
Platsvarumärket 
Tidaholm



Vad är…
… ett varumärke?

Tidaholms varumar̈ke ar̈ alla de tankar, kan̈slor och 
associationer som platsen förknippas med. Vårt varumärke 
ägs och byggs av oss alla tillsammans.

… en varumärkesplattform?

Varumärkesplattformen är vår gemensamma ledstjärna när vi 
utvecklar och pratar om Tidaholm. Den hjal̈per oss att agera och 
kommunicera enhetligt. 

Den beraẗtar vad vi ska lyfta fram, hur vi gör det och vad 
omvärlden främst ska förknippa med Tidaholm. 

Utifrån varumärkesplattformen kan vi utveckla och 
bygga en attraktiv plats.

Vad sätter vi i skyltfönstret?

”Att våga välja ut och välja bort är en 
framgångsfaktor när det handlar om att 

bygga ett starkt, tydligt varumärke. När vi väl 
fått in folk i affären kan vi sälja hela utbudet”



Begrepp i plattformen

Den omställning vi behöver göra i omvärldens 
medvetande för att vara en attraktiv plats.

Beskriver vad vi lyfter fram när vi berättar om 
Tidaholm på en övergripande nivå. Dessa 
tillgångar representerar det som är unikt för 
oss och som är attraktivt för våra målgrupper. 
(Det vi sätter i skyltfönstret)

Kombinationen av dessa tillgångar gör oss 
unika. 

Positionen handlar om vad andra ska 
tänka och känna när de kommer i kontakt 
med Tidaholm. Den särskiljer oss från 
andra och är den röda tråden i allt vi 
kommunicerar. Vår position är också en 
ledstjärna när vi utvecklar platsen. 

(Det är dock ingen slogan utan kan 
uttryckas och illustreras på många olika 
sätt)

PositionFörflyttning

Tillgångar



Omvärlden

• Allt fler vill bo i städer och urbana miljöer

• Kultur är mycket viktigt för en plats identitet och 
för att attrahera människor

• Den främsta faktorn för att en plats ska 
upplevas som attraktiv är att ”det 
händer saker”

• Regionen växer och konkurrensen ökar 
– Tidaholm behöver särskilja sig från 
och samverka med andra platser

KÄLLA: Kairos future och Richard Florida



Våra huvudmålgrupper

Besökare 
(de som redan har 
besökt oss och potentiella)

Invånare 
(befintliga och potentiella)

Näringsliv 
(befintliga företagare, potentiella 
företag och investerare av olika slag)



Tillgångar/profilbärare

Tillgångarna beskriver vilka som är våra styrkor. De är argumenten vi främst lyfter 
fram när vi berättar om Tidaholm. Tillgångarna lyfter vi fram på ett sätt som visar 
och berättar om vår position, och som stärker vår positionsförflyttning.  

• En spännande bruks- och industrihistoria

• Kreativa doers

• Variationsrik natur 

• Levande kultur



En spännande 
bruks-och 

industrihistoria

Vi har en unik och spännande bruks- och industrihistoria som har lagt 
grunden för både Tidaholms och Sveriges utveckling och arv. Här har 

flera framgångsrika företag och innovationer utvecklats. 
Tändsticksfabriken Vulcan gjorde Tidaholm världsberömt och Tidaholm 
Bruks framgångsrika verksamhet inom bl.a. järnbruk, vagnmakeri och 

lastbilstillverkning banade väg för att vårt Tidaholm även idag 
omnämns som den svenska bilindustrins vagga. Vårt järnbruk och 
smide var katalysatorer till industrins intåg och här producerades bl.a. 
material till järnväg som såldes nationellt. Tidaholm var också en viktig 

plats för den svenska textilindustrin, där Holma var en av de första 
fabrikerna i landet som vävde dukar och servetter av konstsilke. Även 
den viktiga brännerinäringen hade en stor plats i vårt Tidaholm och vi 
hade näst flest brännerier i Sverige.

Längre bak i tiden har vi också en händelserik och unik historia med 
gravfält och fornminnen redan från järnåldern, bronsåldern, vikingatiden 

och medeltiden. Vår bygd var en man̊gtusenar̊ig kulturbygd med tidig 
bosättning och det var troligen här som storskalig uppodling av 
landskapet testades under yngre stenåldern. Tidaholm blev därmed en 
viktig plats för den första boskapsskötande kulturen. Vår bygd är också 
ett av de mest kyrktäta i Sverige med flera historiska platser såsom 

pilgrimsleder och kyrkbyar. 



Kreativa doers

Tidaholm må vara litet till ytan men här bubblar det av 
engagemang, skaparglädje och kreativitet. Här är vi ”doers” som 

enträget arbetar och ser till att förverkliga idéer, då som nu, och 
stora som små. Vi mår bra av att jobba och skapa, både i våra 
hobbies och på jobbet. 

