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Hela denna bilaga är en annons från Skövde kommun ANNONSANNONS

Det var en gång en industristad mitt i landet, känd för sin for-
donsindustri. Men tiderna förändrades och några ville pröva något 
nytt, de satsade på underhållning. Det blev en enorm succé, hitsen 
spreds och älskades över hela världen. Jag talar förstås om Detroit, 
sedan dess för alltid känt som Motown för sin soul– musik och 
artister som Stevie Wonder och Marvin Gaye.

Femtio år senare gjorde en svensk stad en liknande förändring, 
den här gången var staden Skövde och hitsen spel. Spelskaparna i 
Skövde har levererat en miljonhit om året sedan 2014. Först ut var 
Goat Simulator av Coffee Stain, det som började som ett april-
skämt blev början på något stort. Sedan följde hits som Battlerite, 
Raft, Castle Cats, Passepartout: The Starving Artist och nu senast 
Valheim. 

Jag har sett många exempel på liknande satsningar i olika län-
der, men ingen har riktigt fått till det lika bra. Kombinationen av 
utbildning, företagande och inkubator är en förutsättning. Ur det 
växer evenemang, gemenskap, inspiration, kreativitet och affärer 
i en positiv spiral. Men det receptet finns på annat håll också. 
En annan faktor är eldsjälarna. Några enskilda individer som var 
trogna sin idé och stångade sig igenom motgångarna. Lärare, 
forskare, entreprenörer, kreatörer och inte minst företagscoacher-
na. De personerna finns ingen annanstans, men det kan finnas 
andra goda krafter på andra ställen.

Den sak som tydligast skiljer Skövde från de andra som försökt 
är tålamodet. Uthålligheten. Envisheten. Tron på idén. Jag var 
jury i en studenttävling i Skövde 2003, det måste ha varit ett av 
de första där utomstående bjöds in. Sen tog det till 
2014 innan det kom en riktig hit. Elva år! 
Hur många kommunpolitiker kan försvara 
en satsning i elva år? Det är två eller 
kanske tre val från första beslutet till 
leverans. Det fanns förstås framgångar 
på vägen men ändå. De flesta skulle gett 
upp efter fem eller tio år. Inte Skövde. 

Berry Gordy lade grunden till Motown 
1959. Första hiten kom året efter. Det 
gick tydligen snabbare på den tiden.

Känn ingen press Skövde, men 
vi förväntar oss en ny miljon-
hit 2022. Skövde – Spelens 
Motown.

Per Strömbäck
Talesperson, 
Dataspelsbranschen

Skövde 
– Spelens Motown
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Skövde Science City-Mariesjö är 
idag en stadsdel där det pågår en 
omvandling från verksamheter som 
småindustri, hantverk till bland 
annat bostäder, kontor, försäljning 
och service. 

Läget – ett stenkast från Skövde 
stadskärna och resecentrum – med 
Högskolan i Skövde och Science Park 
Skövde som drivande aktörer. 
Text: Bitte Assarmo   
Illustration & foto: Skövde kommun

Det är många städer som är på gång 
med att bygga nya stadsdelar, men 
vi är unika på så sätt att vi har så 

mycket bostäder, en högskola som vill 
utvecklas och näringar som går som tåget. 
Kopplat till att den här stadsdelen ligger 
oerhört centralt, så har vi en grund som tar 
oss väldigt långt, säger Caroline Hagström, 
samhällsbyggnadschef. 

Omvandlingen av Skövde Science City-
Mariesjö sker med ett självklart hållbar-
hetstänk i botten och här kommer exploa-
törerna att få vara med och bidra med sina 
kunskaper. 

– Vi vet att vi inte sitter på hela sanningen 
utan vill gärna hitta exploatörer som vill vara 
med och utmana framtiden, säger Caroline 
Hagström. Vi är öppna för olika gröna 
alternativ som kan bidra till att göra Skövde 
Science City-Mariesjö till en stadsdel dit 
man vill flytta, så vi har hela tiden människ-
orna i fokus. Vad vill människorna ha?

Här har tänket svängt väldigt mycket de 
senaste kanske tio åren, säger hon:

– Vi har gått från att planera hus och 
parkering till att planera tätare städer. Det är 
miljöer där människor ofta trivs, med kaféer 
i bottenplanen och bostadshus med livfulla 
bottenvåningar, sociala ytor och liknande. 

Eftersom högskolan och Skövde Science 
Park blir centrala delar i Skövde Science 
City-Mariesjö lägger man också ett stort 
fokus på studenterna. I den nya, gröna 
stadsdelen ska man både kunna utbilda sig, 
arbeta, leva och bo. 

– Vi har flera näringar som växer starkt 
inom Sverige och världen. I Skövde är vi 
idag ledande inom dataspelsutveckling och 
framtidens hållbara industri med elektri-
fiering i fokus. Vid sidan av detta växer 
även fintech-branschen sig starkt här. Vi 

ser att man flyttar till Skövde för detta och 
det är det vi vill ha med oss. Det är just 
närheten som attraherar, Skövde erbjuder 
ju så mycket på en liten yta. Hur lockar vi 
människor att flytta hit och etablera sig 
här? I den kontexten tror vi att den sociala 
hållbarheten är mycket viktig. Många 
studenter kommer hit till Skövde och vi 
vill kunna erbjuda dem framtidens boende, 
säger Caroline Hagström.

Med gångavstånd till stadskärnan, med 
allt vad den innebär av restaurangutbud, 
shopping och annat spännande behöver 
man inte ha bil för att kunna ta sig dit man 
vill. Inte för att resa utanför Skövde eller 
Sverige för den delen heller – med en tim-
mes tågresa till Göteborg och två timmar 
till Stockholm är läget perfekt. 

Nu är vision och planprogram satt för 
Skövde Science City-Mariesjö och i början 
av 2022 sätts spaden i backen för det första 
bostadshuset. Planerna är i full gång för 
verksamhetslokaler, ytterligare bo städer 
och markanvisningar för ytterligare 
etapper. 

Att kunna bygga ihop en helt ny stadsdel 
med Skövde Science Park och högskolan 
är en otrolig möjlighet för Skövde, avslutar 
Caroline Hagström:

– Att vi har Science Park och högsko-
lan så här centralt, med möjligheter till 
expansion, är unikt. Högskolan har ett nära 
samarbete med näringslivet och när vi nu 
kopplar på med bostäder och alla synergief-
fekter som det innebär, skapar vi en helt ny 
stadsdel där hållbarhetstänket genomsyrar 
varje detalj. Det är helt fantastiskt! l 

Skövde Science City-Mariesjö 
– framtidens hållbara stadsdel

Hela denna bilaga är en annons från Skövde kommun ANNONSANNONS

Här växer framtidens hållbara stadsdel fram. 

Caroline Hagström, samhällsbyggnadschef Skövde 
kommun. 
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B akgrunden står att finna i 
det ökande behovet av fler 
centrala bostäder paral-
lellt med att Science Park 
Skövde växer och frodas 
och utvecklar sitt samar-
bete med högskolan. När 

kommunen började snegla på en plats där man 
skulle kunna tillfredsställa de behoven fanns 
vissa kriterier.

– Vi kom fram till att området måste ligga 
i närheten av Science Park Skövde, och valet 
föll på Mariesjö, berättar Ingemar Linusson, 
projektledare Skövde kommun.

Det nuvarande Mariesjö är ett handels– och 
industriområde byggt under det tidigare 
1960-talet. Då låg det lite utanför stan men 
efter 60 års byggande är området numera 
omgärdat av nya stadsdelar. Det gör att den 
verksamhet som finns där idag är dåligt 
anpassad för sin egen marknad. Dessa för-
utsättningar gjorde att kommunen tog fram 

en handlingsplan och beslutade att omskapa 
området till en helt ny stadsdel.

