
Dokumentation av 
Utvecklingsblock 2, 23 januari 
 
Detta dokument sammanfattar insikter och klokskaper från Utvecklingsblock 2 som 
arrangerades 23 januari på Tylebäck. Temat för förmiddagen var 
besöksnäringsstrategins digitala fokus och Halmstads digitala närvaro. Vi fick ta del 
av kunskap från flera experter och möjlighet att hjälpa varandra att omsätta kunskap 
till praktik för att skapa värde i den dagliga verksamheten.  

 
Strategi 2030 – så ska vi bli en mer attraktiv destination - med sommarkänsla året runt.  
Carina inledde förmiddagen med en repetition av strategins grundpelare.  
Strategin hittar du här: 
https://www.destinationhalmstad.se/download/18.78ac2b4d1644569b7331d5e5/1531229999068/
HSTD_2030_folder_TRYCK_Utan_Skärmärken.pdf 
	



TIPS: Kompetens Destination Halland   
Fördjupade utbildningar för 
besöksnäringsföretag 
 

Projektledare Jeanette Bengtsson berättade kort om ett kompetensutvecklingsprojekt som 
riktar sig till besöksnäringsföretagen i Halland med syftet att höja kompetensen hos 
anställda i näringen. Utbildningarna spänner över många olika teman: HLR, hållbarhet, 
kommunikation, rörlig bild samt storytelling. De är kostnadsfria efter att du genomfört den 
digitala värdskapsutbildningen som ligger till grund för projektet. För dem som har anmält 
sig men ej genomfört den digitala värdskapsutbildningen: nu är en bra tid att göra den! 
Tar 1,5 timme. För företag som inte anmält sig så kommer en ny möjlighet i april. 
 

Kontakt och mer info:  
Jeanette Bengtsson  
073 – 341 20 33 
jeanette.bengtsson@regionhalland.se  
http://destinationhalland.se/projekt/kompetens-destination-halland/  



Vad gör vi 2019?  
 
 
 
Marcus Andreasson, marknadschef för Destination Halmstad berättade om det   
kommande årets digitala fokus för Destination Halmstad. 

  
Kontakt:  
Marcus Andréasson 
Chef Marknad 
Mobil: 072-150 35 22 
E-post: marcus.andreasson@halmstad.se 
  
  



Vad gör vi 2019? 
  - En ny digital plattform är på gång samt en förstudie med TripAdvisor för att skapa bra 
förutsättningar för besöksnäringen att attrahera fler gäster och synas digitalt.  
 
- Ett årshjul i 4 perioder med en plan för digital marknadsföring med olika temaområden och 
kampanjer under året: cykel- och golftema (vår), festivaler och större händelser (sommar), 
”True taste” med Smaka på Halmstad och skördetid (höst), Jul i Halmstad och fler 
möjligheter med nya färgelinjer för Halmstad (vinter).  
 
- What´s on! Ett sätt att samla det som händer i Halmstad: @enjoyhalmstad (instagram), 
Halmstad (Facebook) och ett nyhetsbrev från Tourist Halmstad samt samla de olika 
avdelningarna så att besökare får samma service och god god kvalitet var de än kontaktar 
oss (instagram, turistbyrå eller annat). 
 
- Content och storytelling. Vi utvecklar oss ständigt för att blir bättre på att förmedla 
besöksnäringens historier. Ett samspel mellan besöksnäringen och Destinationsbolaget är 
viktigt och skapar själva destinationsutvecklingen.  
 
- Magasinet, som släpps i april, inspirerar med intressanta artiklar 



Föreläsning: Britten Toftarp, Marknadsförings- och 
digitaliseringskonsult.  
Fokus: Var och hur bör din verksamhet synas?  
  
Britten gav en inblick i de viktigaste kanalerna och hur vi ska agera för att få större 
synlighet i sociala medier. 
 
