
Tonalitet



Man kan jämföra en tonalitet med en personlighet - en personlighet med 
flera olika drag. Det är dessa egenskaper som är grunden i det vi säger. 
De ska lysa igenom i vårt språk och hur vi kommunicerar oavsett kanal: 
ett blogginlägg, ett mail, en artikel, ett inlägg på Facebook eller en 
inbjudan. 
Läsarnas uppfattning om oss påverkas av hur vi skriver, vilka ord vi 
använder och hur vi formulerar oss. Det vi skriver skapar en röst för Visit 
Halland, och det är denna rösten som är vår tonalitet. 

Vad är en tonalitet? 



Vilka är vi? 
Vi är Visit Halland - en reseguide som hjälper dig att hitta till det 
bästa i Halland. Vi vill få fler att upptäcka det många av oss redan 
märkt – att det är något speciellt med Halland. 

Att semestra i Halland är lika härligt som att leva här och vi vill att 
fler ska få komma hit och upptäcka våra stränder, skogar, stigar och 
vårt hav. Uppleva kontrasterna av lugn och energi. Av avkoppling och 
adrenalin. Av allt det där som är så bra med Halland.



Vi har inget Liseberg och inget Astrid Lindgrens värld. Vi har heller 
inget Turning torso eller ishotell. Men vi har något annat. 

Vi har en natur som alltid är nära - en unik kombination av både hav 
och skog. Vidsträckta stränder, slingrande skogsstigar, ett stormande 
hav och böljande åkrar. Natur som bara väntar på att få upptäckas.  

Vi har även en lång historia av hälsa och välbefinnande. Havsbad, spa 
och njutning. Så det är kanske inte så konstigt att det är vi i Halland 
som lever längst i hela Sverige.  

Vilka äR vi?



Det kommer inte dröja länge innan du märker att det finns lite av varje i 
Halland. Det spelar ingen roll om du gillar att vandra längs en stig i 
skogen eller njuta av en härlig lunch vid havet. Om du vill ta med 
familjen på en oförglömlig semester, unna dig en avslappnande massage 
eller cykla många, härliga mil längs kusten. 

För att lyckas få fler människor att uppleva allt det fina i Halland har vi 
tagit fram ett gäng fokusområden som vi tycker att vi i Halland är extra 
bra på. Och vi tror att de, tillsammans, kan göra att fler vill åka hit. 

Så vi kommer fokusera på att lyfta fram havet och kusten, 
matupplevelser, naturen och kulturen i vår kommunikation.

Vilka äR vi?



Detta dokumentet är till för att hjälpa oss att vara mer kreativa i vårt 
skrivande och på så sätt få fler att upptäcka allt härligt som finns här i 
Halland. 

Våra texter behöver övertyga och inspirera och ord är det kraftigaste 
verktyget vi har. Med nyfikenhet, sunt förnuft, lite riktlinjer och fantasi 
kommer det bli hur bra som helt. 

Detta är inga regler. Se det istället som inspiration till att använda ett 
språk som är lika roligt att läsa som att skriva. 

Vår tonalitet 



Precis som alla andra varumärken så tävlar vi mot andra. Vi tävlar inte bara 
om resenärerna som kommer till Sverige utan vi tävlar även om människor 
som vill jobba tillsammans med oss. Både när det gäller partners och 
medarbetare. Vi måste kunna övertyga för att vara en attraktiv 
samarbetspartner - för att få människor runt omkring oss att investera både 
tid och pengar i det vi gör. 
För att lyckas med det måste vi vara tydliga med vad som gör oss 
annorlunda jämfört med andra destinationer i Sverige. Och det viktigaste: vi 
måste kunna kommunicera detta - på vårt sätt. 
Tillsammans med vår visuella identitet är vår tonalitet en viktig del av vilka 
vi är och hur vi möter människor. Ju mer konsekventa vi är i hur vi använder 
vårt språk, desto större är chansen att människor förstår vad som skiljer oss 
från andra och vad som gör oss speciella. Och det kommer också göra att 
trovärdigheten för oss ökar. 
Därför behöver vi en kraftfull tonalitet som är enkel att förstå och som är 
lätt att ta till sig.

Varför har vi en tonalitet? 



Vår personlighet har flera olika drag och det är de som bestämmer hur 
vi uttrycker oss och hur våra texter skrivs. 

Vi är positiva, kunniga, nyfikna, välkomnande och enkla. 
Men mest av allt är vi riktiga människor som gillar Halland och som vill 
att fler ska få upptäcka allt det fina. 

Men det är ingen mening att bara lista ett par ord om vi inte är överens 
om vad varje ord betyder. Därför har vi försökt förklara vad vi menar och 
vad vi inte menar med våra olika egenskaper. Varje egenskap har flera 
nyanser och du använder såklart olika beroende på vem du pratar med 
och i vilket sammanhang.