Hur togs beskedet emot av de företagare 
som redan befinner sig i Mariesjö?
– De allra flesta har reagerat positivt på det. 
De känner att det är positivt att staden växer, 
det gynnar deras egna verksamheter. De glöms 
ju inte bort när Skövde Science City-Mariesjö 
växer fram, tvärtom – vi köper ut deras fastig-
heter och hjälper till att lokalisera verksamhe-
terna till andra områden som är bättre lämpa-
de. Sen finns det alltid de som inte vill flytta, 

till exempel för att de kanske ska pensionera 
sig inom en snar framtid, och det är sådant vi 
för samtal om och försöker hitta en tidsplan 
för när vi ska lösa ut fastigheterna. 

Planen är att ha producerat mellan 1000 och 
1500 nya lägenheter och omkring 25 000 
kvadratmeter kontor och liknande lokaler till 
högskolan Science Park. I praktiken innebär 
det att man ska leverera 175–200 lägenheter 
per år.

– Det motsvarar ungefär ett stadskvarter per 
år. Från att vi drar i gång detaljplaneringen till 
inflyttning är det uppåt fyra år, så vi arbetar 
med fyra kvarter parallellt, säger Ingemar 
Linusson. 

Under året som gått sedan Skövde Science 
City-Mariesjö startades upp har Skövde 
kommun nu pratat med befintliga företagare, 
köpt in ett antal fastigheter och arbetat med 
utflyttning. Parallellt med detta har man ock-
så tagit fram ett kvalitetsprogram för blivande 
exploatörer.

– Det syftar till att beskriva för blivande 
fastighetsägare vad den politiska visionen är 
för området som helhet, och presenterar att vi 
strävar efter att det här ska bli en stadsdel med 
hög profil när det gäller sådant som hållbarhet 
och energihushållning, en grön stadsdel i alla 
bemärkelser. 

Det som byggs ska vara fullt modernt och 
tidsenligt år 2030–35. Det är en ambitiös plan 

”Här börjar framtiden” 
Leva bo och arbeta mitt i centrala Skövde i 
en ny grön stadsdel, med skola, utbildning, 
arbete och ett socialt liv inom gångavstånd. 
Det blir verklighet inom bara några år, när 
Skövde Science City-Mariesjö växer fram.
Text: Bitte Assarmo • Visionsbild: Okidoki • Foto: Skövde kommun

Skövde Science City-Mariesjö 

Ingemar Linusson, projektledare Skövde kommun. 
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”Här börjar framtiden” 
med många utmaningar, men exploatörerna 
har gett mycket positiva signaler, berättar 
Ingemar Linusson:

– Många vill vara med och bygga här, 
och vill åt samma håll när det gäller håll-
barhet och miljö. Det finns ju en ambition 
om att göra något nytt över hela landet och 
här i Skövde har man ju verkligen en möj-
lighet att förverkliga sina egna fastighets-
idéer. Det ser byggföretagen, som har egen 
produktutveckling positivt på. De som har 
bäst produkt kommer att få bygga, och det 
tänker vi nå via markanvisningstävlingar. 
Just nu tävlar vi ut de första kvarteren, med 
tre tävlande företag per kvarter, då de får 
möjlighet att visa vad de kan bidra med.

Utmaningarna är många, men Ingemar 
Linusson ser med tillförsikt på framtiden, 
och på exploatörernas produktutveckling. 

– Vi tror att det finns många kloka 
framtidsspaningar i marknaden och vi vill 
inte spana åt dem, säger han. Vi vill att de 
spänner musklerna i olika tävlingar och de 
som kommer längst får bygga. Vi priorite-
rar framtidskvalitet och pekar ut riktningen 
och sedan får marknaden tala om åt vilket 
håll de tror det går. 

Något som diskuteras är hur pandemin 
kommer att påverka våra framtida bostäder. 
Trenden visar att människor kommer att 
fortsätta arbeta hemifrån i viss utsträck-
ning även fortsättningsvis, vilket lett till 
diskussioner om hur man kan ge framtidens 

boende förutsättningar för det. Det kan 
handla om ett litet hemmakontor, som 
ingår i boendet, eller om en gemensam 
kontorslokal där man kan boka skrivbord 
på samma sätt som man bokar tvättstuga 
idag. 

– Vi har också tittat på den ökande IT– 
handeln och att vi hämtar paket överallt. 
Då har vi ställt frågan om exploatörerna ser 
en framtid att de här paketen kan komma 
närmare hemmen, till exempel genom en 
lokal där paketen kan lämnas. Vissa tror på 
idén, andra inte. Det finns inga självklara 

lösningar men många goda idéer och frukt-
bara diskussioner, säger Ingemar Linusson. 

I kvarteren närmast högskolan och 
Science Park kommer kommunen att 
styra in bostäderna på de yngre. Av de 170 
lägenheter som byggs i det första kvarteret 
kommer 50 att bli studentbostäder och 30 
ungdomslägenheter. 

– Den här satsningen på unga människor 
gör vi för att vi har en brist på studentbo-
städer, men även på ungdomsbostäder för 
personer upp till 30– årsåldern. I Science 

Park har vi sett att det finns väldigt många 
företag som vill jobba här, och i synnerhet 
unga människor. De får oftast jobb men 
när de sedan ska ha en bostad också har det 
blivit problem. Det måste vi råda bot på för 
att kunna behålla de unga i Skövde. 

I stadsdelen kommer det naturligtvis att 
finnas både förskolor och skolor, fritids-
gårdar och närservice och olika former av 
handel. Man är också mån om att forma 
den offentliga miljön på ett attraktivt sätt 
för att skapa mötesplatser för ett socialt liv. 

– Vi vill ha mer liv och rörelse i centrum, 
därför skapar vi torg, gaturum och parker 
som ger fler anledningar för människor att 
gå ut och vistas i det offentliga rummet. 
Det kan handla om allt från att sitta på en 
bänk i en vacker park till att ta en löprun-
da, åka skateboard eller äta och dricka. 
Samtidigt satsar vi också mycket på fritid 
och kultur även i övriga delar av staden, 
till exempel vår stora friluftsanläggning 
Billingen.

Den stora satsningen på Skövde Science 
City-Mariesjö har till stor del möjliggjorts 
av den goda samarbetsvilja som finns i 
Skövde, avslutar Ingemar Linusson:

– Det finns en samverkan mellan kom-
munen och företagare, Science Park och 
högskolan men även organisationer och 
föreningsliv. Alla strävar åt samma håll och 
ser hur man gynnas av satsningarna. Det är 
så vi bygger staden. l

Hela denna bilaga är en annons från Skövde kommun ANNONSANNONS

 Skövde Science City-Mariesjö blir en helt ny 
stadsdel, där Science Park Skövde och Högskolan 
i Skövde blir ett naturligt nav och där människor 
kan leva och bo på ett hållbart sätt.

Här växer en hållbar stadsdel fram. 
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S cience Park Skövde handlar 
inte bara om en kontorsplats, 
utan om hur platsen samver-
kar med systemet och kom-
petenserna, exempelvis med 
Högskolan i Skövde. Det är 
just den här samverkan som 

är nyckeln till att så många vill etablera sig här, 
säger Gustaf Wikblom, som är etablerings-
ansvarig vid Science Park och som förvaltar 
parkens byggnader för att bygga en tillväxtresa 
som passar för företagen. 

Själv kom han till parken för ett år sedan och 
det har varit en spännande resa, säger han:

– Det finns en extrem medvind. 
Affärsidéerna håller över tid, även när det är 
utmanande för marknaderna. Det blir ett krets-
lopp. Företag trivs i miljön och söker sig hit, 
det är ett väldigt starkt argument för parkens 
betydelse. Vem som helst kan hyra ut kontor 
men det här all inclusive– tänket kan inte alla 
erbjuda. 

