
CYKLA I VÄSTSVERIGE
KOMMUNIKATIONSGUIDE



Upptäck Västsverige på cykel

Cyklisterna

Kommunikativ strategi

Cykla i bild

Exempel på kommunikation

CYKLA I VÄSTSVERIGE



UPPTÄCK VÄSTSVERIGE PÅ CYKEL 
Denna kommunikationsguide har tagits fram för er som på ett eller annat sätt representerar vår region; företag, lokala turist
organisationer, fotografer och skribenter. Med guiden vill vi hjälpa er i kommunikationen till våra målgrupper, de som cyklar  
i Västsverige – oavsett vilken typ av cykling eller hur långt från sin hemort man befinner sig. Men även hjälpa er i produktut
vecklingen av ert erbjudande. Tillsammans med er vill vi skapa en tydlig och attraktiv bild av cykling i vår region utifrån våra tre 
segment; Mountainbike (MTB), Landsväg och Fritidscykling.     

Med cykeln som färdmedel upptäcker vi tillsammans med våra besökare vår region. Med cykeln kommer vi långt och hinner se 
och uppleva mer. Mer av Västsverige och alla olika delar oavsett vilken typ av cykling vi föredrar. Vi tar oss från urbana miljöer 
ut till böljande skärgårdslandskap, från den djupa inlandsskogen till en härligt restaurang. Vi kan vara dedikerade till att övervinna 
knixiga stigar och branta backar, cykla längre och snabbare än vi någonsin gjort eller bara lugnt glidandes genom vårt fantastiska 
landskap och ta in omgivningen. 

Oavsett vad vi vill göra för stunden finns det cykling att uppleva för alla. Varje sträcka har sin unika karaktär, sina egna utmaningar 
och upplevelser. Precis som våra cyklister och de som driver verksamheterna i vår region är alla sträckor olika. Det gör bilden 
av cykling levande och intressant; sträckorna, detaljerna och människorna. Det vill vi fånga i vår kommunikation, både i bild 
och text.    



CYKLISTERNA



CYKLISTERNA
Vår målgrupp, cyklisterna, är indelade i tre grupper. De som cyklar mountainbike, landsväg och fritidscyklisterna. För att vår 
kommunikation och våra produktutvecklingsmöjligheter ska bli så effektiva som möjligt behöver vi anpassa bild och text för att 
skapa igenkänning och intresse för varje specifik grupp. 



MTB
Här står äventyret högt på agendan, en semester eller helg 
ska vara aktiv, oavsett årstid. Man cyklar, springer, åker ski
dor, är ute på havet eller i skogen. Att cykla MTB är en livsstil, 
man gör det själv en regnig tisdag. Man gör det med familjen 
eller med kompisarna på helger och semestrar. Det är ett 
sätt att upptäcka, att känna sig ett med naturen. Cykeln är 
nästan alltid med och får man inte med sig sin cykel så ser 
man till att det finns att hyra på plats. 

Saker som är viktiga för våra MTBcyklister är möjligheten 
att låsa in och att kunna tvätta sin cykel. Gärna också tips på 
andra aktiviteter i närområdet och bästa fikan. Exempel på 
sökord som målgruppen använder är: MTBleder och MTB
spår. Därför är det viktigt att kommunicera området man  
kan cykla i och vad som finns i närheten.



LANDSVÄG
Landsvägscykling är den nya lagsporten. Cyklisterna är yngre 
eller så har de kommit ut på andra sidan småbarnsåren. Att 
cykla landsväg är en materialsport, det kostar och det tar tid. 
De vill cykla långt, de vill tänja på gränserna, de tränar mycket 
inför sina lopp. Därför blir det viktigt att få med en beskrivning 
av området och vilken typ av cykelträning som finns. För 
träningen blir en andningspaus i deras annars stressiga liv. 
Det blir en reseanledning. Ett sätt att komma bort och göra 
saker i grupp. Cyklandet är viktigt, men lika viktigt är det som 
finns runtomkring så som måltiderna, dryckerna och samtalen. 
Så ge även tips på just den typen av runtaktiviteter som 
restauranger, kaféer eller andra intressanta stopp.  

Precis som för MTBcyklisterna är det även viktigt för våra 
landsvägscyklister att det finns möjlighet att låsa in och att 
kunna tvätta sin cykel. Exempel på sökord som målgruppen 
använder är: Tips på områden att cykla i, träningsresor, cykel
tävlingar och träningstips. 



