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.
Slutligen en liten, men väsentlig, formsak: Manifestet är skrivet utifrån
Vissa påstår att Skaraborg inte finns längre. Det är möjligen sant ur ett

”Skaraborg är….” Ändå är det delvis en nulägesbeskrivning - skrivet

administrativt synsätt. Men ur andra perspektiv finns och blomstrar

utifrån kunskapen att en destinations profilering måste utgå från dess

Skaraborg i allra högsta grad. Vårt fantastiska område mellan Vänern

verkliga, befintliga förutsättningar och styrkor – delvis en målbild att

och Vättern med bördiga slätter, fågelsjöar, platåberg och fascinerande

sikta emot. Målbilden finns med för att skapa en tydlig framåtriktning

historia är både unikt och högaktuellt som turistmål. Vi har nämligen

och ambition, exempelvis vad det gäller mat, service och boendealter-

precis de kvaliteter som dagens och morgondagens resenärer efter-

nativ. Allt är faktiskt inte gott nog ännu och det kommer heller aldrig bli

frågar; en perfekt blandning av genuina upplevelser, natur, kultur och

det. En destination blir nämligen inte ”färdig” eller perfekt, detta arbete

historia. Ser man sig om i turistvärlden så är den långsiktiga trenden just

kommer att vara ständigt pågående i många, många år framöver – och

att intresset för sådana kvaliteter och destinationer bara ökar och ökar.

manifestet kommer att vara detsamma. Internationella undersökningar
visar att framgångsrika destinationer är de som varit verkligt långsiktiga

Fantastiska förutsättningar för oss Skaraborgare alltså, eftersom vi redan

och aldrig vacklat i sin självbild.

har så mycket på plats. För att lyckas som attraktiv turistdestination
handlar det ändå om att kraftsamla, slipa på våra produkter och bygga

Låt oss nu tillsammans genom destinationsmanifestet visa upp

på de gemensamma styrkorna, så att Sverige och världen får lära sig

Skaraborg för världen och ge dem ett nytt exempel att mäta sig mot

vilka härligheter som bara ligger och väntar på att bli upptäckta.

– om fem, tio och femtio år!

Det krävs hårt arbete, långsiktighet, samsyn och gemensamma insatser
– men tillsammans blir vi oslagbara.

SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND

Skaraborg är
en destination
Tidigare har vi i allt för hög grad trott 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
attraktionskraften ligger i vägen mellan våra
kända attraktioner. Områdets äkthet och
naturnära skönhet är framtidens turistmål!

Skaraborg är
vårt ursprung!
Det var här inte bara här Svea rike grundades, lagar
skrevs och kristnandet tog fart, långt tidigare var det
också här stenålders- och bronsåldersmänniskorna slog
sig ner och skapade tidiga, högt stående civilisationer.
Som det mesta här i världen finns det tydliga och logiska
förklaringar till att allt detta skett just i slättlandet
mellan våra stora sjöar – nämligen det oomtvistade
faktum att betingelserna för jordbruk varit sällsynt
gynnsamma här och därmed borgat för ett gott liv.
Ett liv som gav överskott och möjlighet inte bara till
överlevnad, utan också till utveckling.
Att få uppleva vårt ursprung, från stenålderns megalitkultur till det småskaliga jordbruks-samhälle som vi
alla bara 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.

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!

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 viktigt att bli mer tillgänglig även
för dem som inte är bilburna.

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 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.

Skaraborg är
okonstlat
Äkthet och personlig charm slår intränade artighetsfraser
och internationellt fastslagna designmanualer 100 gånger
av 100. 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!

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.

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.

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 tillvaratas nu och i framtiden!

Skaraborg är
attraktivt
Att ursprunglig jordbruksmark, natur och historia är
hårdvaluta för dagens och framtidens turister råder det
ingen som helst tveksamhet om – det pekar alla turistiska
undersökningar och internationella trender på.
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
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. Verkliga destinationsfördelar som
utgör en kontrast till besökarnas vardag är framgångsreceptet vi ska hålla oss till!
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