Vi har gemensamt lagt extremt mycket tid på 
att få in det som bolagen vill ha för att trivas 
och utvecklas framåt, från mjuka värden i form 
av utvecklarforum, nätverk och gemensamma 
satsningar, till miljön.

– Det gäller inte bara själva kontoret utan 
även gemensamma utrymmen, såsom planer för 
motion capture för spelutvecklingen och digi-
tala sändningslabb. I workshops med företagen 
och kommunen jobbar vi fram morgondagens 
bästa kontorsytor och gemensamma rum. 
Kunderna står i centrum, de vet bäst, säger 
Gustaf Wikblom. 

Arbetet har gett frukt. Faktum är att Science 
Park Skövde är så populär att den börjar bli 

Skövde har blivit en hub för smart industri, 
fintech och dataspel. Science Park Skövde 
växer och utvecklas, och blir en integrerad 
del av den nya stadsdelen Skövde Science 
City-Mariesjö.
Text: Bitte Assarmo • Foto: Tuana

”Vi har ett fantastiskt gott rykte”
Fortsatt högt tryck på Science Park Skövde

trångbodd. Parken ligger i framkant med smart 
industri, fintech och dataspelsutveckling, men 
stödjer allt som är skalbart, till exempel gröna 
näringar som är oerhört viktigt för både kom-
mun och region. Företag som kommer utifrån 
väljer att etablera sig i Skövde på grund av den 
gedigna kompetens som finns här.

– Ja så är det, säger Mats Jägstam, vd. Vi 
har fått ett fantastiskt gott rykte, både natio-
nellt och internationellt, och trycket är nu så 
högt att parken börjar bli full. Trots pande-
min har det gått väldigt bra för företagen i 
parken. Via arenor som Sweden Game Arena, 
SGA, och ASSAR försöker vi ta en mer aktiv 
regional och nationell roll, och även interna-
tionell. Vi arbetar även nära mot industrin, 
vilket också ger ringar på vattnet när företag 
tittar mot oss. 

Science Park Skövde har startupverksamhet 
även i Göteborg och Mats Jägstam ser det som 
oerhört positivt att man kan arbeta på flera 
olika platser i Sverige. 

– Vi har inga kommun– eller regiongränser. 
Jag tycker vi ska vara fortsatt stolt över det vi 
gör här, vi har varit en stor del av utvecklingen i 
bland annat spelbranschen. Det skapar resurser 
både till regionen och till Sverige som helhet, 
säger han. 
Planerna med Skövde Science City-Mariesjö 
gör det möjligt att möta de närmaste årens 
utmaningar och fortsätta med den kreativa 
innovationen, fortsätter han:

– Vi är väldigt tacksamma för den här sats-
ningen. Det finns få städer där man kunnat ta 
ett sådant här grepp som Skövde kommun har 
gjort. Det visar att man verkligen vill satsa.

Skövde Science City-Mariesjö är också en 
idealisk plats för att fortsätta den positiva 
utvecklingen, med mixen av kontorsfastigheter, 
bostäder, utbildning och andra verksamheter. 

– Det blir ett vardagsliv och en platsutveck-
ling som alla bidrar till genom olika delar. Vi 
ser fram emot att göra vår del, avslutar Gustaf 
Wikblom. l

Skövde Science City-Mariesjö ̈ möjliggör en 
fortsatt satsning på kreativa innovationer. 

 Mats Jägstam, vd Science Park Skövde. 
Foto: Skövde kommun

Science Park Skövde 
börjar bli trångbodd. 
Foto: Skövde kommun
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”Vi har ett fantastiskt gott rykte”
A place for 

Game
Changers

Gång på gång väljer ledande företag att 
investera i Skövde. Och det är ingen tillfällighet. 
Skövde är ett växande centra för Fintech, 
världsledande produktionsteknik och en av 
landets just nu främsta dataspelsstäder. 

Nu expanderar Science Park Skövde och skapar 
plats för fler startups, företag och entreprenörer 
som vill växa, utveckla banbrytande idéer 
för framtiden, och på riktigt - förändra hela 
spelplanen. 

Läs mer om hur vi tar företag till en ny nivå på 
scienceparkskovde.se

Join the playground for innovation!

Gustaf Wikblom, 
etableringsansvarig.
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H ögskolan i Skövde har 
förstklassiga utbildningar 
och internationellt kon-
kurrenskraftig forskning, 
som rekryterar både 
nationellt och interna-
tionellt. Och en viktig 

del av framgångarna är den nära samverkan 
med Skövde Science Park. Det säger Tehseen 
Aslam, Vicerektor:

– Som Högskola måste vi arbeta hårt för att 
den nya kunskap vi forskar fram ska komma 
till användning och nytta i till exempel till-
verkningsföretag. Här spelar Skövde Science 
Park en oerhört viktig roll. Parken fungerar 
som en kunskapsbrygga mellan Högskolan 
och förtagen. 

I parken kan forskarna, eller andra som tar 
vid, bygga startups, och sedan kan externa 
företag köpa tjänster och få dem implemente-
rade, fortsätter han.

– Vi krokar helt enkelt arm i värdekedjan, 
och på det sättet stärker vi varandra. 

Mats Jägstam, vd Skövde Science Park, 
instämmer. I parkens uppdrag ligger att skapa 
nytt företagande med högt kunskapsinnehåll 
och det finns ingen bättre förmedlare av kun-
skap än en högskola, säger han:

– Vi får dels ta del av den nya kunskap 
som studenterna kommer med, baserad på 
ny forskning från högskolan, dels av den 
forskning som högskolan gör tillsammans 
med näringslivet. Det är en kombination av 
kompetensflöde, och det är det som byggt 
upp hela spelindustrin, framför allt genom 
studenter som startat spelbolag och verkligen 
har utvecklat den miljön. 

Att det nära samarbetet mellan Skövde 
Science Park och Högskolan i Skövde är vik-
tigt för hela kommunen sticker han inte under 
stol med.

– Det är flera komponenter som gör att vi 
levererar otroligt mycket till kommunen. Vi 
säkerställer att de talanger som rekryteras 
till högskolan också stannar i Skövde och 
Skaraborg, utvecklas och bygger näringslivet. 
På grund av bolagen får vi ett levande närings-
liv som ligger i framkant. Det gör att vi skapar 
väldigt mycket skatteintäkter och kan få hit 

forskning på ett helt annat sätt än om vi inte 
byggt den här miljön gemensamt. 

De här strategierna är viktiga att ta med nu 
när Skövde Science City-Mariesjö skapas, 
säger Tehseen Aslam.

– Den nya stadsdelen skapar nya och ökade 
möjligheter att säkra näringslivsutveckling i 
kombination med kompetensförsörjning. Det 
ger högskolan och parken möjlighet att växa 
tillsammans i det nya området och bygga upp 
ytterligare kapacitet inom forskning, utbild-
ning och kompetensutveckling. 

I arbetet ligger också något annat. Hur viktig 
samverkan än är för kommun och näringsliv, 
och för den attraktiva staden, skulle den inte 
vara möjlig om det inte vore det höga förtro-
endet och den positiva anda som finns mellan 
de olika parterna. 

– Vi tycker helt enkelt att det är väldigt 

”Genom samverkan bygger vi Skövde”
Skövde Science Park och Högskolan i Skövde 
har en nära samverkan, som fungerar som 
ett ekosystem. Med öppna dörrar och en 
inkluderande helhetssyn samverkar man 
på ett sätt som attraherar talang, skapar ett 
levande näringsliv, och som blir tongivande 
i den nya stadsdelen Skövde Science 
City-Mariesjö.
Text: Bitte Assarmo • Foto: Skövde kommun 

Skövde Science City-Mariesjö ger högskolan och 
parken möjlighet att växa tillsammans och bygga upp 
ytterligare kapacitet inom forskning, utbildning och 
kompetensutveckling. 
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Självklart hjälper vi dig! 
I samband med en flytt kan det dyka upp många frågor. 
Då kan det vara skönt att ha någon som kan svara på 
dina frågor samt ge dig några tips och trix för att snabbt 
hitta rätt i din nya kommun.

