredare anser vara ”rätt” för stunden går allt för ofta att härleda till
ett visst år och en viss säsong. Därmed blir sådana inredningar också snabbt daterade.
En metodik som minimerar risken att skapa sådana koncept är storytelling som på senare år
blivit ett hett begrepp inom upplevelseindustrin. Storytelling kan definieras som en metodik för
design management – ett sätt att säkerställa en röd tråd och att man genom åren konsekvent
håller fast vid densamma.
Man kan också fundera över om Skaraborg är tillräckligt spektakulärt, storslaget och intressant
för att sticka ut i ett internationellt konkurrensperspektiv? Om man inte behöver pyramider,
nöjesfält eller storstäder för att synas och för att locka folk. Sanningen är den, menar vi, att man
måste lyfta fram det man är bra på. Det som är äkta och relevant för området. Med tydlighet
finns också möjlighet att locka dem som är intresserade av särarten. Om man däremot försöker
efterlikna andra så försvinner man snabbt och lätt i bruset. Det är ett vanligt, men ur besöksperspektiv fatalt misstag om städer som Skövde försöker efterlikna Göteborg, Stockholm, London
eller Madrid. Ingen kommer någonsin att resa FRÅN dessa städer till en mindre, sämre ”wannabe”.
De spektakulära attraktionerna är alltså inte nödvändiga för framgång, en tydlighet och en särart
är det däremot.
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Hur skapar man en tydlig destination?
Vad är det som gör att vi tänker på god mat, vin, gästfrihet och rutiga dukar när vi ser en bild
av ett böljande toscanskt fält? Eller att vi tänker på nationalromantik, midsommar och knätofsar
snarare än industri när någon säger Dalarna? Det handlar faktiskt bara om att våga se saker bara

Dalarna, New York och Toscana – så som vi är vana att se dem. Tydlig, enkla och klichéartade bilder. Icke desto mindre

ur ett besökarperspektiv och våga välja bort allt som har med invånarnas perspektiv att göra.

både sanna och attraktiva.

Självklart finns det en massa moderna, framåtsträvande och progressiva företag, snabbköp och
en massa andra saker som strider mot den turistiska uppfattningen i både Dalarna och i Toscana.
På samma sätt så är ju den ”sanna” turistiska bilden av New York en bild av gula taxibilar och
skyskrapor – men det finns andra bilder för den specialintresserade som visserligen är korrekta
(exempelvis sportfiske i East River) men som inte är en del av den gängse bilden som sprids
över världen. Tydligheten kommer först – den kompletta verkligheten är en annan femma…
För att uppnå en tydlig destination så gäller det följaktligen att bestämma sig för en ”huvudsmak” och låta den vara tongivande. Därunder finns det sedan plats för utvikningar och
avvikelser, men dessa talar man inte så högt om utåt. Framförallt inte initialt. Först måste man
konsekvent mata marknaden med en konsekvent bild – precis som vilken annan företeelse eller
vilket varumärke som helst. I marknadsföringssammanhang talar man om; tydlighet, differentiering

Dalarna, New York och Toscana – inte precis som vi brukar se dem. Komplexa, alternativa och annorlunda bilder

och positionering. Det är så Coca-Cola, Volvo eller Apple arbetar – och menar vi – det är så Toscana,

av klassiska turistdestinationer, långt bortom klichéerna. Lika sanna, men inte särskilt attraktiva för de stora massorna.

Gotland eller Dalarna har arbetat, fast på ett mer omedvetet plan. När det gäller destinations-

Dessutom snart sagt omöjliga ur ett särskiljande perspektiv.

marknadsföring så är det oftast så att det inte är krassa kommersiella krafter som fått råda
och skapa bilden. Snarare är det ofta författare, konstnärer och musiker som har bidragit till att
skapa destinationer. Vad vore Stockholms skärgård och Bohuslän utan Evert Taube eller Skagen
utan Krøyer & co – eller i ett modernare sammanhang; hur mycket har inte Ystad att tacka Henning
Mankell för?

Vissa destinationer har ”skapats”, eller
åtminstone haft draghjälp av konstnärer,
musiker eller författare. Vilken vanlig turist

Andra vägar att uppnå tydlighet och konsekvens är uppenbart tydliga och särskiljande symboler/

hade tittat efter eller talat om ljuset i Skagen

produkter/souvenirer såsom röda dubbeldäckare eller telefonkiosker från London, mössor från

om det inte vore för Krøyer & co? Och hur

Peru eller choklad från Schweiz.
Guidningar, rundturer och prissättning kan vara andra vägar till långsiktighet, tydlighet och konsekvens.

stor skillnad är det egentligen på ljuset i
Skagen och det i låt oss säga Falkenberg.
Ibland gäller det bara att påstå någonting,
så blir det en etablerad sanning.
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Värdebas

Naturnära

I alla sådana här arbeten måste man utgå från en gemensam grund - värden som är gemensamma
för besökarens uppfattning om området. Dessa kan givetvis formuleras lite olika och varje ord
har alltid möjliga synonymer. Därmed är det viktigt att läsa dessa med ett öppet sinne och även
ta in de associativa bilderna. Dessa kärnvärden sammanfattas sedan i en 5-word-Pitch som även
är att betrakta som en emotionell affärsidé – en påminnelse om vad man håller på med. Det är
dock väldigt viktigt att komma ihåg att dessa ord och meningar inte är tänkta att kommunicera
externt. Det är alltså ingen slogan eller pay-off. Däremot är det underlag som ska tolkas om i
extern kommunikation. Det är inga reklambudskap – däremot ett perfekt underlag/brief för att
skapa reklam och säljbudskap.

Var man än reser i Skaraborg så gör sig naturen ständigt påmind. Slätterna, de stora sjöarna, platåbergen eller de

Småskaligt | Naturnära | Engagerat | Okonstlat | Ursprungligt

Småskaligt

böljande kullarna. Oavsett om man är fågelskådare, picknickande familj, reser förbi på E20 eller Göta kanal så präglar
naturen ens upplevelse och minnesbild.