Vår personlighet 



Positiva
Vi är



Vad vi inte menar
Intensiva 
Naiva 
Orealistiska 
Okritiska

Vad vi absolut inte är:
Negativa 
Avvisande 

Positiva

Optimistiska 
Uppmuntrande 
Glada 

Vad vi menar



När vi är positiva skriver vi texter som är optimistiska, glada och 
uppmuntrande. Det betyder dock inte att vi är intensiva eller pladdriga. 

Även om läsaren kanske inte kan sätta fingret på vad det är, så dröjer det 
inte länge förrän de märker om en text har en negativ ton. Att ett café 
har ”stängt hela vintern” istället för ”öppet hela sommaren”. Eller om en 
”måste klättra upp för en klippa för att se utsikten”, istället för att en ”får 
fantastisk utsikt från toppen av klippan” 

Det är betydligt större chans för oss att få ut vårt budskap om vi är 
positiva och optimistiska i vårt språk. 

Hur är vi Positiva? 

Positiva



• Var positiv. Glaset är inte 
halvtomt - det är halvfullt. 

• Använd en aktiv röst - använd 
du, ni och vi. 

• Undvik ett negativt språk 

• Var inspirerande 

• Fokusera på det man får göra 
istället för vad man inte får 

• Dela din entusiasm. Visa att du är 
passionerad för Halland och försöka 
förmedla den känslan.

Hur är vi positiva i text? 

Positiva



Exempel - Positiva

Positiva



Före 
Turning Torso stod klar 2005 och är 190 meter högt. Det består av totalt 54 
våningar med 90 graders vridning från bas till topp. Eftersom byggnaden är ett 
bostadshus är det inte öppet för besökare i mer än 3 veckor varje sommar. Men 
även om tornet inte är öppet för besökare kommer många till området för att 
se byggnaden och den del av staden som heter Västra Hamnen. 

Efter 
Coolt, spännande eller konstigt? Turning torso i Malmö väcker många känslor, 
men med sina 190 vridande meter är det minst sagt en spektakulär byggnad. 
På somrarna öppnar Turning torso sina dörrar för besökare och du kan åka hiss 
upp till allra högsta våningen och se hela vägen till Köpenhamn. Om du 
föredrar att ha fast mark under fötterna går det precis lika bra att stanna kvar 
nere på marken och istället ta en selfie med Skandinaviens högsta byggnad.  
 

Positiva



Kunniga
Vi är



Vad vi inte menar
Arroganta 
Oflexibla 
Självgoda 
Överlägsna

Vad vi absolut inte är:
Okunniga 
Inkompetenta 
Oinsatta 
Handfallna 
Passiva

Kunniga

Smarta 
Kreativa 
Stolta 
Kompetenta 
Ärliga

Vad vi menar



Det handlar om att visa att vi vet vad vi pratar om. Både genom att vara 
trovärdiga i det vi skriver och att använda riktiga hallänningar som kan 
intyga hur det faktiskt är. 

Att vi är kunniga innebär också att vi delar med oss av vår kunskap och 
ger folk användbar information om oss och våra besöksmål. 

Vi är inte skrytsamma, men vi är väldigt stolta över Halland och vad som 
finns här och vi brinner för att få berätta om det för besökare.

Hur är vi kunniga?

Kunniga



• Avslöja något nytt. Det finns 
alltid något nytt att upptäcka - 
berätta om det.  

• Undvik förlegade ord och 
uttryck 
 
• Ha koll på det senaste. 
Omvärldsbevaka så du har koll 
på vad som gäller.

• Var kreativ. Testa en 
annorlunda inställning eller 
en ny vinkel. 

• Ge många små tips, 
förslag, råd. Fundera på vad 
som kan göra besöket mer 
spännande för en turist. 

• Var ärlig.

Hur är vi kunniga i text?

Kunniga



Exempel - Kunniga

Kunniga



Före 
Ön är platt, liten och blåsig. Det finns två huvudvägar och båda är tungt 
trafikerade av motortrafik, så var försiktig när du cyklar där. Längs de mindre 
vägarna finns caféer, gårdsbutiker och stenformationer. 

Efter  
Ön är liten och platt, vilket gör att den passar perfekt för en cykelsemester. Du 
kan känna vinden genom håret samtidigt som du trampar längs det vilda havet.  

Om du vågar dig bortom öns två huvudvägar så slipper du inte bara den mesta 
trafiken - du får också cykla längs slingrande små landsvägar precis bredvid 
kusten. Här finns mängder av pittoreska caféer där du kan slå dig ner vid något 
av de små borden och njuta av en god kopp kaffe. Du kan också stanna till vid 
en gårdsbutik och köpa ekologisk ost och färskt bröd till lunch, eller bara ta en 
paus och njuta av tystnaden vid en rauk. 