Via vår inflyttarservice får du hjälp av våra kommunväg-
ledare som står redo att vara din första kontakt när du 
väljer att flytta till Skövde.

Välkommen!

skovde.se

   Bostäder       Kommunvägledare

    Shoppa & ät

      Barnomsorg & skola

                  Fritid

                  Jobba & studera

Funderar du 
på att flytta  
till Skövde? 
Det tycker vi låter som 
en bra idé!

”Genom samverkan bygger vi Skövde”

roligt. Vi har kul ihop och vi vet att till-
sammans, på riktigt, kan vi få saker och 
ting att hända, säger Mats Jägstam. 

– Jag håller med. Här är det öppna 
dörrar och vi försöker hjälpa, stötta och 

bygga varandra. Vi ser oss som ett stort 
ekosystem där varje aktör har sin del och 
sin kompetens. Så bygger vi Skövde och 
det är därför vi lyckas så bra, avslutar 
Tehseen Aslam. l

Tehseen Aslam, vicerektor 
för Högskolan i Skövde. 
Foto: Högskolan i Skövde
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Framåtanda och samarbete har 
gjort Skövde till en hub för fintech. 
När Skövde Science City-Mariesjö 
utvecklas skapas nya möjligheter 
till expansion, både för redan 
etablerade företag och startups. Det 
säger Gustaf Nimar, Business Coach 
på Science Park Skövde.
Text: Bitte Assarmo • Foto: Skövde kommun

A lla vi som jobbar i parken förstår att 
vi måste göra det här tillsammans 
och det finns en stark vilja från alla 

håll. I större städer får inte en Science Park 

samma betydelse, men i Skövde har den blivit 
en motor för innovationssystemet. Satsningen 
på Skövde Science City-Mariesjö ger möjlig-
het att växa både för redan etablerade företag 
och startups, säger han.

Gustaf Nimar tycker att det är otroligt 
spännande att se att så många fintech– 
bolag vuxit fram över tid, och att det hela 
tiden startas nya. Här finns en domänkun-
skap som vuxit fram inom bolagen som 
också har kunnat få in teknisk kompetens 
genom samarbete med högskolan och de 
utbildningar som finns där. 

Stefan Willebrand är vd för Bricknode, en 
plattform som arbetar med tillgångssidan i 
balansräkningen och hanterar investeringar 
och banksystem. Han berättar att det var 
ganska tunt på investeringssidan när han 
startade Bricknode 2009, och att en av de 
stora utmaningarna var kompetensen:

– Fintechbranschen har vuxit fram i 
tysthet. När vi började prata om fintech 
2008–09 så tänkte vi att det här kommer 
att bli något. Vi jobbade också för att 
försöka få till mer samarbete med högskola 
och andra bolag. Science Park Skövde har 
betytt otroligt mycket för oss, utan den och 
utan högskolan och hade vi inte etablerat 
oss i Skövde. Idag har vi expanderat och 
finns även i Stockholm och London men 
basen har vi här i Skövde. 

Science Park Skövde är alltså en förutsätt-
ning för att fintechbranschen utvecklats 
och fortsätter växa. Och en av dem som var 
med från start är Anders Jonsson, vd för 
InExchange. 

– Precis som Stefan säger så var tek-
nikparken och inkubatorn avgörande 
för att de här företagen kom i gång. 
Entreprenörskapet fanns hos individerna, 
men miljön kunde erbjuda en god utvecklar-
kompetens och kanaler till de första mjuka 
poängen, som bra samarbeten med andra 
aktörer. Miljön i parken fungerar helt enkelt 
som en form av språngbräda och det är 
väldigt viktigt, säger Anders Jonsson.

Nu har miljön blivit så stor att det finns 
många exempel på väldigt framgångsrika 
företag, fortsätter han:

– Det finns nog få ställen i Sverige där 
man hittar så många snabbväxande företag 
som gjort en så snabb utveckling. Det är 
inte många som kan mäta sig med Skövde 
när det gäller innovativa miljöer av det 
här slaget. Skövde är oerhört framgångs-
rikt inom databaserade vetenskaper, inte 
minst på spelsidan, så vi ser oss lite som ett 
svenskt Silicon Valley. 

Nu finns det inte så mycket yta kvar i 
parken, vilket gör utvecklingen av Skövde 
Science City-Mariesjö helt avgörande för 
bolagen som vill växa. Bolagen har vuxit 
snabbare än staden och nu behöver staden 
växa så att bolagen kan komma till nästa 
steg för att se framtiden. Kommunens 
satsning ger energi och draghjälp och en 
ny andning och Stefan Willebrand, Gustaf 
Nimar och Anders Jonsson ser helt nya 
möjligheter att vara med och bidra. 

– De första stegen går med hårt jobb 
och vilja, men därefter kommer kraven på 
djupare kunskaper och professionalitet. 
Skövde Science City-Mariesjö skapar en 
helhet som inte funnits tidigare, en helt ny 
stadsdel där det finns ett liv vid sidan av 
jobb och utbildning och nya möjligheter till 
samarbeten, avslutar Anders Jonsson. l 

Skövde Science City-Mariesjö 
avgörande för fintech-bolagens expansion

Hela denna bilaga är en annons från Skövde kommun ANNONSANNONS

Stefan Willebrand, vd på Bricknode. Foto: Bricknode

Fintechbranschen har vuxit fram 
i tysthet. Den innovativa miljön i 
Science Park Skövde har fungerat 
som en språngbräda.

Gustaf Nimar, Business Coach på Science Park 
Skövde. Foto: Science Park Skövde
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Boka nu! 
Få platser 

kvar!

FIRA IN JULEN MED LASSE HOLM
Välkommen till ett julbord där det garanterat blir svårt  
att sitta still! Godbitar som Cannelloni macaroni och  
E’ de’ det här du kallar kärlek är bara några av hitsen  
som utlovas från Lasse Holms  musikaliska resa.  
På scen har Lasse med sig sångfågeln Johanna Beijbom 
som ackompanjeras av Michael Bäck Band. 

För dig som vill blanda lyx med lantligt mys är det 
klassiska julbordet på Steffos vis att rekommendera. 
Tillsammans med de traditionella rätterna 
serveras Steffo Törnquists egna favoriter och 
dryckesrekommendationer. Detta bäddar för en 
härlig kväll på herrgården. Välkommen, finsmakare!

 Boka nu medan platser finns! 0500-490000 eller info@knistad.se. Se datum och läs mer på knistad.se

JULBORD OCH SHOW MED LASSE HOLM KLASSISKT JULBORD PÅ STEFFOS VIS

STOCKHOLM

GÖTEBORG

På Knistad Herrgård garanterar vi våra  
besökare en trygg och säker vistelse. 

 Undrar du något? Fråga oss!

En timme från Göteborg.
Två timmar från Stockholm. 
Knistad 1, 541 92 Skövde

www.cejn.com

TAKE IT COOL 
Varför nöja sig med att jobba i en bransch när man kan jobba i flera? På CEJN 
jobbar vi inom många intressanta och spännande affärsområden och vi ser ett 
ständigt ökat behov av våra innovativa och hållbara snabbkopplingslösningar 
– inte minst inom elektronikkylning. Vi levererar lösningar för en mer effektiv
elektronikkylning till såväl datacenters och vindkraftverk till snabbladdning av
elbilar. Och dessa för att enbart nämna några.
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Skövde jobbar aktivt med att stå sig 
stark i konkurrensen om framtidens 
talanger, företag och besökare.