FRITIDSCYKLING
Fritidscyklisten är en cyklist som cyklar på 37 växlad cykel 
och har cyklingen mer som en upplevelse än träning. För 
cykla är trendigt, för många människor i storstadsregionerna 
är det det primära transportmedlet. Att även cykeln blir det 
primära transportmedlet under semestern ligger nära till 
hands. Det är enkelt, det ger frihet. Våra fritidscyklister vill 
inte tumma på upplevelsen eller vissa bekvämligheter. För 
målgruppen är det viktigt med bra mat och boende men lika 
viktigt är att det finns aktiviteter längs med cykelrutten som 
fika eller kulturupplevelser.

Målgruppen vill gärna ha kartor och färdigplanerade förslag 
på var man kan cykla och vad som finns att uppleva längs 
vägen. Exempel på sökord som målgruppen använder är:  
cykelsemester, cykelpaket och cykla med barn. Fritids cykling 
är ett ord som används i denna manualen för att beskriva 
den specifika målgruppen men inget vi kommunicerar utåt 
mot besökaren. Där pratar vi mer beskrivande om fritids
cyklisten och vad den vill ha så som ruttförslag och cykelpaket.



KOMMUNIKATION



KOMMUNIKATIONENS GRUNDPELARE

STRÄCKORNA MÄNNISKORNA DETALJERNA

När vi kommunicerar cykling i Västsverige gör vi det efter våra tre grundpelare; sträckorna, människorna och detaljerna. Var och 
en av vikt för att berätta vad som gör Västsverige unikt att upptäcka på sin cykel. Dessa tre komponenter gör att vi kan bygga en 
komplett bild av upplevelsen att cykla i vår region, oavsett val av cykel. Vi får med bredden, inte bara i själva cyklingen utan också de 
upplevelser som finns runt om. Grundpelarna tas ut i såväl bild som i text där vi vill visa bilden av en mångsidig region både vad 
gäller miljö och människor. Både de som cyklar och de som verkar här är en viktig del av upplevelsen. Vi vill fånga dem och deras 
känslor. Våra tre grundpelare speglar också väl hur målgruppens sökbeetende ser ut kopplat till deras cykling och semester.  



KOMMUNIKATIV STRATEGI
Att skapa olika typer av innehåll
Vi vill skapa kommunikation som utmärker vår region och särskiljer den från andra. Det som får våra besökare att vilja komma 
hit och komma tillbaka. Det vi vill dela med oss av och återberätta gång på gång. Det är dom små sakerna som blir till stora 
minnen. Det är detaljerna som gör skillnad. För att få fram så många aspekter av cyklingen som möjligt rekommenderar vi att 
kommunikationen delas upp i tre olika steg för att få ett djup och träffa målgruppen i olika faser. De tre delarna är större insas
ter som produceras mer sällan, ett kontinuerligt återkommande innehåll och innehåll som bygger på vad vår målgrupp är intresse
rad av och söker på.   

Sträckorna
Vi vill sätta cyklingen i ett större sammanhang där man bygger upp sträckor efter olika teman som passar just den stäckan eller  
det området. Saker som speglar den natur man cyklar i men också det som finns längs sträckorna som mat, boende och  
kultur. Inte bara det som är i direkt anslutning till en sträcka, rutt eller led utan även upplevelser som finns i närområdet.  
Visa dessa delar i text och bild för att skapa ett mervärde till cyklingen. Här blir det viktigt att samverka och skapa synergier mellan 
företag och kommun och ta med information från varandra. 

Människorna
Vi fokuserar på människorna och känslor kopplat till deras cykling. Att få med flera perspektiv av upplevelsen och låta dem 
berätta om vad som får dem att cykla längs specifika sträckor. Det kan exempvis var porträtt, intervjuer eller berättelser från  
besökande cyklister, de som driver näringarna längs sträckorna eller samarbeten med influencers. Primärt för sociala och digitala 
kanaler: Inlägg och stories i sociala kanaler, innehåll på sajt eller nativeartiklar. 

Detaljerna
Vi skapar relevant innehåll kopplat till sökbeteenden och som träffar mot vår målgrupps behov. Detta är innehåll för våra sajter 
i form av till exempel artiklar, listor eller instuktioner där vi får med populära sökord. Det kan vara innehåll som:  
– Packlistor  – Hur man själv gör enklare service/lagar sin cykel    – Träningstips    – Val av material/utrustning 



CYKLA I BILD



BILDERNAS INNEHÅLL
När vi avbildar cykling i Västsverige delar vi in våra bilder i tre kategorier; sträckor, människor och detaljer. När bilden av cykling 
byggs vill vi skapa dynamik mellan bilderna från de olika kategorierna och visa på den bredd som regionen erbjuder. Vi vill hitta 
en härlig blandning mellan klassiska bilder på cykling och andra saker som finns längs sträckorna. Det kan till exempel vara den 
mysiga hotellobbyn, den stimmiga restaurangen eller vyn av en vacker kyrka tillsammans med våra cyklister eller näringsidkare. 
Att vi tillsammans med mer eller mindre tuff cykling får med upplevelserna kring cyklingen. Återhämtningen och njutningen 
att till exempel få krypa upp i en skön fåtölj i ett ombonat boende eller få komma ur cykelkläderna och ta på sig något man gillar 
lite extra och avnjuta en vällagad måltid på en intim kvarterskrog.   