Engagerat

Skaraborg bjuder sällan på spektakulära, storslagna upplevelser. Däremot finns det en oerhörd charm i det lilla formatet.

Detta ord kan i mångt och mycket kopplas till småskaligheten. De flesta man möter inom turismnäringen brinner

Småskaligheten är en styrka som ni måste slå vakt om!

verkligen för sin verksamhet och tar hand om sina gäster. Engagemanget är helt annorlunda i detta lilla format än
på stora mer etablerade och därmed ”trötta” destinationer.
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Okonstlat

Även detta begrepp är nära släkt med småskaligheten. Det är tydligt att det inte funnits något tydligt designprogram
för Skaraborg och dess upplevelser, boenden och attraktioner. Detta menar vi är en stor fördel och en del av charmen.
Hellre lite udda möbler och parasoll, men ett väldigt trevligt kalas än det motsatta!

Ursprungligt

5-word-pitch

Jordnära upplevelser i det ursprungliga Sverige
Begreppet 5-word-pitch är lånat från Hollywood och handlar om att man ska kunna förklara sin idé i bara fem ord.
Det är en nyttig övning att försöka sammanfatta hela det komplexa Skaraborg i en enda, kort mening. Meningen
ovan är vårt förslag och märk väl att den är tänkt som en intern påminnelse om varför besökaren kommer, alltså en
slags affärsidé snarare än en slogan att locka besökare med.

Detta ord handlar inte bara om områdets historia i ett långt perspektiv, utan även på betydligt kortare sikt. Ursprungligheten
i Skaraborg handlar alltså om BÅDE megalitgravar från stenåldern, medeltidskyrkor och det jordbruk som i stort sett hela
landets befolkning levde nära för bara hundra år sedan. I Skaraborg är våra mor- och farföräldrars jordbrukssamhälle
mer närvarande än på de flesta andra håll i Sverige. Här kan man både visa sina barn att mjölk inte kommer i fyrkantiga
förpackningar OCH var landet grundades…
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Skaraborg är raka motsatsen till Stockholm
– och det är er största tillgång!
Ni måste alltid komma ihåg att skillnaden mot era besökares vardag är hela nyckeln till en
fungerande besöksnäring och till all turism. Låt inte hemmablindheten lura er till att låtsas
vara som de större städerna eller andra länder. Varför skulle någon då vilja besöka er?
Det är alltså en väldig skillnad på vad samhället och vad destinationen har att bjuda sina
invånare. I det fallet kan ni givetvis vara precis lika bra eller bättre än storstäderna på
områden som teknik, service, shopping, underhållning etc. MEN det är inte det man
berättar för potentiella besökare.
Man måste skilja på den vardagliga verkligheten och den som lockar långväga besökare.

A l lt h a n d l a r o m l i v s k va l i t e t – d e t l u g n o c h d e n s t ä m n i n g s o m d e
b o e n d e u p p s k at ta r ä r ä v e n d e t b e s ö k a r n a e f t e r f r å g a r – INTE d e t
d e r e d a n h a r h e m m a i f o r m av s h o p p i n g / k o n s e r t e r / c i t y h o t e l l .
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Vägen emellan
– minst lika viktig som attraktionerna!
När vi inledde vårt arbete med Skaraborg och våra rundresor i området var allting väldigt inriktat
på besöksmål, attraktioner och aktiviteter. Samtidigt var vi redan från dag ett väldigt imponerade
över områdets utseende, vidderna, ljuset, fälten, skogarna, bergen, sjöarna – allt det där som inte
hade entréavgifter. Däremot fanns det en känsla, en stämning och en naturskönhet som tyvärr är
en väl bevarad hemlighet. För oss blev det därmed uppenbart att vägen emellan attraktionerna
var väl så viktig som besöksmålen i sig. Om man lyckas förmedla detta och sprida kunskap om
”vägen emellan” så har man också en del av lösningen på problematiken att turisterna idag till
allt för stor del bara åker till en ”sevärdhet” och sedan lämnar området – ofta utan att spendera
en enda krona.
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Hur når man fram till visionsbilden?
Visionsbilden är tänkt att representera den typ av bilder man i framtiden kommer att associera
Skaraborg med. Det är alltså inte EN absolut bild, snarare en bildtyp. På samma sätt som om

+

Det äkta, genuina
och okonstlade

+

Ursprunget, jordbruket,
Historien, kyrkorna,
kornboden
stenåldern, medeltiden

+

Landskapet, naturen, vidderna,
bergen och sjöarna

man låter tio personer ta fram en bild av Bohuslän – de kommer inte att vara identiska, men
kommer att innehålla samma känsla och ungefär samma innehåll. På samma sätt som om man
gör samma övning med destinationer som Dalarna, Toscana eller Gotland. Det handlar om
att ge marknaden en tydlig uppfattning av vad de kan förvänta sig av destinationen. Och det
handlar om att identifiera en minsta gemensamma nämnare för ett stort och komplext område.
Dalarna, Toscana m.fl. innehåller ju också mycket, mycket mer än den rätt förenklade turistiska
bilden – icke desto mindre har de en enorm nytta av den ”förenklade” bilden på marknaden.
Vägen fram till visionsbilden handlade därför om att sålla bort egenskaper som redan ”ägdes”
av andra destinationer (exempelvis hade kust och båtliv varit svårt att konkurrera med gentemot
destinationer som Bohuslän och Stockholms skärgård – hur korrekt denna bild än skulle vara
för Väner- och Vätterkommunerna). Av samma anledning är företeelser som industrier, shopping
eller olika slag av sommarland bortrationaliserade på vägen fram – de är inte områdesunika
per definition utan skulle kunna ligga var som helst i landet/världen. Åtminstone så länge
det inte handlar om typisk Skaraborgs-shopping eller en nöjespark helt baserat på platsen och
dess historia…
Märk väl att visionsbilden inte kan bli verklighet eller ”sann” i marknadens medvetande utan
att hela destinationen enas och börjar agera i denna riktning. Först när man konsekvent och
medvetet agerat i denna riktning kan den bli ”sann”. Kom också ihåg att denna bild inte
på något sätt är tänkt som en annons eller kampanj för området – det är en senare fråga och
det återkommer vi till under avsnittet om kommunikation.