 – För att lyckas krävs det både 
en tydlig paketering av vårt unika 
erbjudande men också en samsyn 
i att det som kommuniceras ut 
också är det man får när man väl 
är här, säger Malin Sandegren, 
platsmarknadsförare på Skövde 
kommun. 
Text: Bitte Assarmo • Foto: Skövde kommun 

A tt jobba aktivt med platsens varu-
märke handlar till lika stora delar 
om platsutveckling som marknads-

föring och allt börjar i en gemensam öns-
kad position som vi alla arbetar mot oavsett 
om vi befinner oss i kommunen, politiken, 
närings livet, akademin eller i föreningsli-
vet, fortsätter hon.

Gång på gång väljer internationella bolag 
inom IT/FinTech och industri att eta-
blera sig och investera just i Skövde. Och 
dataspel producerade i Skövde blir så ofta 
världssuccéer och toppar listorna att vi har 

kallats för Skövde – spelens Motown. 
– 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 
våra internationella arenor för utbildning, 
forskning och utveckling har Skövde tagit 
en ledande roll inom produktionsteknik, 
IT och spelutveckling och vi nöjer oss 
därför inte med något annat än att ligga i 
framkant.

Därför känns också satsningen på en helt 
ny stadsdel inom ramen för Skövde Science 
City som en naturlig del i vår tillväxtresa. 

– Vi älskar utmaningar och att forma 
våra egna spelregler. Och det bästa av allt. 
Vi har plats för fler.

Med globala företag, internationella ta-
langer, forskare och studenter får Skövde 
kontinuerligt en ström av människor till 
staden som vill bidra till förnyelse och 
nytänkande. Det gör Skövde till en öppen 
och välkomnande stad med en varierad 
arbetsmarknad. Med sitt centrala läge i 
Sverige är Skövde också ett viktigt nav 

för hela regionen och här finns snabba 
och hållbara förbindelser till Skövde från 
storstäderna.

– Här är det låga trösklar och högt i tak, 
och det finns en naturlig nyfikenhet för det 
nya och okända. 

Även på fritiden är vi vana vid en hö-
gre nivå, bokstavligen. På platåberget 
Billingen, 300 meter över havet, kan du 
testa pumptrackbanor, trail– löpning, 
mountainbike, höghöjdsbanor och träna i 
skidspår värdiga världseliten. För Skövde är 
självklart ett officiellt Vasaloppscenter för 
skidor, löpning och cykel och en anledning 
till att Skövde är världar för SM– veckan 
vinter 2023.

– ”Play it like Skövde” handlar om den 
mentalitet som finns i Skövde, berättar 
Malin. 

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 kontak-
ter, upptäcka nya platser, utmana dig själv 
eller bara njuta av det som är. l 

”Vi formar våra egna spelregler”
Play it Like Skövde

Skövde har tagit en ledande roll inom 
produktionsteknik, IT och spelutveckling.        

Malin Sandegren, platsmarknadsförare 
Skövde kommun.



Ritningen Arkitektbyrå AB är ett arkitektkontor 
verksamt i Skövde kommun sedan 1984. Vi 
arbetar såväl med nybyggnationer som med 
kulturhistoriska byggnader.

Som liten aktör på landsorten har vi behovet 
av att vara allsidiga med stor bredd i 
uppdragen. Kunskap och omtanke om 
den plats vi lever och verkar på har stor 
betydelse i hur vi tillsammans med beställare 
utformar byggnader i Skövde. Vi har ett 
stort kontaktnät med specialister och väl 
etablerad kontakt med lokala hantverkare 
och byggföretag.

Utgångspunkten i projekten är att nyttja 
gedigna material och rita hus med 
intressanta, vackra detaljer. I vår arkitektur 
har vi förhoppningen om att kunna påverka 
Skövde stads framtid positivt.

Ritningen Arkitektbyrå AB | Mariestadsvägen 27 | 541 44 Skövde
info@ritningen.se | 0500-659870 | www.ritningen.se

VI RITAR DET 
NYA & GAMLA 
SKÖVDE

SKÖVDEHEM MULTISPORTARENA 
Idrottshall, gym, gymnastikhall, padel, restaurang m.m.
Byggherre Skövdehem AB

KV. RÖNNEN
Skövde stadsbyggnadspris 2019. Bostadhus i centrala Skövde. 
Byggherre Arne Lorentzon

S:TA HELENA KYRKA
Invändig ombyggnad samt specialritad interiör och 
armaturer. Byggherre Skövde församling
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V i är stora arbetsgivare i 
Skövde med många högt 
kvalificerade arbetsupp-
gifter, sett också i ett 
internationellt perspektiv. 
Ibland kan det ta lång tid 
för oss att hitta rätt med-

arbetare. Därför finns det inget viktigare för 
de två Volvobolagen än att Skövde fortsätter 
att växa och utvecklas som stad och som en 
strategisk partner till näringslivet, akademin 
och andra växande städer. Partnerskap är det 
nya ledarskapet och digitaliseringen det nya 
vägnätet.

Det säger Rickard Lundberg, som är oerhört 
positiv till det starka självförtroende och de 
ambitioner som finns i Skövde:

– Jag gillar verkligen att Skövdes stora 
satsningar på tillväxt, på att attrahera som stad 
med attraktiva boendemiljöer. Och den ut-
vecklingen behöver fortsätta. Vi behöver också 
locka internationell kompetens och se till att 
här finns en attraktion även för människor 
som kommer från andra länder, till exempel en 
internationell skola.

Satsningen på Skövde Science City-Mariesjö 
är ett mycket viktigt steg på vägen dit, fram-
håller han, och han vill gärna se fler satsningar 
framöver för att ytterligare öka Skövdes goda 
självkänsla och utveckling som stad.

Rodney Brewster håller med:
– Ska man attrahera människor utifrån så är 

förstås en spännande boendemiljö en förutsätt-
ning, men det måste också finnas skola och verk-
samhet för dem som följer med. Det är något vi 
behöver fundera på, hur vi ska göra det tillsam-
mans med kommunen och kanske regionen. 

Både Rickard Lundberg och Rodney 
Brewster tror att det skulle vara betydelse-
fullt med verksamheter som även gynnar 
grannkommunerna. 

– Det handlar inte om att toppa laget 
och lyfta laget. Vi har många anställda som 
kommer från närliggande orter så ur vårt 
perspektiv ser vi att det måste finnas alternativ 
även för dem som vill bo mindre centralt, till 
exempel i lantlig miljö, säger Rodney Brewster 
och Rickard Lundberg instämmer:

– Skövde ska växa tillsammans med grann-
kommunerna, nu ska vi bli en stark region, 
det tror jag är jätteviktigt. Skövde har snart 
60 000 invånare, men som en storregion med 
pendlingsavstånd så är vi över 250 000. Då 
står vi oss ganska bra gentemot större orter 
och även internationellt. Tillsammans är vi 
starka mellan Vänern och Vättern.

Det finns också en annan viktig aspekt, säger 
de, och det är förmågan till samarbete och 
ytor för samarbete, både med näringslivet och 
med kommun och skolor och andra verksam-
heter. Här finns det utmaningar men också 
möjligheter för att företagen ska kunna kom-
petensväxa tillsammans, både med kommunen 
och regionen. 

– Vi behöver fler miljöer som ASSAR, även 
i andra branscher, säger Rodney Brewster. 
Spelutvecklingen har vi till exempel haft 
mycket nytta av. De här entiteterna behö-
ver växa så att vi kan expandera mer och bli 
snabbare och starkare. Arbetskraften ska kom-
ma hit av en anledning, för att de aktivt väljer 
det, för att vi står som något som är positivt 
och är på väg någonstans. Genom att hela 
tiden hitta de här arenorna så kan vi också 
komma framåt. Framgång föder framgång och 
det är ett kontinuerligt arbete som näringslivet 
och kommunen gör tillsammans. 