Kunniga



Nyfikna
Vi är



Vad vi inte menar
Framfusiga 
Påträngande 

Vad vi absolut inte är:
Likgiltiga 
Ointresserade 
Passiva 

Nyfikna

Intresserade 
Drivna 
Öppna 
Visionära 

Vad vi menar



Nyfikenhet handlar om att vara öppen för nya tankar och idéer. Nyfikna 
människor är sökare - de tycker inte bara om nya erfarenheter och 
upplevelser - de söker aktivt efter utmaningar. Oavsett om det handlar 
om att besöka ovanliga destinationer, upptäcka nya maträtter eller leta 
efter spännande äventyr.  

Vi vill att våra besökare ska upptäcka det okända i något som verkar 
bekant.

Hur är vi nyfikna? 

Nyfikna



• Ställ frågor. Genom att ställa 
frågor håller du läsaren 
engagerad. Det får dem 
också att göra mer än att 
bara lyssna. 

• Gräv djupare. Försök ta reda 
på vem, vad, varför, var, när, 
vilken och hur - och berätta 
det för läsaren.

• Var öppen för olika idéer. 
Lyssna på feedback utan att 
döma. Och försök jobba in det 
i dina texter.

• Lär dig nya saker genom att 
läsa, lyssna och prata med 
människor.

• Var kreativ. Testa en 
annorlunda inställning eller en 
ny vinkel. 

Hur är vi nyfikna i text? 

Nyfikna



Exempel - Nyfikna

Nyfikna



Före 
I Halland finns många spännande aktiviteter och sevärdheter att upptäcka för 
både stora och små barn. Ta med hela familjen på nya äventyr - upptäck Varbergs 
fästnings och Tjolöholms slotts dramatiserade barnvisningar, åk sommarrodel och 
ziplina nerför Hallandsåsen eller bada i Äventyrsbadet i Halmstad. Listan kan göras 
lång, ta del av utbudet nedan! 

Efter 
Funderar du på var du ska åka för att alla i familjen ska bli nöjda? Du kan sluta 
leta. I Halland finns äventyr för både stora och små. Milsvida stränder, spännande 
museum, fartfyllda aktiviteter och en av Sveriges största glassfabriker. Åk rodel ner 
för hallandsåsen, utmana familjen på höghöjdsbana, fika med utsikt över havet, 
upptäck skog och mark eller bygg världens största sandslott på någon av våra fina 
stränder. 

Nyfikna



Välkomnande
Vi är



Varma 
Vänliga 
Omtänksamma 
Engagerade 
Hjälpsamma 
Respektfulla

Vad vi inte menar
Närgångna 
Påflugna 
Privata 
Överlägsna

Vad vi absolut inte är:
Arroganta 
Ointresserade 
Kyliga 
Avvisande 
Exkluderande

Välkomnande

Vad vi menar



Tänk på någon du bryr dig om - en nära vän eller en familjemedlem. Tänk 
nu på hur du skulle bjuda in dem till Halland. Antagligen hade du varit 
entusiastisk. Du hade funderat på hur du kan göra det enklare för dem 
att planera sin resa. Du hade velat att de litar på dig och att de vet att du 
har deras intresse i fokus. 

Din text ska utstråla värme, omtänksamhet och engagemang.

Hur är vi välkomnande? 

Välkomnande



• Var öppen men inte privat 

• Var engagerad. Engagemang 
smittar av sig, så dela med 
dig av ditt engagemang till 
dina läsare.  

• Skriv med empati. Utgå från 
mottagaren när du skriver.  

• Visa att du finns där för 
dem. Gör det enkelt för dina 
läsare att få tag på dig och var 
tydlig med vem som har skrivit 
vad. Där det är möjligt kan det 
finnas mailadress 

• Håll volymen låg. 
Undvik STORA BOKSTÄVER och 
utropstecken!!!

Hur är vi välkomnande i text? 

Välkomnande



Exempel - Välkomnande

Välkomnande



Före 
Västra hamnen, som är Malmös nya kustdistrikt, ligger nära både centrum och 
Ribersborg och härifrån syns också Öresundsbron. Här spelar folk fotboll på 
gräset och köper glass från Dolce Sicilia och njuter av havsutsikten. Vid 
småbåtshamnen finns både restaurang Salt & Brygga och caféet Espresso house 
med sin uteservering och solstolar. 

Efter 
Vill du njuta av spektakulär utsikt över Öresundsbron är det till Västra Hamnen 
du ska bege dig. Detta nya kustdistrikt ligger bara en kort promenad från både 
Malmö och Ribersborg, som i folkmun kallas Malmös Copacabana.  
Stanna till och se folk spela fotboll på gräset, köp en glass och vandra längs 
vattnet och titta på fritidsbåtarna som guppar på vågorna. Känner du dig 
hungrig? Stanna till på någon av de många caféerna och restaurangerna och njut 
av en måltid med fantastisk utsikt. 