Här har vi stora hjärtan och vill varandras bästa och vi hjälps åt, 
delar och samarbetar. I Tidaholm finns en unik envishet och 
kämpaglöd där vi snabbt reser oss efter motgångar. 

Vi är aktiva och utövar gärna någon fysisk aktivitet eller engagerar 

oss i samhället. Vi tycker om att umgås med varandra, gärna i 
samband med aktiviteter som arrangeras i kommunen. Samtidigt 
som vi gillar att bevara det viktiga finns det en nyfikenhet för det 
nya. Vi är otroligt stolta över vårt ”Tidahôlm”, vår historia, och det vi 

skapar nu och framåt. 



Variationsrik 
natur

Tidaholm är omgivet av en ovanligt varierande och händelserik natur. 

Urbergsrygg, urskogar, slättlandskap, ängar, lågland, åar med 
forssträckor, sjöar och tjärnar skapar en upplevelsepark med 
naturreservat och friluftsområden för invånare och besökare. Hökensås 

med sin norrlandsprägel, Hellidsberget, Grimmestorpsskogen och 
bokskogen i Ekedalens naturreservat bjuder in till adrenalinfyllda 
aktiviteter, avslappnande miljöer och plats för lek för stora och små, året 
om. Hit kommer vi för att vandra, cykla, fiska, bada, plocka bär och 

svamp, och mycket, mycket mer. 

Naturens variation skapar också förutsättningar för ett rikt och 
spännande växt- och djurliv som lockar nyfikna naturbesökare. 



En levande 
kultur

Tidaholm har skatter och upplevelser som få andra platser i samma 
storlek. Här finns sevärdheter som Tidaholms konsthall, Tidaholms 
museum och Sveriges enda konsthall ägnad åt att visa litografisk konst. I 
närheten finns också den konstlitografiska verkstaden med Skandinaviens 
mest välutrustade verkstad för konstlitografisk bildframställning. 

Innerstaden i Tidaholm bjuder både på en resa i historien och en levande 
stadskärna med verksamheter, sevärdheter och platser att upptäcka. Här 
finns den mysiga Turbinhusön som blir en sommaroas under årets varma 
månader. På Vulcanön får vi återuppleva vår kultur- och industrihistoria 
genom både miljöerna och den gamla smedjan som fortfarande är i 
bruk. Runt oss finns också Kungslena, Suntaks gamla kyrka, Barnens Hus, 
Hellidens slott och Bruksvilleparken med sina många evenemang.

I Tidaholm händer alltid något roligt. Här arrangeras det omkring 700 
aktiviteter varje år, allt från Konstnatten, motorlördag med cruising och 
cykeltävlingar, till Kräftans dag.



Positionsförflyttning

Människor åker förbi

Förknippade med våra tillgångar och associationer som 
En plats där det händer mycket, livsglädje och skaparglädje, 
en plats för möjligheter på jobbet och fritiden

En för många okänd plats utan 
associationer

Traditionella och trygghetssökande

Tysta och osynliga

Anonym men unik natur

I skuggan av Skövde och Jönköping

Mer nytänkande, modiga och öppna för förändring

Vågar ta plats, visa vår stolthet och våra tillgångar

Naturens variationer lyfts fram och omgivningarna fylls av aktivitet

Attraktiva tillsammans, men också på egen hand

Uppmana att stanna till. Vi bjuder in till allt som finns att 
uppleva och utforska



Tonaliteten ska genomsyra både text och bild, den visar vilken 
personlighet Tidaholm har. 

Vår tonalitet tar avstamp i våra tillgångar – i vår historia, människorna, naturen och 
kulturen. Vi är jordnära, prestigelösa, sociala och robusta. Samtidigt är vi doers, vi är 
bra på mycket och har en kreativitet och sällsynt drivkraft. Vi hejar på andra och 
delar med oss, av vår plats, vår historia och nya idéer. Vi krånglar inte till det utan 
berättar ärligt och enkelt om det Tidaholm som vi är så stolta över, som vi alltid har 
skapat tillsammans och som vi fortsätter att bygga varje dag. 

Samtalet vi för med varandra och omvärlden präglas av ett samtal som är 
engagerat, okonstlat och byggt på äkta stolthet (vilket med fördel kommuniceras 
med glimten i ögat).

Vår tonalitet



Position
Positionen är det vi främst vill att människor ska associera med 
Tidaholm. Den särskiljer oss från konkurrenter och är den röda tråden i 
allt vi kommunicerar. Den är också vår ledstjärna när vi utvecklar platsen. 
Det är dock ingen slogan utan ett huvudbudskap som kan uttryckas på 
många olika sätt.