När vi skapar kompositioner är det viktigt att bilderna är i harmoni och att de inspirerar mottagaren. Intrycket av bilderna till
sammans får inte ge en för rörig känsla för mottagaren. Om en bild har många detaljer eller rörelse placeras den med fördel 
ihop med en lugn och mer statisk bild. Vi vill hitta en bra balans mellan fart/action och det lugna.



STRÄCKORNA
Oavsett om du färdas från punkt A till punkt B eller om turen i sig är själva resan har varje sträcka något unikt att erbjuda  
cyklisten. När vi porträtterar en sträcka vill vi bygga dess karaktär. Vilket underlag cyklar man på, hur ser topografin ut, vilken 
typ av miljö går stäckan igenom. Vi vill visa hur just den här sträckan särskiljer sig. Vi vill också visa på storheten och det vackra, 
vi vill ge mottagaren en känsla av att vilja uppleva det på riktigt. Uppleva de karaktäristiska vyerna, branterna, slingriga skogs
vägarna eller närheten till havet. Det som är unikt för just den sträckan och det man som cyklist vill få uppleva och längta till. 



MÄNNISKORNA
För att skapa dynamik och tillföra känslor i bilderna behöver vi människorna. De som besöker oss, de som bor i regionen och de 
som driver verksamheter. De som gör upplevelserna möjliga. Fånga människorna i ögonblicket och förmedla en känsla och ett 
uttryck som berättar något. Glädje, ansträngning, njutning eller andra känslor som beskriver sträckan. Blanda gärna närbilder 
med bilder tagna på långt håll. Hitta en bra variation i typ av kläder och utrustning som människorna bär. Få också med människor 
i vanliga kläder för att visa att man kan kombinera cykling och ett bättre restaurangbesök. Fånga cykling över året och hur säsong
en påverkar kläder och utrustning.



DETALJERNA
Att fokusera på detaljerna i bilden gör att vi kan berätta en unik historia. Berätta vad det är som gör cyklingen i Västsverige  
speciell, och vad det är som särskiljer de enskilda sträckorna åt. Exempel på detaljer:
 Signaturrätter/råvaror på restauranger eller kaféer längs sträckorna.
 Lyft fram det som är unikt eller speciellt med boendenäringarna. Till exempel boendeformen, läget eller aktiviteter.
- Naturliga stopp längs sträckorna som bidrar till dess unika karaktär. Exempelvis djur eller växtlighet som är unikt för platsen.
- Historia eller kultur. Visa fornlämningar, jättegrytor, hällristningar eller andra signifikativa detaljer som ger sträckan mervärde  
  kopplat till intressen.
 Arkitektur och hantverk. Till exempel vissa unika byggnader eller intressanta detaljer som ett vackert spröjsat fönster.
- Cykelspecifika detaljer som underlättar eller intresserar cyklisterna som till exempel förvaringsmöjligheter för cyklar, viss typ  
  av utrustning, skyltning för leder eller andra detaljer som säger något om svårighetsgraden på sträckan. 



BILDMANÉR 
OCH TONALITET



BILDMANÉR
Vårt bildspråk är en viktig del av vår visuella identitet och är en stark emotionell bärare i vår kommunikation. Med bilder kan vi 
inspirera och väcka nyfikenhet för Västsverige och cykling i regionen. Genom att ha en enhetlighet i bildernas tonalitet och visu
ella framtoning kan vi bygga igenkänning och på sikt stärka vårt varumärke. Vårt manér är en guide för hur vi vill att våra bilder 
ska se ut. 

I bilderna vill vi fånga det naturliga ljuset och skapa ett djup. Vi vill använda ljuset under dygnets alla timmar och nyttja det på 
ett bra sätt. När solen står som högst kan det vara svårt att skapa ett naturligt djup på öppna platser där vi inte hittar någon 
skugga. Dessa platser kan vara bättre att porträttera tidigare eller senare på dagen. 

Vi vill också lyfta kontrasterna i bilder för att skapa mer dramatik och ge de naturliga färgerna som finns i natur och miljö en 
starkare visuell framtoning. Ta gärna höjd för att ta samma eller liknande motiv i flera format, det skapar en mångsidighet när 
bilderna kommer att användas i kommunikationen oavsett kanal. På nästa sida visas bilder som vi tycker fångar den tonen och 
känslan.





EXEMPEL PÅ KOMMUNIKATION
Fylls på allt eftersom kommunikationsenheter skapas. 




