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Varför ett platsvarumärke? 

Alla platser har ett varumärke oavsett om de jobbar aktivt med 
det eller inte. Skövdes platsvarumärke är summan av alla tankar, 
uppfattningar, egenskaper och känslor som förknippas med Skövde 
idag. I den här plattformen har vi definierat och formulerat vad vi 
vill att Skövde som plats ska stå för och utstråla. Utifrån det kan 
vi ta ett aktivt ansvar för att utveckla platsen i rätt riktning och 
kommunicera en gemensam bild av Skövde. På så sätt kan vi påverka 
omvärldens attityder och uppfattningar på ett positivt sätt.  

Syftet med platsvarumärket är helt enkelt att göra Skövde till en 
attraktiv plats för fler, berätta om platsens fördelar och skapa 
positiva associationer. På så sätt lockar vi talanger, besökare, fler 
invånare, studenter och företag och ser till att Skövde fortsätter att 
utvecklas och växa. 

Win, win för oss alla. 

Tänk på New York, Jönköping eller Göteborg. Oavsett vad du har för 
relation till de här platserna så har du nu, på mindre än en sekund kopplat 
olika associationer, bilder och känslor till dem. 
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Bilden av Skövde bygger vi 
tillsammans!

Vårt platsvarumärke ägs av alla som bor och verkar här och och vi 
har det gemensamma uppdraget att kommunicera bilden av Skövde 
och fortsätta göra platsen ännu bättre. Tänk vilken styrka det är. 
För vi är många som kan bidra.

Det finns många tillfällen där det passar att berätta om Skövde. 
I butiker, i företagens egna kommunikation, i rekryterings-
sammanhang, i samtalet med en bekant, eller i mötet med någon 
okänd på en resa. Alla är viktiga och just du kan bidra till att bygga 
bilden av Skövde.

Vi hoppas att den här varumärkesplattformen ska ge både en 
riktning kring hur vi kan utveckla platsen och inspiration kring vad 
och hur du kan berätta om Skövde. Se den som en sammanfattning 
av platsvarumärket och ett verktyg för att kommunicera och bygga 
vår fantastiska plats.

Så låt oss börja -tillsammans bygger vi Skövde!

Alla vi som bor och verkar i Skövde har ett viktigt och gemensamt uppdrag 
– att utveckla platsen och förmedla bilden av Skövde.
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Vad vi vill uppnå

Varumärkesplattformen är en ledstjärna i platsutvecklingen och ett 
verktyg för att genom kommunikation skapa positiva associationer till  
Skövde. Vad ska vi då uppnå?

En stark och förtroendefull 
relation mellan invånarna 
och platsen. Skövdeborna 
ska uppfatta Skövde som en rik 
livsmiljö och känna glädje och 
stolthet över att bo och verka i 
Skövde. 

Nationell kännedom. 
Skövde ska öka sin 
varumärkesstyrka i omvärlden. 
Ökad kännedom och positiva 
associationer till Skövde som 
plats.

Positiva och värdeskapande associationer till platsen. 

Skövde som en öppen och växande plats i ständig förändring, 
där det är lätt att knyta kontakter, mötas och ta sig vidare.

Skövde som en plats för utforskande och nyskapande, baserad 
på innovation, ett internationellt näringsliv samt utbildning och 
forskning i framkant. 

Skövde som en aktiv och stimulerande livsmiljö med goda 
möjligheter till en rik fritid för hela familjen, både i staden och 
på landsbygden. 
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Play it like Skövde

Play är kärnan i Skövdes mentalitet. Vi tar oss vidare och framåt på vårt 
sätt, som vi alltid har gjort, med nyfikenhet, lekfullhet och innovation som 
drivkraft. Med en stolt historia i ryggen har vi alltid vårt fokus på nästa 
utmaning och mål.

Likt en spelplan är Skövde fullt av möjligheter för den som vill. Här kan du 
skapa kontakter, upptäcka nya platser, hitta på något nytt, utmana dig 
själv eller bara njuta av det som är. 
Så vad tänker du göra?

Game on. 
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Spelarna deltar på samma villkor – 
oavsett bakgrund eller förutsättningar. 
Genom spelet delas upplevelser med 
varandra och avstånden mellan spelarna 
krymper.

Spelplanen uppmanar till att utforska 
nya vägar och hitta dolda möjligheter. 
Nyfikenheten blir en framgångsfaktor. 
Spelets alla utmaningar behöver tacklas 
med mod och djärva idéer. Ensam är inte 
alltid är stark och förmågan till samarbete 
blir avgörande för att klara utmaningarna.  

Spelupplevelsen gör att vi glömmer 
tid och rum. Vi är aktiva och rycks med 
i glädjen över framsteg och upptäckter. 
Nyttan förenas tydligt med nöjet, för 
medan spelet pågår lär vi oss och skaffar 
oss nya insikter och kunskaper. 