Jordnära upplevelser i det ursprungliga Sverige
Visionsbild
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Destinationsmanifest
Vi har sammanfattat roadmappen - alltså vägen fram mot visionsbilden - i dess tydligaste,
enklaste form och kallat det för ett destinationsmanifest.
Tio punkter som ska fungera som ett inspirationsverk för alla som sympatiserar med det som
verkligen är Skaraborg och som vill utveckla produkter och tjänster som rimmar med dess
grundvärden. Man kan alltså se manifestet som en slags ”executive summary” för hela vårt
arbete. Manifestformen är vald eftersom det i ett sådant här fall inte finns någon enskild person
som kan säga vad som är rätt eller vad som är fel – ingen VD, Marknadschef, Biskop eller President
som kan bestämma vad som gäller. Istället lägger man fram ett manifest som folk frivilligt kan
sympatisera med, inspireras av och ansluta sig till i den mån det passar.
I manifestet kan man också tydligt utläsa att Skaraborg till stor del handlar om kulturupplevleser,
matupplevelser och naturupplevelser. Det är därför en stor del av besökarna kommer redan
idag och det är därför man bör satsa mer på dessa områden.

För vem ?
Politiker, tjänstemän, entreprenörer och invånare i övrigt

Till vad?
Till att användas som rättesnöre och vägledning inför beslut. Vad är vi?
Vad är vi inte? Ska vi satsa på snabbare vägar eller vackrare rastplatser…

Varför?
För att samlas kring och förena de turistiska insatserna i en gemensam riktning,
så att helheten på så sätt blir mycket större än delarna..

I politiska, religiösa och konstnärliga förändringsarbeten har man i alla tider tagit fram manifest som en grund
för att saluföra sina tankar och idéer. Manifestet som form är därför bra när man inte har makt att tvinga folk till
förändring, utan ge dem möjlighet att ansluta till något de tycker verkar vara vettigt, sympatiskt och attraktivt.
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Skaraborgsmanifestet
Vissa påstår att Skaraborg inte finns längre. Det är möjligen sant ur ett administrativt och
politiskt synsätt. Men ur andra perspektiv finns och blomstrar Skaraborg i allra högsta grad, inte
minst ur besökarnas och turisternas. Vårt fantastiska område mellan Vänern och Vättern med
bördiga slätter, fågelsjöar, platåberg och fascinerande historia är både unikt och högaktuellt
som turistmål. Vi har nämligen precis de kvaliteter som dagens och morgondagens resenärer
efterfrågar; en perfekt blandning av genuina upplevelser, natur, kultur och historia. Ser man
sig om i turistvärlden så är den långsiktiga trenden just att intresset för sådana kvaliteter och
destinationer bara ökar och ökar.
Fantastiska förutsättningar för oss Skaraborgare alltså, eftersom vi redan har så mycket på plats.
För att lyckas som attraktiv turistdestination handlar det ändå om att kraftsamla, slipa på våra
produkter och bygga på de gemensamma styrkorna, så att Sverige och världen får lära sig vilka
härligheter som bara ligger och väntar på att bli upptäckta. Det krävs hårt arbete, långsiktighet,
samsyn och gemensamma insatser – men tillsammans blir vi oslagbara.
Detta manifest är skrivet för att skapa en gemensam plattform för all turistverksamhet i området.
Se det som en kom-ihåg-lista över vad som utgör våra gemensamma styrkor och vad som därför
bör förstärkas, förtydligas och kommuniceras!
Manifestet riktar sig i första hand till dig som på olika sätt bedriver verksamhet inom besöksnäringen,
men också till dig som är verksam som politiker, näringsidkare eller boende i Skaraborg.

För att någon gång nå fram till en visionsbild som både invånare och potentiella besökare kan enas om så måste
man först enas om en grund att bygga på. Skaraborgsmanifestet som vi har formulerat ska fungera som denna
gemensamma grundsten.
Skaraborgsmanifestet 2010
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1. Skaraborg är EN destination
Det är lätt att tro att det enbart är sevärdheter och attraktioner som lockar besökare.
Att inte området och upplevelsen att vara här har tillräcklig attraktionskraft, i sig.
Faktum är dock att den kanske största framtida attraktionskraften ligger i vägen
mellan våra kända attraktioner. Skaraborgs äkthet och naturnära skönhet är alltså
minst lika viktiga beståndsdelar i det framtida turistmålet som de mer namnkunSlutligen en liten, men väsentlig, formsak: Manifestet är skrivet utifrån ”Skaraborg är…”
Ändå är det delvis en nulägesbeskrivning – skrivet utifrån kunskapen att en destinations profilering måste utgå från dess verkliga, befintliga förutsättningar och styrkor – delvis en målbild att

niga besöksmålen!
2. Skaraborg är vårt ursprung

sikta emot. Målbilden finns med för att skapa en tydlig framåtriktning och ambition, exempelvis

Det var här Svea rike grundades, lagar skrevs och kristnandet tog fart, men långt

vad det gäller mat, service och boendealternativ. Allt är faktiskt inte gott nog ännu och det

tidigare var det också här stenålders- och bronsåldersmänniskorna slog sig ner och

kommer heller aldrig bli det. En destination blir nämligen inte ”färdig” eller perfekt, detta

skapade tidiga, högt stående civilisationer. Som det mesta här i världen finns det

arbete kommer att vara ständigt pågående i många, många år framöver – men manifestet

tydliga och logiska förklaringar till att allt detta skett just i slättlandet mellan våra

kommer att fortfarande vara detsamma. Internationella undersökningar visar att framgångsrika

stora sjöar – nämligen det oomtvistade faktum att betingelserna för jordbruk varit

destinationer är de som varit verkligt långsiktiga och aldrig vacklat i sin självbild.