 
 
Kontakt:  
Britten Toftarp 
britten.toftarp@onlineskola.com 
0707-52 79 29 
 
Britten finns även i Timbanken och du hittar henne här: 
https://www.timbanken.se/halland/konsult-lista/britten-toftarp/britten-toftarp/ 
  



Brittens bästa tips:  
- Algoritmer styr och det pågår ett krig mellan Google och Facebook kring 
målgrupper. Google (äger YouTube) vs Facebook (äger Instagram). På Facebook 
finns de äldre. De unga finns på YouTube, Instagram och Snapchat.  
 
- Tänk Tribe (Tribe = din egna specifika målgrupp). Du kan inte nå alla. Välj ut din 
tribe och ha stenkoll på vad de gör, gillar och längtar efter.  
 
- Välj ut 2 - 3 kanaler, var där helhjärtat och skapa innehåll som din tribe (= din 
målgrupp) vill ha och som ger dem något. Ex: utbildande innehåll som guider och 
instruktionsfilmer, inspirerande och engagerande innehåll med tips, fina bilder, 
recept, livsstil mm. 
 
- Gör du ett bättre innehåll som människor interagerar med (gillar och delar) så 
kommer det att rycka upp dig i ranking.  Använder du Facebook och Instagrams 
“Live” och “Story-format” i sociala medier rankas du upp i dina följares flöden.  
 
 
 



Brittens bästa tips (forts): 
- Berätta! Skapa en bra story med ett bra innehåll och förför din tribe (= din 
målgrupp) i film, ord och bild. En bra story bygger relationer och skapar känslor och 
delaktighet. En bra story har en början, ett slut och ett AHA-moment. En bra story 
har ett tydligt syfte och ska inspirera kunden att göra något: boka, köpa, inspireras (= 
call to action).  
 
Tips: Skriv en text, läs och fyll sedan på med ord som triggar känslor och sinnen: 
bacon, lavendel och tvål berör = väcker känslor och minnen. Ord som ”fantastiskt” är 
väldigt individuellt och triggar inte.  
 
- Jobba med upprepning och tänk kontinuitet. De flesta har inte sett dina inlägg så 
dela flera gånger.  
 
- WOW! Skapa det vi kallar social media moments/spots som vi bara måste berätta 
om för vänner i våra flöden.   
 
 
 



Brittens bästa tips (forts): 
- Det är alltid bättre när andra säger! Du kan boosta detta genom Google my 
Business och TripAdvisor.  
 
- Google my Business: är Googles verktyg för att vi ska hamna på kartan – du får en 
röd plutt på ”Google Maps”. Bra för verksamheter som har en fysisk plats.  
Starta ditt konto gratis här: https://www.google.com/business/ 
 
- TripAdvisor: tillhandahåller en webbplats för resenärer och materialet består till 
största del av användarskapat innehåll: https://www.tripadvisor.se/ ett bra sätt att 
fånga upp feedback från gästerna (både positivt och förbättringspotential). Tips: 
lägg en länk i dina e-postmeddelanden och be gästen om en recension. Dina gästers 
recensioner på TripAdvisor är vägen in för att skapa ett konto i portalen. 
 
 
 
 



Brittens tips för fördjupning: 
Läs ”Svenskarna och Internet 2018” Internetstiftelser i Sverige: https://
2018.svenskarnaochinternet.se/    
 
Titta på ”Ekdal och Ekdal” – avsnitt 2 om internet:  
https://www.svtplay.se/video/20645196/ekdal-och-ekdal/ekdal-och-ekdal-
sasong-1-22-jan-20-00?start=auto 
 
Titta på Netflixs egen serie ”Stay here”. 8 st avsnitt om värdskap, målgruppsanalys, 
sociala medier mm.  
 
Inspireras av Morups lilla turistbyrå: https://www.visitmorup.se/  
 
Brittens verktyglåda med fler tips och appar laddar du ner här: 
http://bit.ly/instahalmstad  
  
 
 
  
 
 



Föreläsning: Marina Evertsson, Strömma Farmlodge   
Fokus: framgång via sociala medier. 
 
