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Mål och syfte

Vi har alla olika mål med vår kommunikation. 
Någon av oss vill locka fler besökare eller kunder. En annan vill få 
kompetent personal att flytta hit. En tredje vill attrahera företagare 
och investerare att etablera sig här. 

Men syftet är detsamma för oss alla.  

Vi vill få fler att upptäcka och välja platsen Skåne. För att lyckas 
uppnå det måste vi först vara överens om en väldigt viktig sak…



Med gemensamma krafter

Alla vinner på att vi i Skåne samarbetar. Det är tillsammans som vi 
snabbast och mest effektivt uppnår vårt gemensamma syfte och 
därmed också våra egna mål. Men hur gör vi det? 

Förhoppningen är att du själv ska känna igen dig i hur vi beskriver 
platsen Skåne och på så vis sprida budskapen vidare till nya 
människor som i sin tur sprider det vidare. 

Nu börjar vi.



VISION 
Vad är det vi vill uppnå?



Visionen är vårt framtida mål. Det vi vill uppnå. 
En vision behöver varken vara realistisk eller 
ens mätbar, men den bör vara tydlig för alla. De 
bästa visionerna är de som engagerar alla i 
företaget eller organisationen – från ledning och 
medarbetare, till kunder och samarbetspartners.



Vision – Vad är det vi vill uppnå?

Genom långsiktigt arbete med platsvarumärket  
ska vi tillsammans sätta Skåne på världskartan. 

Det handlar inte om att slå sig för bröstet, även om det kan  
kännas så. Och det är absolut ett högt uppsatt mål, men det  
är just det som är meningen. Målet ska vara en utmaning,  
som bara är möjligt att nå om vi alla hjälps åt. Det har aldrig  
funnits en tid där man kan nå, så många samtidigt, med så små  
medel, där en bra historia kan gå som en löpeld genom kanaler  
och medier. Samtidigt kräver det att vi har en stabil grund att  
stå på, att vårt varumärke är äkta och har ett bra innehåll.  

Hur når vi dit då?



MISSION  
Hur vi uppnår vår vision



Missionen är mer konkret än 
visionen och beskriver syftet med 
vår verksamhet och varför vi 
existerar. Vad ska vi göra och 
leverera för att vår vision ska 
uppnås? Man brukar ibland något 
förenklat säga att missionen är 
medlet för att uppnå visionen.



Mission – hur vi uppnår vår vision

Vi skapar kommunikation om Skåne  
som andra älskar att återberätta. 

På så vis stärker delarna helheten, då kommer helheten också 
stärka delarna. Kommunikation handlar om att berätta en bra 
historia, att dramatisera, att beröra och överraska, och att genom 
det förändra perspektiv. Skåne är fullt av kontraster, det är samtidigt 
både traditionsrikt och nyskapande. Det finns platser där myllan 
möter atomfysik och vi producerar raps och fotoner inom synhåll för 
varandra. Grunderna för att skapa bra historier finns överallt, det är 
upp till oss som kommunikatörer att ur det skapa historier man 
gärna drar sig till minnes över en fika.



KÄRNVÄRDEN  
våra gemensamma värderingar



Kärnvärdena ska spegla vilka vi är och vill vara. De 
sammanfattar på ett extremt kortfattat sätt vad vi står 
för och vilka värderingar vi har – idag och i framtiden. 
Ett företags eller organisations kärnvärden kan ses 
som en etisk och moralisk kompass som vägleder och 
och stödjer dess beteende.



Kärnvärden – våra gemensamma värderingar

Skåne är mångsidigt. 

Vi är öppna och välkomnade till människor, idéer och utveckling. I 
Skåne är det blandningen av miljöer och kulturer som skapar unika 
förutsättningar för många typer av välbefinnande och upplevelser.



Kärnvärden – våra gemensamma värderingar

Skåne är mångsidigt. 
Skåne är öppet. 

I Skånsk gästfrihet är den generösa värdskapet och umgänget runt 
den goda maten centralt för välbefinnande.  
Vi har av tradition ett öppet sinnelag och vi tror att möten mellan 
människor skapar ett öppnare och varmare klimat.



Kärnvärden – våra gemensamma värderingar

Skåne är mångsidigt. 
Skåne är öppet. 
Skåne är nära. 

Skåne är en liten region med stor variation. Innovation och lantbruk 
samexisterar runt hörnet från varandra. Oavsett var du bor har du 
nära till naturen och om du vill kontinenten. I Skåne är det nära till 
det goda livet i alla dess former.



PERSONLIGHET  
Hur uppträder vi?



En arketyp är en s.k. urtyp, ett nedärvt sätt att tänka 
och känna. Arketyper kan alltså beskrivas som 
karaktärer som alla människor, oavsett härkomst och 
kultur, har samma associationer till. Alla sagor, myter 
och legender – från alla tider och världsdelar – 
innehåller samma arketyper. Arketyperna är därmed 
en genväg till vårt associationsmönster.



Personlighet – Hur uppträder vi?

Vi är öppna. 

Det är vi genom att vi vågar engagera oss och lyssna på det som 
andra vill dela med sig av. Vi visar också på ett enkelt och tydligt  
vis vilka vi själva är.



Personlighet – Hur uppträder vi?

Vi är öppna. 
Vi är äkta. 

Genom att vara just öppna och våga stå för de som vi är och vad  
vi tycker så blir vi också tydliga och äkta. Det skapar närhet och 
förtroende.



Personlighet – Hur uppträder vi?

Vi är öppna. 
Vi är äkta. 
Vi är engagerade. 

Genom att vara nyfikna på andra visar vi vårt engagemang. Det gör 
att människor slappnar av och vågar bjuda på vilka de är.



Personlighet – Hur uppträder vi?

Vi är öppna. 
Vi är äkta. 
Vi är engagerade. 
Vi är inspirerande. 

Det är vi genom att vara stolta över det vi gör. Det leder till att vi 
engagerar oss i det som vi talar och visar upp. Positiva känslor 
smittar av sig.



Personlighet – Hur uppträder vi?

Vi är öppna. 
Vi är äkta. 
Vi är engagerade. 
Vi är inspirerande. 

Vad händer när du använder vår personlighet när du utformar 
kommunikation för Skåne? Vi får en personlighet som är öppen och 
generös, varm och välkomnade. En annorlunda person med ett gott 
rykte som fler vill hänga med. Det gör att vår röst kommer att vara 
äkta, engagerande och inspirerande.



ATT SJÄLV FUNDERA ÖVER



Att själv fundera över

Bra frågor att ställa till sig själv när du utvecklar kommunikationen som ska 
bidra till att uppfylla vårt gemensamma mål är exempelvis: 

”Är det jag gör nu ett steg i skapa en öppen och nära bild av Skåne?” 
  
och  

”Finns det något mer jag kan gör för att visa på Skånes rika mångsidighet?”



Kontakta oss 

Om du har frågor kring vår varumärkesplattform eller om du känner dig 
osäker på något kan du alltid ta kontakt med Business Region Skåne,  
som ansvarar för varumärket Skåne: www.sharingskane.se/kontakt 

Läs mer om hur du kan använda varumärket Skåne på: 
www.sharingskane.se 
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