sällsynt gynnsamma här och därmed borgat för ett gott liv. Ett liv som gav överskott

Låt oss nu tillsammans genom destinationsmanifestet visa upp Skaraborg för världen och ge
dem ett nytt exempel att mäta sig mot – om fem, tio och femtio år!

och möjlighet inte bara till överlevnad, utan också till utveckling.
Att få uppleva vårt ursprung, från stenålderns megalitkultur till det småskaliga jordbrukssamhälle som alla vi, som inte är bönder, är en eller två generationer ifrån, har en
stark turistisk potential i en tid då vi blir allt mer intresserade av genuina upplevelser
och våra rötter.
3. Skaraborg är Sveriges skafferi
Naturen, geografin och klimatet har i alla tider gynnat jordbruket i Skaraborg.
Slättlandskapets bördiga jord har varit grundförutsättningen för de boende här.
Genom årtusendena har det varit jordbruket och dess överskott som varit anledningen till att området gång på gång har blomstrat. Här har civilisationer uppstått
från tidig stenålder fram tills idag.
Idag, kanske mer än någonsin tidigare, är maten och dess ursprung i fokus.
Att då få uppleva maten och dess verkliga ursprung är verkligen en turistprodukt
för framtiden!

Skaraborgsmanifestet 2010
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4. Skaraborg är lättillgängligt
Läget och kommunikationerna är extremt gynnsamma ur ett besökarperspektiv – beläget
mitt emellan landets två största städer och längs såväl järnväg som E20 kan man verkligen
inte klaga på tillgängligheten. Lägger man till att området ramas in av Vänern och Vättern,
samt korsas av anrika Göta kanal så inser man hur centralt vårt läge i landet är. Närheten till
flygplatser, med ett flertal internationella lågprisflyglinjer, är också av stor vikt för områdets
möjlighet att locka även utländska besökare.
	Avstånden inom Skaraborg är dessutom så korta och vägarna så bra att man på
en eller ett par dagar hinner uppleva stora delar av området, dess skönhet och attraktioner.
På sikt är det dock avgörande att öka tillgängligheten även för dem som inte är bilburna.
5. Skaraborg är småskaligt
En stor del av områdets attraktionskraft är just att det utgör en så tydlig kontrast mot de
storstadsområden som många av våra besökare kommer ifrån. Lokal förankring, personliga
butiker, kaféer och charmiga småhotell är precis vad dessa besökare efterfrågar. Viktigt är
också att erbjuda besökarna möjlighet att handla eftersom shopping är en viktig del av
reseupplevelsen – men det måste då handla om typiska ”Skaraborgsvaror”.
	Just denna efterfrågan på personlighet och kontrast ser vi är mycket stark runt om i
världen – så Skaraborg och dess befintliga utbud ligger väldigt rätt i tiden.

8. Skaraborg är kulturupplevelser
Man talar ofta om historia när man talar om Skaraborg och givetvis är det mycket
historia som kulturupplevelserna handlar om: Gånggrifter, medeltidskyrkor, slott och
museer är några exempel. Men också kulturlandskapet med gammal odlingsmark
och små gårdar är en viktig del av upplevelsen för många besökare. Möjligheten att
bo på bondgård och äta närodlat är självklart också kulturupplevelser och i framtiden
ser vi ett allt större intresse för denna typ av äkta upplevelser.
9. Skaraborg är matupplevelser
Befinner man sig i hjärtat av svensk lantbruksbygd är det givetvis självklart att
man ska kunna äta god, vacker och närproducerad mat. Den ska också erbjudas
i olika ändar av både service- och prisskalan. En bra frukost, fika eller korvkiosk
är minst lika viktigt som gourmetmiddagen. Dessutom är det av absolut största
vikt att det finns ett bra utbud av äkta och goda produkter att köpa med sig
hem, dels för att förstärka sin upplevelse, men också för att minnas den och för
att sprida bilden av Skaraborg. Tydligt paketerade Skaraborgsprodukter som
distribueras över landet är en otroligt viktig marknadsföringskanal som måste

6. Skaraborg är okonstlat
Äkthet och personlig charm slår intränade artighetsfraser och internationellt fastslagna
designmanualer hundra gånger av hundra. Skaraborg har på detta område en otrolig
potential att ta tillvara om man vågar inse att det faktiskt - ur ett marknadsföringsperspektiv - är bra att vara annorlunda. Ett äktsvenskt kondis kommer de närmaste åren att
vara både mycket ovanligare och mycket attraktivare än amerikaniserade coffeshops.
För turisten är det ingen tvekan om vad man vill uppleva när man rest till Skaraborg!

tillvaratas nu och i framtiden!
10. Skaraborg är attraktivt
Alla turistiska undersökningar och internationella trender visar på att efterfrågan
på genuina, äkta och historiskt förankrade upplevelser ständigt ökar.
	Vi måste därför inse och tillvarata den oerhörda potential som ligger i att utgöra
en kontrast till Stockholm, Göteborg och Barcelona. Detta är en kommersiellt

7. Skaraborg är naturupplevelser
Naturen är ständigt närvarande och oerhört viktig. I form av jord som brukats förr, som brukas
idag, men också i form av platåberg, små och stora vattendrag, skogar och fågelsjöar.
Vandringar, båtliv, cykling, fiske, fågelskådning, bad, golf, ridning, svampplockning eller
bara en enkel promenad är några exempel på hur man aktivt kan konsumera naturen i
Skaraborg. Men av ännu större vikt är kanske hur man ”passivt” ständigt konsumerar den
unika naturen när man reser runt i området. Slätterna, bergen, gårdarna, skogarna och
sjöarna är vad som gör Skaraborg levande, intressant och spännande – idag och i framtiden.

Skaraborgsmanifestet 2010
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gångbar och i högsta grad lönsam inriktning. Men den kräver tydlighet, uthållighet
och konsekvens för att lyckas lära omgivning vad vi faktiskt står för och har att
erbjuda. Dessutom pekar all destinationsforskning på att framgångsrika destinationer ALLTID bygger på en faktisk sanning och en grund som finns på plats om
man ska bli attraktiva besöksmål.