Det är många platser som tävlar om framtidens invånare, företag och besökare och 
som gör vad de kan för att synas i mängden. Så hur får vi Skövde att sticka ut? 
Vad får rösten att höras i bruset? 

För det första måste Skövde kommuniceras på ett sant och sunt sätt. Vi kan inte hitta 
på något, utan måste ta avstamp i det som faktiskt finns på riktigt. Då upplevs Skövde 
som autentisk och som en plats som lever upp till förväntningarna. Det är viktigt. 

Är det något som verkligen präglar Skövde så är det att vi har tagit en global position 
som ett kunskapsnav för innovation, med en spännande spets inom spelutveckling. Och 
just spel innehåller många av de kvaliteter som präglar Skövde idag och som kommer 
bli allt viktigare för att forma framtiden. 

Det är här, i olika 
dimensioner av spelvärlden, 

som vi hämtar inspiration till hur 
Skövde ska kommuniceras 

och utvecklas.

I spelets värld:
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Tre kärnvärden spelar 
huvudrollen

Som utgångspunkt har vi tre kärnvärden som tillsammans formar 
platsvarumärket Skövde. De tre kärnvärdena kopplar tydligt an 
till spelvärlden och Skövdes styrkor. De ger en vägledning för hur 
Skövde kan kommuniceras och marknadsföras och de fungerar 

som stöd för alla som vill utveckla Skövde utifrån den särart och 
attraktionskraft som platsen har. Sist men inte minst är Connect, 
Explore och Enjoy också tydliga uppmaningar till omvärlden att 
komma och uppleva Skövde. 

Med inspiration från spelvärlden ska Skövdes platsmarknadsföring 
och platsutveckling präglas av lekfullhet, nyfikenhet och gärna oväntade 
och nytänkande kombinationer. 

Enjoy
Skövde som aktiv 
och stimulerande 

livsmiljö.

Explore 
Skövde som plats 
för utforskande 

och nyskapande.

Connect
Skövde som öppen 
plats för att mötas 

och växa. 
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Connect – Skövde som en öppen 
plats för att mötas och växa

Med tanke på att Skövde har varit en viktig mötesplats i flera 
hundra år, så är det inte så konstigt att staden fortsätter att locka 
globala företag, internationella talanger, forskare, studenter och 
människor som vill bidra till förnyelse och nytänkande. Högskolan 
och Försvarsmakten lockar varje år hundratals nya människor som 
flyttar in och bidrar med perspektiv och nya tankar. Och det finns 
plats för många fler. Vi älskar att vara uppkopplade mot omvärlden 
och i ständig rörelse, tillväxt och förändring. Med en stolt och 
fantastisk historia i ryggen har vi alltid fullt fokus framåt. 
Mot nästa mål eller spännande  möte. 

Vår förändringsbenägenhet har gjort Skövde till en öppen och 
välkomnande stad med en varierad arbetsmarknad. Här är det låga 
trösklar och högt i tak, och det finns en naturlig nyfikenhet för det 
nya och okända. Näringsliv och föreningsliv präglas av en stark 
samarbetskultur baserad på insikten om att vi kan åstadkomma 
så mycket mer - tillsammans. Med sitt centrala läge i Sverige är 
Skövde också ett viktigt nav för hela regionen och här finns snabba 
och hållbara förbindelser till storstäderna. Här är det lätt att knyta 
kontakter, mötas och tillsammans ta sig vidare.

Let ś connect in Skövde
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Explore – Skövde som stad för 
utforskande och nyskapande

Vår nyfikenhet och vilja att alltid förbättra och ta oss framåt har 
bidragit till att Skövde idag har en stark position som tillväxtmiljö 
för innovation. Genom internationella arenor för utbildning, 
forskning och utveckling har Skövde tagit en ledande internationell 
roll inom produktionsteknik, IT och spelutveckling. 
Faktum är att flera av Nordens största Fin-Tech bolag finns i just 
Skövde och internationella bolag investerar i sin fortsatta utveckling 
här. Spelutveckling har blivit en av Skövdes styrkor och många 
kända aktörer inom spelvärlden, har vuxit fram här. 

Med ett gränsöverskridande sätt att lösa problem, ny teknik och 
innovationsförmåga utmanar Skövde gamla spelregler, bryter ny 
mark och driver omställningen mot ett hållbart samhälle på samma 
sätt som vi alltid har gjort.

Explore and move forward. 

14 Bilden av Skövde



15Bilden av Skövde



Enjoy – Skövde som aktiv och 
stimulerande livsmiljö

Viljan att utforska och uppleva genomsyrar även fritiden i Skövde. 
Och du behöver inte ta dig särskilt långt för att kunna njuta av 
friluftsliv, idrott, kultur, evenemang och matupplevelser. I Skövde 
är det löjligt nära till både naturen och stadskärnan. En av många 
fördelar med en mellanstor stad mitt i ett storslaget landskap. 