– Jag håller med Rodney, säger Rickard 
Lundberg. Skövde är nätverksstaden mel-
lan små och stora spelare, något som varit 
avgörande för många viktiga beslut som tagits 
på vägen. Det är det arbetet på en extern 

nätverksarena som har gjort att Skövde kunnat 
växa och som borgar för att Skövde fortsätter 
utvecklas och växa. 

Här spelar högskolan, med mångfalden i 
utbildningen, en viktig roll, tillägger han:

– Högskolan attraherar mångfald och 

– nyckeln till Skövdes framgångar
Med starkt självförtroende och höga ambitioner utvecklas Skövde till en 
alltmer attraktiv stad. Och det kan bli ännu bättre. Här berättar Rickard 
Lundberg, platschef AB Volvo GTO, och Rodney Brewster, Head of 
Sales & Business Office, Aurobay om Skövdes framtid och om vikten av 
samarbete och nätverkande. 
Text: Bitte Assarmo • Foto: Elin Wedholm 

Samarbete

Det starka självförtroendet och den höga 
ambitionen gör Skövde till en alltmer 
attraktiv stad för stora arbetsgivare som 
AB Volvo GTO och Aurobay. 

 Rickard Lundberg, platschef AB Volvo 
GTO. 

Rodney Brewster, Head of Sales & 
Business Office, Aurobay. Foto: Aurobay
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– nyckeln till Skövdes framgångar

det är en mångfald som vi vill ha, i våra 
internationella företag. I takt med att 
högskolan har utvecklats har Skövde blivit 
en mer spännande stad än tidigare, och 
det är något som behöver fortsätta för 
att Skövde ska kunna växa ännu mer. Vi 
vill ju att högskolan i Skövde ska vara ett 

förstahandsval, att man söker sig hit för att 
man vill leva och bo här. Då är det viktigt 
att det finns en attraktionskraft. 

I grund och botten handlar framgångarna 
om samarbete, något som är utmärkande 
för Skövde och som också lett fram till de 

stora satsningar som nu görs, inte minst på 
Skövde Science City-Mariesjö. 

– Vi har goda möjligheter att bli ännu 
bättre, säger Rodney Brewster. Vi är gärna 
med och pratar om vad vi tror behövs och 
hur vi kan bidra. 

– Vi upplever den nya Gnosjöandan här 

på slätten. Tillsammans är nyckelordet, att 
växa tillsammans och bygga på nätverkan-
det. Det händer här och nu och nu ska vi 
bara fortsätta att göda så blir det ännu bätt-
re. Gör vi det så kommer de internationella 
satsningarna att komma, avslutar Rickard 
Lundberg. l
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På bara fem år har Palindrome 
Interactive ökat antalet 
medarbetare från fem till 25. Det är 
en enastående framgångssaga som 
har en stark koppling till den unika 
samverkansmiljö som finns i Skövde.
Text: Bitte Assarmo • Foto: Skövde kommun

Det säger Johan Ahlgren, vd för 
Palindrome. Han startade fö-
retaget för några år sedan, efter 

avslutade studier på Högskolan i Skövde, 
tillsammans med fyra andra. Från en plats 
i inkubatorn till extern finansiering och 
projekt med den tyska publishern Kalypso 
har Palindrome nu förvärvats av Amplifier 
Game Invest, en av 8 operativa divisio-
ner inom Embracer Group. En oerhört 
stark tillväxt, men det stannar inte där. 
Palindrome rekryterar dessutom utifrån, 
både nationellt och internationellt. 

– Vi har lyckats genomföra 3 internatio-
nella rekryteringar, samtliga kvinnor, från 
Argentina och Holland.

Johan Ahlgren berättar att andelen 
kvinnor som arbetar i branschen har 

ökat markant under de år som han drivit 
Palindrome.

– Det märks mycket tydligt på de ansök-
ningar vi får. För bara några år sedan kom 
95 procent av våra ansökningar från män, 
bara fem procent från kvinnor. Idag ligger 
ansökningarna på 70–30, så jämställdheten 
ökar väldigt snabbt i den här branschen. 
Vi är väldigt positiva till att det kommit in 
så många fler kvinnor i branschen, det ger 
oss större möjligheter att verkligen kunna 
anställa de allra bästa. Flera av våra top-
putvecklare och chefer är kvinnor idag, så 
de är väl representerade i vår studio. Men 
även om branschen blir bättre utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv så finns det mycket 
kvar att göra. Det faktum att vi måste 
rekrytera internationellt pekar på bristen på 
kompetens i Sverige.

Johan Ahlgren berömmer det klimat som 
råder i Skövde, där små bolag samverkar 
och skapar en fantastisk grogrund för 
startups:

– Vi har kunnat gå från i princip ing-
enting till att bli ett av Skövdes största 
spelbolag på bara några år. 

Det är också en anledning till att han 
valt att stanna, och till att det är lätt att 
locka internationell talang till Skövde.

– Här finns så mycket att erbjuda. Dels 
med det välfärdssystem vi har i Sverige 
generellt, dels för det unika som finns just 
i Skövde. Här finns jättebra möjligheter till 
bra bostäder, tillgång till fantastisk natur, 
gångavstånd till jobbet. Vi rekryterar gan-
ska unga människor och det här är väldigt 
viktigt för dem när de väljer var de vill leva, 
arbeta och bo. 

För Palindrome, och för hela dataspels-
branschen, är det viktigt att kommunen 
och regionen satsar vidare på entrepre-
nörskap och på att utveckla Science Park 
Skövde. Därför är satsningen på Skövde 
Science City-Mariesjö varmt välkommen.

– Det motiverar oss på alla plan, för vi 
vill vara kvar i Skövde och ha en stark när-
varo här. I vår bransch kan man arbeta på 
distans nästan varifrån som helst i världen, 
men för Palindrome är det viktigt att ha 
alla på plats och bygga en stark kultur här. 
Det kan vi bara göra om det finns förut-
sättningar för oss att växa.

Med Skövde Science City-Mariesjö skapas 
just de förutsättningarna, med bra kon-
torsmiljöer och bostäder i en kreativ miljö. 
Johan Ahlgren gläds åt att tillsammans 
med andra framgångsrika utvecklare kunna 
vara med och stötta nya utvecklare på deras 
väg till framgång. 

– Vi tänker satsa framåt och fortsätta 
växa i samma takt, ge tillbaka till inkuba-
tionsdelen och högskolan och fortsätta re-
krytera talang och stötta spelutvecklingen 
i Skövde under många år framåt, avslutar 
Johan Ahlgren. l 

i Skövde Science City-Mariesjö
Palindromes framgångssaga fortsätter

Hela denna bilaga är en annons från Skövde kommun ANNONSANNONS

FAKTA: PALINDROME 
INTERACTIVE
• Palindrome Interactive är en 
strategispelsstudio, grundad 2015
• På fem år har Palindrome ökat 
antalet anställda från fem till 25
• Palindrome har gjort flera 
internationella rekryteringar
• Palindrome köptes upp av Embracer 
Group i augusti 2020

Framgångsrik strategispelsstudio: Palindrome 
Interactive har ökat antalet anställda från fem till 
25 sedan starten 2015 och fortsätter expandera.
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KLIMATMÅLEN I FOKUS NÄR 
SKÖVDE ENERGI SATSAR FRAMÅT

Det kommunala bolaget Skövde Energi ansvarar 
för elnätsdistribution inom Skövde tätort och för-
ser invånare och företag med klimatsmart el och 
fjärrvärme. Nu satsar man för fullt på den gröna 
omställningen och en hållbar framtid. 

– Sverige ska byta ut hela sin infrastruktur när 
det gäller el och eltransmission, hela landet ska 
elektrifieras och även dubbla kapaciteten. Det 
spiller naturligtvis över även på Skövde och på 
vår region, säger Sammy Tanhua, vd Skövde 
Energi. 