Vår kärnberättelse
I Tidaholm älskar vi att göra. Här finns en oanad skaparlust och vilja att skapa, tillsammans och på egen hand. 
Skaparglädjen speglas i allt från nya innovationer och företag, de många aktiviteter som arrangeras i staden och 
på landsbygden, till våra hobbys på hemmaplan. Vi förverkligar det vi tror på och låter inget begränsa oss. Kanske 
har vi görglädjen och beslutsamheten i vårt DNA, från förfäder som med mod och driftighet hittade helt nya sätt att 
leva här. Och kanske är vårt arv förklaringen till att det var just här som Sveriges fordonsindustri föddes.

Inspirationen till att göra hittar vi i människorna som bor och verkar här. De som hjälper oss framåt, hejar på och 
gläds åt varandras framgångar. Vi hämtar den också i den händelserika natur som omger oss, som ger oss 
adrenalin, avkoppling, upptäckter och upplevelser att minnas. På höjderna, sjöarna och vid forssträckorna fylls vi av 
energi och kraft att fortsätta göra och utveckla. 

Tidaholm är en liten plats till ytan, men så mycket större än sina gränser. Här gör vi det vi tror på. Här skapar vi det 
liv vi vill leva. För här hittar vi glädjen till att göra, om och om igen.

Vår position är

En plats för görglädje*

*Görglädje [jö:rglä:dje] är vårt eget ord och beskriver den anda/gnista som finns här. Det är vår görglädje som 
gör att vi fortsätter utveckla platsen, oss själva och våra företag.



Kommunikationsexempel
Vi kommunicerar vår position och våra tillgångar olika 
beroende på vem vi pratar med. Här finns ord, budskap 
och textexempel som visar hur vi kommunicerar.



Kopplat till glädje
Vi gör det med glädje
Det görs med glädje
I Tidaholm älskar vi att göra
Glädjen för att göra finns i vårt DNA
Vi känner glädje för att göra

Här gör vi det vi älskar/gillar/tror på
Här får vi skaparlust
Gör … (t.ex. äventyret)
Gör´t
Vår görglädje
Göra och utveckla

Engagerat, eldsjälar
Skaparglädje, skaparlust, handlingskraftiga, arbetsam 
Jordnära
Okonstlat
Oredigerat

Ord och uttryck att inspireras av och använda

Andra uttryck
En spännande bruks- och industrihistoria, levande historia
Förfäder som med mod och driftighet hittade helt nya sätt att leva här

Kanske ligger framgången i vårt unika sätt att samarbeta
Kreativa doers

Förverkligar det vi tror på, bubblar av engagemang
Tidaholm är en liten plats till ytan, men så mycket större än sina gränser
Stora hjärtan

Variationsrik natur, händelserik natur, naturens variation
Urbergsrygg, urskog, platåbergslandskap, ängar, lågland, åar med forssträckor, sjöar, tjärnar

Naturens egen upplevelsepark/nöjespark
Hökensås med sin norrlandsprägel
Rikt och spännande växt- och djurliv
Aktiv, utmanande, lugnet

Levande kultur

Skatter och upplevelser som få andra platser i samma storlek



Det görs med glädje. I Tidaholm.
I Tidaholm älskar vi att göra. Vi drivs av att skapa utveckling, nya 
idéer och affärer. Och vi växer. Kanske ligger framgången i vårt unika 
sätt att samarbeta och i den glädje vi känner för att göra. Inte 
konstigt att det var här som Sveriges fordonsindustri föddes.

Vi ses i Tidaholm! 

Etablering



Bygglädjen fortsätter i Tidaholm
Allt fler vill bo i Tidaholm och vi utvecklar därför Rosenberg med fler 
bostäder, skola och idrottshall. Här skapar vi plats för naturälskaren, 
idrottsälskaren, jobbälskaren, pysselälskaren, matälskaren. Ja, en 
plats för alla, där man får göra det man gillar.

Läs mer om Rosenberg på xxx.se

Invånare



Gör äventyret. I Tidaholm.
Det är något magiskt med omgivningarna runt Tidaholm. 
Med naturens egen nöjespark. Här finns skogar och sjöar för 
vandring, fiske, adrenalin och upptäckter. Tidaholm inspirerar 
oss och ger oss energi och skaparlust.

Välkommen till Tidaholm!

Besökare



Den litografiska konsten får 
nytt liv i Tidaholm
I Tidaholm lever det litografiska kulturarvet. Här, i Sveriges enda 
konsthall och verkstad ägnad för litografisk konst, arbetar konstnärerna 
vidare med bildframställningen – på samma sätt som förr. Det är inte 
så konstigt att det är i just Tidaholm som den här skatten lever vidare. 
Här finns en alldeles speciell glädje i att göra. 

Välkommen till Tidaholm!

Besökare



Vi gör det vi älskar. 
Här i Tidaholm!

Besökare / Invånare