I Skövde älskar vi att vara aktiva och upptäcka nya miljöer 
och intressen. Och möjligheterna är många. I Skövde finns 
ett rikt och varierat föreningsliv och strax intill stadskärnan 
finns berget Billingen med en vidsträckt utsikt över Skaraborgs 

platåbergslandskap. Billingen, som kallas för Skövdes egen skärgård, 
är ett unikt friluftsområde för bland annat löpning, cykling och 
skidåkning. En populär och växande besöksdestination som lockar 
både skövdebor och aktiva människor från när och fjärran. 

Berget, föreningarna och stadskärnan i kombination med vår 
rika kulturbygd, dynamiska jordbrukslandskap och många vackra 
omgivningar möjliggör en aktiv fritid, kulinariska besöksmål och en 
härlig livsmiljö som är svårslagen. Så vad väntar du på?

Ready, set, enjoy!
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Ord och uttryck

Game on. 
Play it like Skövde.
Let ś connect / explore.
Let ś enjoy / Please enjoy.
Ready, set, enjoy.
Well played.
Time for a new level.
There ś a new player in town.
Join the game.
Play it forward.
Your game.
You’re invited. Welcome to play Skövde. 

När maten spelar roll / När fritiden spelar roll. 
Redo att utmana spelreglerna? 
Dags att levla upp? Välkommen till Skövde. 
Nu söker vi en ny spelare. 
När du är redo för en ny nivå. 

När du berättar om Skövde, får du gärna inspireras av ord och uttryck 
för att skapa associationer till kärnvärdena. På ett lekfullt sätt kan vi när 
det passar blanda in engelska uttryck i rubriker eller kortare meningar.
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Your invited
Till Skövde, tänker du? Till Sveriges centra för Fintech, världsledande 
produktionsteknik och ett av landets just nu främsta dataspelsstäder, säger vi.
Faktum är att internationella bolag gång på gång väljer att etablera sig just 
här och att dataspel producerade i Skövde ofta toppar försäljningslistorna. 
Med högskolan, flera innovationsarenor och många kreativa startups nöjer 
vi oss inte med något annat än att ligga i framkant.
Även på fritiden är vi vana vid en högre nivå, bokstavligen. På platåberget 
Billingen, 300 meter över havet, kan du testa pumptrackbanor och träna 
i skidspår värdiga världseliten. För Skövde är självklart ett officiellt 
Vasaloppscenter för skidor, löpning och cykel. Vi älskar utmaningar och att 
forma våra egna spelregler. Och det bästa av allt. Vi har plats för fler.

Join the game

Upplevelser på en ny nivå
Hur vill du uppleva Skövde? Kanske vill du cykla, på 
ett platåberg 300 meter över havet, ta en shoppingtur i 
stadskärnan, kika in på en konstutställning eller njuta 
av kulinariska upplevelser på en restaurang?
Eller så föredrar du att vandra genom körsbärs-
blommande naturreservat och se tranor dansa vid 
Hornborgasjön. Ja det har vi förstås också. Skövde är 
redo, är du?

Ready, set, enjoy!

Textinspiration 



Ready for a new level?
Time and time again, the leading industrial companies in Sweden 
choose to invest in Skövde. Coincidence? We think not. 
Our great focus on future solutions and smart technology, is noticeable 
in our many successful companies, start-ups and innovative arenas. 

Together, we continue to create a more sustainable future by leading the 
industrial transformation forward. Who else wants to join us?

Game on. 
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On or off Brand?

Lekfulla och aktiva – Lek gärna med orden på oväntade eller 
lekfulla sätt för att skapa intresse och blanda in engelska uttryck 
när och om det passar för att knyta an till plattformen. 

Positiva och inkluderande – Uppmana alla att vara 
med, bidra, hänga på och att göra saker tillsammans. Använd 
uppmaningar på ett positivt sätt. 

Utmanande och stolta  – När det passar kan vi utmana oss 
själva, andra eller rådande verkligheter med målet att förändra 
och förbättra. Vi sträcker på oss och vågar sticka ut, utan att vara 
alltför kaxiga. 

Billingens skidspår är redo. Är du?
Flera kilometer nypreppade skidspår 
väntar på dig. 
Game on. 

Shoppinghelg i Skövde. 
Ready, set, enjoy!

Vi har xx internationella bolag i Skövde. 
Nu siktar vi på det dubbla.  

För att skapa Skövdes unika röst och 
tonalitet tänk gärna på att texter och 
budskap bör vara:

Exempel:
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Want to play along?
Just remember to connect, explore 

and enjoy – and you ́re all set!




