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″ Det finns en VI-känsla

″ Man samlats runt ett varumärke

″ Man klarar av att lyfta varandra och låta varandra få skina

″ Alla i länet som lever, bor och verkar vet vad Hälsingland står för

″ Vi har en blomstrande näring som står på egna ben och klarar sig

″ Vi  samverkar på ett naturligt sätt och har förtroende för varandra

″ Vi vet vad vi säljer och paketerar det bra under bo, leva och verka

″ Stuprörsarbetet är borta

″ Vi har en förmåga att styras av vad vi behöver göra utan att styras av 
projektpengar

″ Vi alla jobbar med bo, leva och verka tillsammans

″ Ha en gemensam Hälsinglands avsändare

″ Vi ser en ökad inflyttning och har ett levande landskap

Målsättningar med Hälsinglands varumärkesarbete 24 aug 2017
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Arbete under 2017-2020

HÄLSINGE-
BOKEN

Marknadunder
-sökningar
SIFO,
Näring
Besökare

Workshops 
50 företagare 
Hälsingland

Möten 
kommuner 
politiker och 
tjänstemän

Möten 
Hälsinge-
rådet 

Finans-
iering



Sammanställning 
undersökningar, workshops och 
insiktsplattform



Målgruppen Män och kvinnor 17-79

Metod Kantar Sifos Onlinepanel

Antal intervjuer 1030 intervjuer

Fältperioden 12- 17 mars 2019

Områden Riket & riksrepresentativt urval

Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. 

 Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

Total representerar underlaget 17-79 # 7 600 000 svenskar



6% är FANS! 
1/2 Miljon svenskar

älskar oss!

Källa: Kantar SIFO 2019

500 000 personer i 
Sverige VILL besöka 
Hälsingland







Innehåll:

• PLATSMARKNADSFÖRING

• MÅL

• BESÖKSNÄRINGEN IDAG

• KONKURRENTER

• DRIVKRAFTER

• TRENDER

• VÅRA TILLGÅNGAR

• HISTORIA

• MÖJLIGHET

• STRATEGI

• POSITIONERING

• MÅLGRUPPER

• GRAFISK PROFIL





















VÄLKOMMEN TILL HÄLSINGLAND – REGISTRERA DIN ANONYMA PROFIL







Erbjudanden 



Vad händer nu?

Lansering av boken 24 september! 

• Covidsäker fysisk lansering  2-3 träffar 
samma dag

• Hälsingegård

• Innehåll

• Hälsingeboken

• Politiker/Kommun/Hälsingeråd

• Ambassadör

• Besöksnäring



Framåt!

• Hur kan vi tillsammans arbeta vidare inom Hälsingland 
för att nå vår vision om en levande och växande bygd? 
Hur skapar vi långsiktighet?

• Hur implementerar vi och skapar engagemang kring 
Hälsingeboken?

• Hur ska finansiering ske för vidare 
arbete? t ex gemensam inflyttarstrategi?

• Hur involverar vi Region Gävleborg 
(finansiering av fortsatt arbete?)



Vårt förslag

Besöksnäringsgruppen diskuterar fram ett 
förslag för framtida strategi som vi kan 
presentera på nästa Hälsingeråd

Besök till respektive Kommunstyrelse för att 
presentera arbetet med Hälsingeboken




