
VARUMÄRKESPLATTFORM 
FÖR PLATSEN VADSTENA
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Begrepp i pla3ormen
Förfly(ning

Posi>on
Tillgångar

Hur kan vår posi>on kommuniceras – några exempel



Vad är…
E" varumärke?
Vadstenas varumärke är alla de tankar, känslor och 
associa>oner som platsen förknippas med. Vårt 
varumärke ägs och byggs av oss alla >llsammans.

En varumärkespla1orm?
Varumärkespla3ormen är vår gemensamma ledstjärna 
när vi utvecklar och pratar om Vadstena. Den hjälper
oss a( agera och kommunicera enhetligt. 

Den berä(ar vad som ska lyKas fram, hur vi gör det 
och vad omvärlden främst ska förknippa med 
Vadstena. 

U>från varumärkespla3ormen kan vi utveckla och 
bygga en a(rak>v 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
Förflyttning

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

Tillgångar

Beskriver vad vi lyfter fram när vi berättar om 
Vadstena 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. 

Position
Positionen handlar om vad andra ska 
tänka och känna när de kommer i kontakt 
med Vadstena. 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 ett 
huvudbudskap som kan uttryckas och 
illustreras på många olika sätt)



FÖRFLYTTNING & POSITION
Hur vi vill förfly(a omvärldens associa>oner och vår posi>on – ledstjärnan vi utgår 
från när vi kommunicerar och utvecklar Vadstena.  



FÖRFLYTTNING

En historisk plats

Som jag förväntar mig

Nöjd och belåten

Atmosfär

Ett besöksmål

Kan bra själv

Mer än historia

Oväntad och överraskande 

Driv och framtidstänk

Karaktär!

En plats att uppleva, bo och verka i

Kan bättre tillsammans 



INGÅNGAR TILL POSITION

Vi är välkända för vår fantastiska 
historia. Men Vadstena är mer än så. 

Låt oss vidga vår historia
Inrymma fler perspektiv

Fler berättelser
Moderna uttrycksätt

Låt oss ta historien in i framtiden
på ett kreativt sätt. 



BRANDSTORY – berä8elsen om Vadstena
Det går inte rik>gt a( ta på den. 

Men i Vadstena råder en alldeles särskild, nästan magisk atmosfär. Kanske är det den medel>da bebyggelsen, 
Vä(erns närvaro, östgötaslä(ens vackra landskap eller invånarnas stolthet över sin plats som skapar den. Denna 
atmosfär som har förmågan a( bringa lugn och s>llhet och skapa energi och rörelse på samma gång. A( det här är 
en plats för både rekrea>on och inspira>on har människor vetat i hundratals år. Vadstena har all>d varit en plats a( 
förundras över, besöka, återkomma >ll, trivas och stanna i. 

Här finns också engagerade och krea>va människor och företag som inspireras av historien för a( skapa fram>den. 
Och det gör man genom a( utmana tron om hur allt ska vara, vända på perspek>ven och våga testa nya, oväntade 
saker. För det intressanta uppstår i mötet mellan historia och fram>d, gammalt och ny(. När vi vågar kombinera 
medel>dsslo( med ny teknik och gamla berä(elser med nya, krea>va idéer. 

Idag har vi konstutställningar, modiga företagare och opera på slo(et. Imorgon kanske vi får se e( historiskt lajv i 
stadskärnan eller e( Crea>ve Valley med nyskapande innovatörer. Vem vet. 
Det vi vet är a( Vadstena inte bara har En historia – utan många. Och a( vi skapar dem >llsammans. 

Vår posi)on är:  En krea=v historia. 



POSITION

En kreativ historia

Vår position - En kreativ historia – kan uttryckas på olika sätt

Med ”En kreativ historia” vill vi berätta om Vadstena på ett 
nytt sätt. Låta det oväntade, överraskande ta plats. En kreativ 
historia behöver inte vara historisk utan ger även utrymme för 
berättelser om Vadstena, dess företag och invånare. 



TILLGÅNGAR
Beskriver vad vi lyKer fram när vi berä(ar om Vadstena på en övergripande nivå. 
Dessa >llgångar representerar det som är unikt för oss och som är a(rak>vt för 
våra målgrupper. 

Tillgångarna lyKer vi fram på e( sä( som skildrar En krea(v historia… (posi>onen). 



Vä#ern och slä#en

Naturen är varierande och påtagligt nära, här finns Omberg, 
Tåkern, den vackra bördiga Östgötaslä(en och så Vä(ern. 
Här går invånarna bokstavligen i morgonrocken ned >ll stranden 
för e( morgondopp – året om och mi( i stan finns både 
sandstrand och gästhamn. 



Pittoresk och medeltida stadskärna 

Här befinner du dig mitt i historien, bland slott, borggårdar, kloster och 
medeltida byggnader. Den pittoreska och mysiga stadskärnan med 
kullerstensgator och gamla bevarade trähus är charmig, äkta och levande. Här 
möts handlare, invånare, pilgrimer, turister, företagare och nunnor. Våra 
vackra omgivningar fascinerar och skapar en unik miljö och atmosfär. 



INDUSTRIELLA MILJÖER

Vårt industriella arv föddes för 150 år sedan när rallarna kom till 
platsen och är idag pånyttfött genom bland annat Kulturgatan i 
Bodafors, street art i centrala Nässjö och utvecklingskraften i 
Träcentrum. Det ger oss också en opolerad och genuin 
personlighet som sticker ut i Småland. Vi sneglar mer åt 
Norrköping och Borås än åt Eksjö och Vimmerby.

Pilgrimsmål och rekreation

Alla som någon gång varit i Vadstena vi(nar om den speciella, nästan magiska 
atmosfär som finns i staden. Här råder e( särskilt lugn som ger plats för 
återhämtning och rekrea>on. Vadstena är e( av världens pilgrimsmål och hit 
kommer folk från hela världen för a( vandra, besöka Klosterkyrkan eller bara 
för a( finna lugn och ro i våra vackra miljöer. Och det finns det go( om. Inte 
kons>gt a( man mår bra av a( vistas här. 



Vår historia är en stor källa >ll krea>vitet och inspira>on. Här 
arrangeras events, ak>viteter och upplevelser med våra 
fantas>ska omgivningar som scen. Här finns eldsjälar som skapar 
fram>dens historia i form av utställningar och scenkonst. 
Imorgon kanske vi får se e( Escape Room i gamla hospitalet. 

Kreativa uttryck



Det här är 
En kreativ historia:

• Modern scenkonst på Borggården 

• När tomma lokaler utnyttjas för nya mötesplatser

• Virtuella guidade turer i Slottet

• Att arrangera ett historiskt live eller gamingkonvent i stadskärnan

• Entreprenörer/företagare som gör sin grej/tänker nytt

• Annorlunda ”Livshistorier” som inspirerar till ett liv i Vadstena



Här finns inte bara en historia – utan många!
Så, vad vill vi berätta om Vadstena? 

EN ………… HISTORIA

NYTÄNKANDE
MODERN
INSPIRERANDE
FANTASIFULL
ANNORLUNDA
ÖVERRASKANDE
FÖRETAGSAM
MODIG
KREATIV