Skaraborgsmanifestet 2010
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Hur förhåller man sig till
manifestet om man inte är “mitt i”?
Om man nu driver en hamburgerkedja, en gocart-bana eller ett tivoli – hur ska man då förhålla sig
till grundvärdena och manifestet som talar om ”jordnära upplevelser i det ursprungliga Sverige”.
Är de verkligen till nytta för sådana aktörer också eller kan de rent av vara kontraproduktiva om
man håller på med någon verksamhet som inte riktigt stämmer överens med grundvärdena och
5-word-pitchen?
Vi menar att även dessa aktörer självklart drar stor nytta av att destinationen får en tydligt och
kommunicerbart ansikte utåt. Det kommer nämligen innebära fler besökare till området – och
dessa besökare kommer att efterfråga många olika aktiviteter, tjänster och boenden. Fråga
exempelvis Skistar om de har problem med att sälja sitt moderna Sälen på grund av att det ligger
i ett Dalarna som förknippas med Siljan, knätofsar och nationalromantik. Eller för den delen den
som driver en McDonalds i Visby. Nej, en tydlig destinationsbild är av godo även för alla de
aktörer som befinner sig i periferin rent värdebasmässigt. Vattenland, nattklubbsägare, spahotell
och hamburgerkedjor kommer bara att dra nytta av det faktum att fler besökare faktiskt lockas
till OMRÅDET snarare än som idag bara till enskilda aktörer. Och idag lockas ju dagbesökarna
knappast av företeelser som skulle kunna konsumeras i deras hemtrakter (Skara Sommarland ett
viktigt undantag, men å andra sidan skulle grundvärdena och visionsbilden aldrig kunna baseras
på en apart aktör hur viktig denna än är som publikdragare).

Självklart finns det utrymme för aktiviteter och aktörer som inte till 100% överensstämmer med värdegrunden och
visionsbilden. Faktum är att även de kommer att vinna på att destinationen blir tydligare för potentiella besökare.
Dessutom vinner destinationen på att det finns ett diversifierat utbud av matställen, aktiviteter och boenden – det
handlar alltså om en win-win-situation. Initialt måste man dock förstå att de attraktioner som inte är ”imagebyggande”
inte kommer att synas lika mycket i den övergripande marknadsföringen av destinationen Skaraborg.
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Går detta att sälja
– finns det en kommersiell grund för denna idé?

Självbilden då – går detta att kombinera med att
vara ett framåtsträvande/modernt samhälle?

Internationella trender och tendenser som styrker detta

Självklart finns det plats för ett modernt progressivt samhälle parallellt med den turistiska bilden

Autencitet och förankring är den stora restrenden under det senaste decenniet. Upplevelser som är
relevanta och geografiskt unika får en allt större publik för varje år som går. I takt med Internets
utbredning och hur viktigt nätet blir som informations- och inspirationskälla för resenärer, så blir
det också allt lättare för den enskilde resenären att hitta denna typ av upplevelser - även om de
rent geografiskt ligger långt borta. Det finns många fakta som bevisar denna tes; bland annat
att Temaresor (alltså resor med fokus på kultur, mat, natur och historia) varje år tar marknadsandelar
av Fritidsresors ”vanliga” charterprogram med fokus på sol och bad. Dessutom är länder, städer
och platser som slagit vakt om sin särart vinnare när man tittar på resströmmar – oavsett om
man heter St Vincent & Grenadinerna, Røros eller Prag.

av ett område. Toscana har snabbköp och stormarknader och de blomstrar, men det är tack vare
invånarna, inte tack vare besökarna. På samma sätt finns det industri och innovation i Dalarna
– dessa branscher är på många håll betydligt viktigare näringar och står för fler arbetstillfällen
– men för turisterna är denna bild ointressant eller åtminstone irrelevant. Visby har en massa
moderna tjänsteföretag, jätteviktigt för invånarna men ointressant för besökarna osv. Om man
tittar på grundmanifestet för Citta Slow-rörelsen så handlar det om att kunna leva modernt och
bekvämt på landsbygden eller i mindre städer. Då är trådlöst bredband och annan infrastruktur
en avgörande förutsättning – inte ett problem. MEN ingen kommer någonsin resa till Toscana
för att surfa på mobilen…

En annan intressant faktor i detta spel är att människor i allt större utsträckning reser för att bo
eller för att äta. Man kan alltså välja ett specifikt boende och resa för att bo på detta hotell,
snarare än att resa till platsen där det ligger. På samma sätt reser idag massor av människor för
att äta på en speciell restaurang eller för att smaka på en viss råvara eller matkultur. I båda dessa
fall (alltså boende såväl som mat) så gäller det verkligen att erbjuda något speciellt och unikt
för att vara intressant. Återigen – allt som finns där målgrupperna bor är diskvalificerat för att
komma på tal som reseanledning!
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Att börja berätta – internt och externt!
För att något ska börja hända måste vi börja kommunicera, först på plats i form av skyltar, kartor
och information. Därefter är det dags att berätta för omvärlden. När detta har skett tydligt och
konsekvent kommer nämligen omvärlden kunna berätta om Skaraborg på eget initiativ och på
egen hand – vi har nämligen då gett dem en tydlig destination att berätta om. Allt måste dock
ske utifrån värdegrunden, five-word-pitchen och i förlängningen utifrån destinationsmanifestet.

Först när det finns symboler, kartor och skyltar så upplever man på plats att man är på en turistdestination.

kulturupplevelse

Läckö Slott

matupplevelse

naturupplevelse

www.bossesrokeri.se

www.laxfiske.se

TEL: 000 000 000

TEL: 000 000 000

Fem minuter härifrån...

Fem minuter härifrån...

www.destinationskaraborg.se

Det är ett första steg för att andra ska förstå och börja berätta om området, inte bara om attraktionerna.
Helheten och sammanhanget - inte bara delarna.