Välkomnande



Enkla
Vi är



Jordnära 
Okomplicerade 
Tydliga 
Äkta 

Vad vi inte menar
Naiva 
Ytliga 
Banala 
Oseriösa 
Opersonliga

Vad vi absolut inte är:
Otydliga 
Högtravande 
Formella 
Komplicerade 

Enkla

Vad vi menar



När du skriver din text kan du tänka på hur människor brukar prata. Om 
du pratar formellt kommer samtalet inte flyta naturligt och det blir ett 
glapp mellan dig och den du pratar med. Det är samma sak i text. Om du 
använder komplicerade ord och stela formuleringar blir det onaturligt 
och konstlat. Och det finns stor risk att det du vill säga inte kommer fram. 

Skriv med enkla, vardagliga ord och använd vi, du, vår, dina för att göra 
din text mer personlig.

Hur är vi Enkla? 

Enkla



• Använd ord som människor 
förstår. Undvik svåra, 
komplicerade ord som gör 
texten svårare att läsa.   

• Var äkta. Riktiga människor 
gillar andra riktiga människor. 
Det ska komma fram i din text 
att det är en verklig person 
som skrivit.

• Skriv som du pratar. 
Försök att skriva så som 
människor pratar 

• Kom till saken. Var direkt. Låt 
inte läsaren vänta på det du 
försöker kommunicera

Hur är vi Enkla i text? 

Enkla



Exempel - Enkla

Enkla



Före 
Halland är en plats där lokalproducerad mat står högt i kurs och våra restauranger 
och caféer arbetar med råvaror av högsta kvalitet. Du som matälskare går ett 
varierat utbud till mötes. Hallands matkultur är nämligen en välbalanserad 
kombination av kust och inland. Att äta ute i Halland är en kulinarisk matresa. 
Råvarorna hämtas från hav, sjöar, åar, åkrar och skogar och de finns att tillgå på 
både restaurang och i någon av alla gårdsbutiker runt om i Halland.  

Efter 
I Halland är det enkelt att hitta bra mat. Ost, mjölk, kött, grönsaker och bröd 
tillverkas och odlas med kärlek, omtanke och passion. Gårdsbutiker med 
ekologiska grönsaker blandas med lokala surdegsbagerier, prisbelönta 
restauranger och caféer där bara det bästa är gott nog. 

Enkla



Tips - Sociala kanaler



Att kommunicera digitalt kan ibland vara lite lurigt. Så här kommer ett 
par snabba tips som du kan använda oavsett vad du skriver: 

• Undvik sarkasm och ironi - det missuppfattas lätt i skrift. 

• Var kort och koncis. Ha ett tydligt budskap och undvik onödigt ”fluff”. 

• Undvik förkortningar. 

• Var restrektiv med smileys. 

• Var försiktig med utropstecken, semikolon och CAPS LOCK. 

• Kom ihåg att det alltid går att ändra om du råkat skriva fel.

Tips I sociala kanaler



Ibland händer det att någon kommer med negativ kritik eller ställer frågor 
som är svåra att hantera. Det allra viktigaste är att du bemöter kritiken och 
visar att du tar den på allvar. Men det finns också lite annat som kan vara 
bra att tänka på: 

• Om du inte vet vad du ska svara, skriv att du återkommer (och se till att 
göra det). 

• Skriv aldrig rakt ut att personen har fel. Även om den har det. 

• Anklaga aldrig personen. 

• Tänk på att ditt svar blir offentligt och kan bli läst av fler än den som 
ställt frågan. 

• Läs igenom din text en extra gång innan du publicerar, och testa gärna 
texten på en kollega.

negativ kritik eller svåra frågor



Se detta dokument som en liten handbok. Den innehåller alla de verktyg 
du behöver för att du ska kunna skapa innehåll i Visit Hallands tonalitet. 
Men hur du använder dem varierar beroende på vilken typ av text du ska 
skriva. 

Det är viktigt att komma ihåg att alla verktyg inte ska används varje gång. 
Och vad som kanske är ännu viktigare - det finns inga rätt eller fel. Det 
bästa är att testa, prova och experimentera. Självklart krävs det lite 
övning för att få till texter som matchar vår personlighet. Men när du gör 
det tillräckligt ofta, kommer det bli en naturlig del av skrivandet och 
tillslut kommer du inte ens behöva tänka på det. 

Vi vill alltså inspirera våra läsare till att upptäcka Halland. Och vi gör det 
genom att vara positiva, kunniga, nyfikna, välkomnande och enkla. Men 
även om vi har alla de där egenskaperna så är vi mest av allt riktiga 
människor som gillar Halland och vill att fler ska få uppleva allt det fina.

En handbok med tips



Lycka till