Fokus ligger på att uppnå klimatmålen – och 
det är tuffa klimatmål Skövde Energi har satt 
upp. Målsättningen är att verksamheten ska bli 
klimatpositiv år 2030. 

– Det räcker inte med att vara klimatneutrala. 
Därför har vi satt ribban ännu högre. Hållbar-
heten är drivande i allt vi gör, säger Sammy 
Tanhua.  

På samma sätt som Skövde fungerar som 
tillväxtmotor i regionen får också det kommunala 
energibolaget en liknande roll. Därför tar 
Skövde Energi nu ett allt större regionalt ansvar i 
Skaraborg när Sverige ställer om.

– Vår region är ju väldigt intressant i det av-
seendet, med fordonsindustrin till exempel. Vårt 
uppdrag är att säkerställa att både redan eta-
blerade verksamheter och nya bolag kan växa 
och utvecklas. Det handlar om kompetensförsörj-
ning, men också om att bygga infrastruktur. På 

energisidan har vi ett stort engagemang för det 
här och vi förbereder elsystemet för att elektri-
fiera både befintliga och nya företag. Samtidigt 
som hela samhället elektrifieras i stort lägger 
vi det här pusslet på bästa möjliga sätt, säger 
Sammy Tanhua. 

I den nya stadsdel som nu växer fram i staden, 
Skövde Science City-Mariesjö, ser Sammy 
Tanhua stora möjligheter att påverka och bidra 
till ett grönare och mer hållbart Skövde. 

– Här får vi möjlighet att bygga en ny stads-
del med den kunskap vi har idag och med våra 
visioner om hur vi tror att en stadsdel behöver 
kunna fungera under ett antal decennier framåt. 

Och de goda idéerna är många. Förarlösa bilar 
och smarta laddfunktioner är bara en del av det 
som planeras in i den nya stadsdelen. 

– Det är jättespännande att få vara med i ett 
så här stort och viktigt projekt från början. Vi är i 
ett läge där vi ännu inte har svar på alla frågor, 
och de måste vi fundera över nu. Hur kommer 
brukaren av energi att förändra sitt beteende 
över tid? Vad behövs för att säkerställa att områ-
det erbjuder den flexibilitet som är nödvändig? 
Här har vi, med våra kunskaper och vår erfaren-
het, en fantastisk möjlighet att prova nya idéer, 
avslutar Sammy Tanhua.

När Skövde Energi satsar framåt är klimatfrågan drivande i alla processer. Målet är att skapa 
ett mer klimatsmart Skövde för en hållbar framtid, för invånarna såväl som för företagen. 

Sammy Tanhua, vd Skövde Energi.

Skövde Energi...

•  Är ett kommunalt bolag som ägs av Skövde Stadshus 
AB. 
• Ansvarar för nätdistributionen inom Skövde tätort, 
Hentorp och Ryd och producerar hållbar el och 
fjärrvärme i Skövde kommun
• Levererar trygga och långsiktigt hållbara 
energilösningar
• Ska vara motorn för den cirkulära 
samhällsutvecklingen i Skövde
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Från tio procent kvinnliga studenter 
till nära 30 procent på bara tio år. 
Det är facit för Högskolan i Skövde, 
sedan intressegruppen DONNA 
startade 2011 och satte fokus på 
jämställdhetsfrågor och mångfald 
inom spelbranschen.
Text: Bitte Assarmo • Foto: Skövde kommun

Initiativtagare till DONNA är Jenny 
Brusk, som är innovationsrådgivare och 
affärscoach på Science Park Skövde och 

som har 25 års erfarenhet av spelutveckling 
på olika nivåer. När hon blivit programan-
svarig för dataspelsutvecklingsprogrammet 
för tio år sedan insåg hon snabbt att målen 
om jämställdhet och mångfald var långt 
ifrån uppnådda. 

– Då plockade jag med mig mina 
erfarenheter från ett projekt jag arbetat 

med på Gotland, Supermarit och därefter 
har vi i arbetat brett med både studiemil-
jö, utbildning och rekrytering och även 
mot industrin. När DONNA hade bildats 
samarbetade vi i olika projekt och deltog 

i seminarier och konferenser för att öka 
medvetenheten om vikten av jämställdhet i 
branschen. För fem år sedan drog vi i gång 
DONNA-dagarna, säger hon.

DONNA-dagarna arrangeras i anslut-
ning till Sweden Game Conference, med 
workshops, miniföreläsningar och andra 
evenemang där representanter från data-
industrin medverkar. Syftet är att skapa en 
miljö där kvinnliga studenter inkluderas 
och får en bra ingång i branschen. 

DONNA har också jobbat mycket med 
kollegiet och med de startups som finns i 
Science Park Skövde och Jenny Brusk be-
rättar att initiativet har fått mycket positiv 
respons på alla plan. 

– Efter att vi för omkring åtta år 
sedan fick in rapporter om att kvinnor 

   VI VILL VÄXA MED SKÖVDE
HSBs strävan är att underlätta vardagen för våra boende. Ingen har nog  
den erfarenhet, kompetens och närvaro som HSB. Vi har snart hundra års  
erfarenhet av att skapa goda boenden. För oss är det självklart att  
satsa på Skövde och växa med staden.  
Och vi är långsiktiga i vårt åtagande; vi bygger och stannar kvar!

VÄLKOMMEN HEM!

BYGGER SKARABORGS FRAMTID
Vi nöjer oss inte med att producera funktionella byggnader med hög kvalitet i beständiga 
material. Vi brinner framförallt för att bygga långsiktiga och förtroendefulla relationer  
– till såväl våra kunder som våra medarbetare och till samhället omkring oss.

P R O J E K T E R I N G  •  T O T A L E N T R E P R E N A D E R  •  S A M V E R K A N S E N T R E P R E N A D E R  •  N Y -  O C H  O M B Y G G N A D E R  

 www.stenmarksbygg.se

Dataspelsbranschen 
– en framtidsbransch 
för kvinnor

som hamnat i inkubatorn inte blev så väl 
behandlade i sina team har affärscoacherna 
inom inkubatorn arbetat för att attrahera 
fler kvinnliga entreprenörer. I min roll 
som affärscoach har en av mina uppgifter 
varit att utbilda och stötta våra startups i 
deras jämställdhetsarbete. Det har skett en 

 Dataspelsbranschen blir alltmer jämställd 
och det behövs om branschen ska kunna 
rekrytera i takt med behoven. Det går inte 
längre att tro att endast män kan arbeta 
med dataspel, säger Jenny Brusk.

Jenny Brusk, innovationsrådgivare och affärscoach 
Science Park Skövde. Foto: Privat
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förändring i företagens sätt att arbeta, det 
finns en annan förståelse för vikten av att 
både män och kvinnor arbetar med spelut-
veckling på lika villkor. 

Idag är omkring 28 procent av studenterna 
som söker sig till kandidatutbildningen på 

högskolan kvinnor, jämfört med tio procent 
för tio år sedan – och hela 46 procent av 
alla kvinnliga studenter som antogs till en 
spelutbildning på högskolor och universitet 
2021 har börjat i Skövde. 

– Det är en väldigt god representation 
som beror på det gedigna arbetet och på 

god samverkan parallellt med att branschen 
också utvecklats och arbetar på ett nytt 
sätt, säger Jenny Brusk. 