Det gäller att ta tillfället i akt och vid alla attraktioner berätta om destinationen Skaraborg och allt annat som
erbjuds i form av kultur-, mat- och naturupplevelser när folk ändå är på plats. Dels får de på detta sätt veta att
de är i Skaraborg, dels får de tips om andra upplevelser i närområdet.
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Vi måste börja berätta om Skaraborg!
Visserligen kan man hävda att det finns en del saker att åtgärda innan Skaraborg är en fullfjädrad
och mogen turistdestination, särskilt om man med det menar allvar med jämförelser som Dalarna,
Toscana eller Gotland. Dit har man givetvis väldigt långt kvar, men icke desto mindre finns det en
massa saker som är attraktiva och intressanta för turister redan idag. Och i ännu högre grad än att
det finns en mängd attraktioner och aktiviteter så finns det en känsla i Skaraborg som redan idag
är både attraktiv, aktuell och efterfrågad. Därmed kan och bör den marknadsföras redan idag.
Men innan man försöker locka Göteborgare, Smålänningar eller Holländare måste man börja på
hemmaplan och förankra känslan av att Skaraborg faktiskt är både intressant och attraktivt för
besökare redan idag. Dessutom kan PR-maskineriet börja jobba för oss, så snart man bestämt sig
för vad Skaraborg är och ska stå för. Faktum är att journalister redan, helt på eget initiativ, börjat
tala om exempelvis Kinnekulle som Sveriges Provence.
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Skaraborgarna måste med på tåget först

Som i all marknadsföring måste man nämligen börja internt. Skaraborgarna själva - i synnerhet

Varför turism? är en liten trycksak som sakligt och tydligt förklarar varför turism- och

alla som i någon form jobbar med turism och frågor som har med besöksindustrin att göra -

besöksnäringen är en så viktig framtidsbransch. Den reder ut frågor som branschens ekonomiska

måste först få ta del av tankarna och den grund som all kommunikation vilar på. För att säkerställa

storlek och hur viktig den är även samhällsekonomiskt eftersom den är momsbelagd. Andra

detta förankringsarbete har vi arbetat fram tre huvudenheter som måste rullas ut i rätt ordning

viktiga frågor är hur personalintensiv branschen är och att den därmed skapar arbetstillfällen som

för att det inte ska uppstå någon form av förvirring när man senare börjar kommunicera externt.

aldrig kan flyttas utomlands (så länge man upprätthåller sin attraktionskraft som destination). Slut-

De tre enheterna är följande:

ligen så är det också viktigt att i denna lilla skrift påminna om hur låg tröskeln är för att etablera sig
inom turismnäringen i jämfört med snart sagt alla andra branscher. Eftersom den till så stor del är en

- Skaraborgsmanifestet

tjänstenäring krävs t.ex. inga investeringar i ett stort lager.

- Varför turism?

SKARABORGSMANIFESTET syftar till att tydligt förklara varför värdegrunden ser ut som

- Attraktiva Skaraborg

den gör och varför den dels är korrekt, dels intressant och attraktiv ur ett besökarperspektiv,
nationellt såväl som internationellt. Detta manifest delas ut i tryckt form till samtliga Skaraborgare
som överhuvudtaget har med turist- och besöksnäringen att göra. Dessutom ska det finnas
tillgängligt på nätet för alla som vill läsa – förslagsvis på www.skaraborg.nu
Attraktiva Skaraborg! är den tredje skriften i detta förankringspaket. Här handlar det
om att utbilda Skaraborgarna i ämnet ”det turistiska Skaraborg”. Det är dels en guide till alla

Va r f ö r t u r i s m ?

At t ra kt iva

spännande attraktioner och upplevelser som finns i området, dels syftar broschyren till att öka

Ska ra b org

invånarnas stolthet. Alla skaraborgare ska inse vilken turistisk pärla Skaraborg är – först då kan
de fungera som ambassadörer för sitt område. Skaraborg är attraktivt och att jobba med turism
kan vara både coolt, intressant och lönsamt. Dessutom fungerar skriften som en introduktion till
de områden som man själv inte har järnkoll på. Vi har nämligen identifierat ett stort behov av
att berätta för låt oss säga Grästorpsborna – inte bara om den gemensamma värdegrunden och
vikten av turism – utan också om vad som finns att se att göra i Hjo, Gullspång eller Falköping.
Och vice versa förstås.
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Identitet & kommunikation
När förankringsarbetet internt i Skaraborg är genomfört är det alltså dags att börja berätta för
omvärlden. Då handlar det dels om två saker.
1. Att sätta Skaraborg på kartan, att berätta att området
faktiskt finns ur ett turistiskt perspektiv.
2. Att Skaraborg ska associeras med rätt innehåll
och den känsla som vi identifierat i vårt visionsarbete.
Vår erfarenhet från tidigare destinationsmarknadsföring (exempelvis Säfsen och Funäsfjällen)
visar att sådan här problematik faktiskt till väldigt stor del kan lösas med kommunikation.
Ibland är det faktiskt så enkelt att man måste bestämma sig för vad man vill vara på marknaden
– hitta ett existensberättigande som grundar sig på vad potentiella besökare faktiskt efterfrågar
– och börja berätta om detta för världen. Om man dessutom har hittat en hyggligt ledig, egen
nisch på marknaden så handlar arbetet minst lika mycket om hur tydlig och konsekvent kommunikationen är som hur ”sant” påståendet faktiskt är. Det är därmed viktigare att vara först med
att berätta, än om att vara ensam om en viss egenskap. (Jämför exempelvis med vårt arbete
med Säfsen som genom konsekvent kommunikation blev synonymt med storskog, vildmark och
därtill hörande aktiviteter – trots att man kan hävda att många andra platser har väl så mycket
att erbjuda på dessa områden. I detta fall handlade det alltså om att kommunicera, inte om att
ändra på produkten i sig i första hand.)