  
 
GRATTIS, DET ÄR GRATIS!  
 
 
 
Kontakt: 
Marina Evertsson  
marina@strommafarmlodge.com  
http://www.strommafarmlodge.com/  
  



Marinas bästa tips:  
- Lägg fokus på det du har och inte det du INTE har när du skapar.  
 
- Skapa merförsäljning - det är där pengarna finns.    
 
- Vi vill konsumera minnen – så se till att ha produkter och sälj ting som 
harmonierar med ert varumärke och som påminner om besöket.  
 
- Nätverka med andra företag. Ju fler företag vi blir desto mer besökare får alla.  
Det är ingen konkurrens!  
 
- Inget Strömma Farmlodge utan sociala medier. 
 
- Det är viktigt att finna sin egna väg och lita på sig själv!   



Marinas bästa tips:  
-  Personifiera dina följare och skapa innehåll för dem. Fundera på ”Vad vill 

kunderna ha?” och analysera vad olika inlägg ger.  
 

Tänk på att, även en bild utan så många likes skapar försäljning och påminner 
människor om att besöka din plats.   
 
- Vad behöver du? En positiv inställning är viktig, en mobil, snygga bilder. Öva! 
Alla kan detta.  
 
- Gör en strategisk plan när du lägger ut!  Tidigt lördag morgon är bra för oss i 
besöksnäringen och inspirerar gästen till ett besök! Alla som är med på 
Instagram vill inspireras, känna, må bra, känna igen och hitta på något.  
 
- Rörlig bild är superviktigt.  
 



Marinas bästa tips:  

- Engagera! Sociala medier är framtiden och skapar framgång. På Strömma 
finns olika platser som ska inspirera, beröra känslor och där tar människor 
foton som de sprider i sina flöden. Engagera genom tävlingar som ligger i 
linje med din verksamhet.  
 
- Häng på influencers och profiler i Halland:  
Krickelin: www.instagram.com/krickelin   
Lisa Lemke: https://www.instagram.com/lisalemke/ 
My Feldt: https://www.instagram.com/myfeldt/ 
 
- Belöningssystemet gör dig motiverad. Kommentarer och likes får dig att 
fortsätta.  Bygg varumärke och utveckla kommunikationen kring vad du står 
för!  
  
 



COACHÖVNING:  
OM STORYTELLING OCH ATT SKAPA SNACKISAR  
 
I team om tre fick deltagarna coacha varandra om hur de ska skapa berättelser 
och innehåll i sociala kanaler. 	
	
 

 

  
 Övergripande coachingfrågor: 

•  Vad vill du använda det här samtalet till? 
•  Vad har du testat hittills? 
•  Hur har det gått? 
•  Vad ser du för möjligheter till utveckling? 
•  Vad bestämmer du dig för att göra? 
  
  



COACHÖVNING: OM STORYTELLING OCH ATTA SKAPA 
SNACKISAR  
 
I team om tre fick deltagarna coacha varandra om hur de ska skapa berättelser 
och innehåll i sociala kanaler. 	
 

 

  
 Förslag på andra frågor att ställa: 

Vad vill du använda dina sociala kanaler till? 
Vad står ert företags varumärke för? 
Vad gör du i din dagliga verksamhet som kan levandegöra ert varumärke?  
Hur vill du att dina bilder ska uppfattas? 
Vad vill du bli bättre på? 
Vad känner du dig redan bra på? 
	
  
  



Utcheckning – denna känsla tar jag med mig: 

https://worditout.com/word-cloud/create  



Moderatorer 

Johanna Skantze 
The Connector  

Anna Linton 
The Creator – dagens 

dokumentatör 

Lovisa Jacobsson 
The Mover –dagens  

moderator 



TACK för idag.  
NU KÖR VI VIDARE!  
14 mars, eftermiddag/kväll. 
 
Moderator: Lovisa Jacobsson  
Dokumentatör: Anna Linton 
www.wearelaja.com  
 
Arrangör:  
Destination Halmstad.  
 
 
 