2. Skaraborg

1. Toscana
X. Körsbärsdalen
2. Skaraborg

Hur många fantastiska fågelsjöar, medeltidskyrkor, slott, fiskevatten och aktivitetsparker
vi än har i området så handlar det bestående intrycket ändå om vägen emellan och den
känsla som snart fyller en. Nämligen känslan av äkthet, ursprung och en tillvaro som är
en bjärt och välgörande kontrast till vardagen.

www.destinationskaraborg.se

Manifestet

Kommunikation

Vision

För att överhuvudtaget nå ut med manifestets budskap till en potentiell marknad och därmed börja lansera
visionsbilden så krävs det att man börjar kommunicera. Alltså berätta om Skaraborg - för skaraborgarna själva,
men också för tillresta eller potentiella besökare.
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Identitet
Som i allt profilarbete så har vi här tagit avstamp i de grundvärden vi gemensamt arbetat fram
för Skaraborg som turistdestination och överfört dessa till en tydlig, särskiljande och lätt identifierbar grafisk form som gestaltar ”Jordnära upplevelser i det ursprungliga Sverige”. Logotypen
är både modern till sin form och samtidigt en tydlig blinkning till den historia som är ständigt
Logotyp ”Destination Skaraborg”

närvarande i Skaraborg. Detta gäller såväl font som uppbyggnaden rent grafiskt. Ordbilden är

Utformad med en font som andas historia.

uppdelad för att kunna bygga en någorlunda ”rund” och därmed lättjobbad form, samtidigt

Vågen symboliserar en levande rörelse.

som den inte tydligt säger ”Skara” och sedan ”Borg” – då detta hade blivit tokigt av flera olika
skäl. Dessutom har vi lagt till ”destination” – för att klart markera att nu pratar vi turism och
besöksnäring, inte skola, sjukvård eller administration. Logotypen finns dessutom i tre ”undervarianter” som behandlar huvudområdena – matupplevelser, kulturupplevelser och naturupplevelser. En stor poäng med denna uppdelning i underområden är att hemsidan kan delas in
i dessa huvuddelar, samt att man ute i området kan jobba med ”tvärvetenskaplig”
skyltning. Exempelvis tillhör Varnhems klosterkyrka ”Kulturupplevelse i Skaraborg” men väl
där tipsar informationsskylten även om ”Naturupplevelse” och ”Matupplevelse” i närheten –
man kan ju bli hungrig eller fiskesugen av att titta länge på kyrkor…

Logotyp ”Kulturupplevelse Skaraborg”

Logotyp ”Naturupplevelse Skaraborg”

En allmogedetalj som symbol för hantverket

En kvist som symbol för naturens närvaro.

och människans arv i kulturmiljön.
Logotyp ”Matupplevelse Skaraborg”
Kniv och gaffel i ”kryss” som symbol
för att uppmärksamma en smakupplevelse.
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Kommunikation
Kommun- & attraktionsspecifik lösning

2. Skaraborg

Övergripande idé
Utifrån vårt värdegrundsarbete och manifestets tio

På detta sätt öppnar man för såväl kommunspecifik

1. Alaska
X. Mörrum
2. Lidköping

punkter har vi tagit fram en kommunikationsidé som
associerar till attraktioner av världsklass inom områden
som mat, fiske, arkeologi och fågelskådning. Greppet att

kommunikation som attraktions/produkt/paketspecifik
annonsering. Här har vi alltså lösningen på ”var sjöarna
tog vägen” för den som vill visa vatten, samtidigt som

jämföra sig med de absolut mest kända i världen är klassiskt rent kommunikativt och välanvänt i reklamvärlden
genom åren, men de får en extra kraft när det i målgruppens ögon är en tämligen absurd jämförelse. Skaraborg

avsändaren nu inte är Lidköping, Mariestad eller Hjo –

1. Toscana
X. Körsbärsdalen
2. Skaraborg

det är Skaraborg. Samma avsändare som på nästa helsida
eller stortavla också skyltar med gånggrifter, ost eller
fågelsjöar. Allt är lika sant och allt är lika relevant utifrån

är en verklig underdog och enligt våra undersökningar

grundvärdena och vår five-word-pitch. Med denna lösn-

inte laddat med någonting. Att då vara så kaxig att man
jämför sig med verkliga stjärnor som Toscana, Stonehenge och Costa Rica såväl som exempel hämtade

ing kan även små aktörer, som exempelvis ångbåten på
Hur många fantastiska fågelsjöar, medeltidskyrkor, slott, fiskevatten och aktivitetsparker
vi än har i området så handlar det bestående intrycket ändå om vägen emellan och den
känsla som snart fyller en. Nämligen känslan av äkthet, ursprung och en tillvaro som är
en bjärt och välgörande kontrast till vardagen.

Hur många fantastiska fågelsjöar, medeltidskyrkor, slott, fiskevatten och aktivitetsparker
vi än har i området så handlar det bestående intrycket ändå om vägen emellan och den
känsla som snart fyller en. Nämligen känslan av äkthet, ursprung och en tillvaro som är
en bjärt och välgörande kontrast till vardagen.

www.destinationskaraborg.se

www.destinationskaraborg.se

Nossan eller fiskelodgen i Hökensås hänga på och tydligt
vinna på en Skaraborgskampanj.

från fantasi och konst – som exempelvis Nangijala eller
Änglagård - får målgruppen att höja på ögonbrynen och
undra om de menar allvar. Genom att dels ha en fantas-

Taktik, geografi & kronologi

www.destinationskaraborg.se

tisk Skaraborgsbild, dels ha fog för dessa påståenden och

Båttur

ångbåten
nossan

ta hem argumentationen i brödtexten, så har man gett

fr. 295kr

mottagaren en ny och annorlunda bild av destinationen.
En stor fördel med denna kommunikationslösning är att

Rent taktiskt så föreslår vi att man börjar kommunicera
i Skaraborg. Dels för att alla Skaraborgare först ska ta
del av kampanjen, dels för att Skaraborgarna själva ska
känna att området är attraktivt och intressant. Kampanjen

X Ångbåten Nossan

den tydligt kan använda sig av destinationsmanifestets

rullas då ut på samtliga nivåer – där Kommunalförbundet

olika punkter och avhandla såväl mat som natur eller för

förslagsvis står för imageannonseringen på destination-

den delen historia – utan att bli attraktionsspecifik. Avs-

Cykla längs

göta kanal
- tre nätter, fyra pers
fr. 3295kr

ändaren är alltid Skaraborg, men ämnet man behandlar

snivå, kommunerna betalar för ”sina”
annonser och de lokala entreprenörerna delvis får stå

inkl cyklar.

kan vara mer eller mindre specifikt.

för ”paketannonseringen”. Först när kampanjen sjunkit
in i Skaraborg så går man ut i landet. Då riktar man
X Norrqvarn Kanalhotell

förslagsvis kommunikationen till ett geografiskt begränsat område, som samtidigt är intressant för Skaraborg
– exempelvis Göteborgsområdet, Örebro med omnejd
eller liknande. Då kan man nämligen mäta resultat och
justera kommunikationen efterhand, dessutom till en
rimlig kostnad.
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2. Skaraborg

2. Skaraborg

1. Änglagård
X. Bjärehalvön
2. Skaraborg

1. Toscana
X. Körsbärsdalen
2. Skaraborg

Hur många fantastiska fågelsjöar, medeltidskyrkor, slott, fiskevatten och aktivitetsparker
vi än har i området så handlar det bestående intrycket ändå om vägen emellan och den
känsla som snart fyller en. Nämligen känslan av äkthet, ursprung och en tillvaro som är
en bjärt och välgörande kontrast till vardagen.

Hur många fantastiska fågelsjöar, medeltidskyrkor, slott, fiskevatten och aktivitetsparker
vi än har i området så handlar det bestående intrycket ändå om vägen emellan och den
känsla som snart fyller en. Nämligen känslan av äkthet, ursprung och en tillvaro som är
en bjärt och välgörande kontrast till vardagen.

www.destinationskaraborg.se

www.destinationskaraborg.se

DESTINATIONSSPECIFIK AFFISCH / ANNONS
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1. Stilton
X. Gruyère
2. Skaraborg

Hur många fantastiska fågelsjöar, medeltidskyrkor, slott, fiskevatten och aktivitetsparker
vi än har i området så handlar det bestående intrycket ändå om vägen emellan och den
känsla som snart fyller en. Nämligen känslan av äkthet, ursprung och en tillvaro som är
en bjärt och välgörande kontrast till vardagen.

Hur många fantastiska fågelsjöar, medeltidskyrkor, slott, fiskevatten och aktivitetsparker
vi än har i området så handlar det bestående intrycket ändå om vägen emellan och den
känsla som snart fyller en. Nämligen känslan av äkthet, ursprung och en tillvaro som är
en bjärt och välgörande kontrast till vardagen.

www.destinationskaraborg.se

www.destinationskaraborg.se

DESTINATIONSSPECIFIK AFFISCH / ANNONS
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1. Kreta
X. Leeuwarden
2. Skaraborg

DESTINATIONSSPECIFIK AFFISCH / ANNONS
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2. Skaraborg

2. Skaraborg

1. Costa Rica
X. Rügen
2. Skaraborg
1. Normandie
X. Jerusalem
2. Skaraborg
Hur många fantastiska fågelsjöar, medeltidskyrkor, slott, fiskevatten och aktivitetsparker
vi än har i området så handlar det bestående intrycket ändå om vägen emellan och den
känsla som snart fyller en. Nämligen känslan av äkthet, ursprung och en tillvaro som är
en bjärt och välgörande kontrast till vardagen.

Hur många fantastiska fågelsjöar, medeltidskyrkor, slott, fiskevatten och aktivitetsparker
vi än har i området så handlar det bestående intrycket ändå om vägen emellan och den
känsla som snart fyller en. Nämligen känslan av äkthet, ursprung och en tillvaro som är
en bjärt och välgörande kontrast till vardagen.

www.destinationskaraborg.se

www.destinationskaraborg.se

DESTINATIONSSPECIFIK AFFISCH / ANNONS
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1. Alaska
X. Mörrum
2. Lidköping

www.destinationskaraborg.se

Båttur

ångbåten
nossan
fr. 295kr

1. Påskön
X. Stonehenge
2. Falköping

X Ångbåten Nossan
Hur många fantastiska fågelsjöar, medeltidskyrkor, slott, fiskevatten och aktivitetsparker vi än har i området så handlar det
bestående intrycket ändå om vägen emellan och den känsla som
snart fyller en. Nämligen känslan av äkthet, ursprung och en
tillvaro som är en bjärt och välgörande kontrast till vardagen.
www.destinationskaraborg.se

Cykla längs

göta kanal
- tre nätter, fyra pers
fr. 3295kr
inkl cyklar.

Hur många fantastiska fågelsjöar, medeltidskyrkor, slott, fiskevatten och aktivitetsparker vi än har i området så handlar det
bestående intrycket ändå om vägen emellan och den känsla som
snart fyller en. Nämligen känslan av äkthet, ursprung och en
tillvaro som är en bjärt och välgörande kontrast till vardagen.

X Norrqvarn Kanalhotell
www.destinationskaraborg.se

KOMMUNSPECIFIKA AFFISCHER / ANNONSER
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PRINCIPSKISS WEBBSIDA

kulturupplevelse

naturupplevelse

Läckö Slott

Hornborgasjön

matupplevelse

matupplevelse

naturupplevelse

kulturupplevelse

www.bossesrokeri.se

www.laxfiske.se

www.bossesrokeri.se

www.laxfiske.se

TEL: 000 000 000

TEL: 000 000 000

TEL: 000 000 000

TEL: 000 000 000

Fem minuter härifrån...

Fem minuter härifrån...

Fem minuter härifrån...

Fem minuter härifrån...

www.destinationskaraborg.se

EXEMPEL PÅ SAMMANHANG FÖR ANVÄNDNING AV
”SMAKUPPLEVELSE SKARABORG”-LOGOTYP

www.destinationskaraborg.se

PRINCIPSKISS SKYLTNING
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SKARABORGSVISIONEN