På frågan om dataspelsbranschen är en 
framtidsbransch för kvinnor svarar Jenny 
Brusk utan att tveka:

– Absolut! Hälften av alla som spelar 
spel är ju kvinnor. Vi kan inte längre vara 
så snäva att vi tror att det bara är män som 
kan arbeta med det här. Dessutom finns det 
ett stort kompetensbehov i branschen och 
då behöver vi få tillgång till hela rekryte-
ringspoolen. l 

Hela denna bilaga är en annons från Skövde kommun ANNONSANNONS
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Med erfarenhet och kompetens från 
en mängd projekt runt om i Sverige 
och utomlands går Skanska in i 
Skövde Science City-Mariesjö med 
ambitionen att bli en aktör att räkna 
med. Genom att bygga hållbart i 
samverkan med Skövde kommun 
vill Skanska vara med och bygga ett 
bättre samhälle..
Text: Bitte Assarmo • Foto: Skanska

Det är en av våra största ambitioner. 
Vi vill skapa attraktiva stadsdelar 
(utvecklingsprojekt) och vi har kom-

petens, metoder och processer för att ligga 
i framkant i det avseendet. Mariesjö har ett 
fantastiskt läge centralt i Skövde och det 
här sättet att arbeta, att tillsammans med 
kommunen ta fram en detaljplan, är just 
så vi vill samverka med kommuner, säger 
Magnus Mellbert, affärsutvecklare med 
inriktning på bostadsutveckling. 

Skanska Sverige har 8500 medarbetare 
och omsatte 37 miljarder 2020. Företaget 
är verksamt inom bygg och anläggning, 
kommersiella byggnader såväl som bostads-
utveckling och samlar en enorm kompetens 
och förmåga att genomföra hållbara och 
attraktiva utvecklingsprojekt.

– Vi har ett mycket stort fokus på 
kvalitet och grönt byggande men också 
arbetsmiljö och etik, där vi ligger väldigt 
långt framme, säger Magnus Mellbert. 

I Skövde är man etablerad sedan länge. 
– Vi har varit med och utvecklat flera 

områden av Skövde, dels åt lokala arbets-
givare som Volvo och Fortifikationsverket 
dels samhällsfastigheter och bostäder som 
exempelvis det vi kallar studentskrapan. 
Genom vårt bolag BoKlok har vi också 
utvecklat bostäder i staden. Mest känt 
är kanske sjukhuset, som vi var med och 
utvecklade som var en enorm satsning på 
70-talet i Skaraborg. Så vi har verkligen 

lång och en stark förankring i Skövde, 
berättar Jakob Geidenmark, projektchef.

Idag genomsyras Skanskas projekt av 
social hållbarhet och klimatarbete. Man 
satsar stort på klimatmålen, och ska nå 
klimatneutralitet genom hela värdekedjan 
till 2045. Det finns ett koncernbeslut på 
det och det följs noggrant. Det är också 
en av anledningarna till att Skanska nu 
ser fram emot att få samverka med Skövde 
kommun i utvecklingen av Skövde Science 
City-Mariesjö:

– Vi delar verkligen stadens ambitioner 
när det gäller hållbarhet och trygghet, det 
är just de kärnvärden vi själva arbetar med. 
Samarbetet är a och o i sådana här stora 
projekt. Vi tycker det är väldigt intressant 
att få vara med i båda etapperna, både i 
etapp 1 med bostadsbyggande och i etapp 
2 med de kommersiella möjligheterna. Det 
här är ett superspännande projekt, säger 
Håkan Hansson, som arbetar med affärs-
utveckling för kommersiella fastigheter.

Just nu pågår arbetet med Mossagården, 
där man producerar 90 klimat smarta 
och hållbara trygghetslägenheter åt 
Skövdebostäder. Nyligen färdigställde man 
också ett äldreboende i Kviberg i Göteborg, 
som når upp till så höga miljökrav att det 
både vunnit Skanskas interna hållbarhetspris 
och certifierats med Miljöbyggnad Guld.

– Vi arbetar också med ett mycket 
intressant projekt i Karlskrona, Blå Port, 
som kommer att bli ett hus med netto noll– 
energianvändning. Det är tydliga inves-
teringar i ett tidigt skede för att minska 
klimatavtryck så mycket som möjligt, säger 
Magnus Mellbert. 

Skanska går alltså in i utvecklingen av 
Skövde Science City-Mariesjö med ett 
digert facit. 

– Vi har expertis i bolaget och vill vara 
en trygg partner under hela resan. Det är 
en stor styrka, avslutar Håkan Hansson. l 

Så vill Skanska 
bidra till ett bättre samhälle 

Magnus Mellbert, Jakob Geidenmark och Håkan Hansson. Foto: Skövde kommun

Skanskas projekt Port Blå 
i Karlskrona – ett hus med 
netto noll-energianvändning. 
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Som allmännyttigt bostadsbolag 
finns Skövdebostäder överallt där 
Skövdeborna finns. Nu är man också 
med i markanvisningstävlingen 
för nya stadsdelen Skövde Science 
City-Mariesjö.
Text: Bitte Assarmo • Foto: Skövdebostäder

Skövdebostäder är ett kommunalt 
bostadsbolag som bidrar till stadens 
utveckling inom olika områden. 

Hållbarhetens alla delar genomsyrar verk-
samheten och man jobbar hela tiden mot 
de klimatmål som Skövde kommun har satt 
upp. Under lång tid har man jobbat med 
att minska energiförbrukningen i befintliga 
hus och med den nya lag som träder i kraft 
1 januari 2022 krävs också klimatberäk-
ningar på alla nybyggnationer.

Men det är inte bara den ekologiska håll-
barheten som är betydelsefull när Skövde 
växer. Den sociala hållbarheten är minst 
lika viktig.

– Man ska trivas och känna sig trygg 
i Skövde. Med våra 5000 lägenheter kan 
vi bidra till den tryggheten. Vi har också 
kapacitet att bygga 150 bostäder om året, 
varav minst hälften ska vara riktade mot 
antingen unga eller äldre. Det är ett sätt 
att möta de grupper som växer i samhället 
och som kanske har svårt att hitta pas-
sande bostäder, säger Katarina Prick, vd 
Skövdebostäder.

Skövdebostäder jobbar också med biolo-
gisk mångfald i sina områden. 

– Vi har gjort områden där vi har 
bihotell och växter som är särskilt bra för 
insekter. Vi har också byggt ett bostads-
område i anslutning till Aspö Gård, Aspö 
Eko-Logi, med både bostäder, förskola, 
odlingsmöjligheter och hållbara lösningar 
i både byggnationer och närområde. Vi har 
avtal med bönder så vi har djurhållning, 
kor och får och grisar som går där sommar-
tid. Området är tillgängligt för alla och är 
en riktig oas, med lekplats, grönytor och en 
liten sjö, berättar Katarina Prick. 

Aspö Eko-Logi är ett område som ligger 

henne varmt om hjärtat och som ger inspi-
ration till andra områden, både befintliga 
och nya – och även till Skövde Science 
City-Mariesjö.

– Skövde Science City-Mariesjö är kom-
munens huvudsakliga satsning framåt, en 
helt ny stadsdel, där vi gärna vill vara med. 
Därför har vi lämnat in en intresseanmälan 
och fått beskedet att vi ingår i markan-
visningstävlingen. Med vår kompetens, 
kapacitet och vårt kunnande vet vi att vi 
kan bidra. Det känns väldigt spännande 
med det fina läget, med högskolan, Science 
Park och resecentrum, och vi hoppas vi får 
möjlighet att testa lite nya lösningar.

Redan nu bebygger man ett område som 
kommer att ligga precis i anslutning till 
den nya stadsdelen, med 70 lägenheter 
inriktade mot mindre hushåll.

– Det är ett väldigt centralt läge där vi 
också tar med oss vår kunskap om hållbart 
byggande. Här behöver man inte ha bil för 
att leva och bo. Vi satsar bl a på cykelförva-
ring och tillgång till cykelservicestation. 

– Vi bygger inte bara där marknaden vill 
utan finns i hela Skövde och på så vis är vi 
en katalysator för de områden där kommu-
nen vill att det ska byggas. Och vi har bra 
bostäder där invånarna tycker om att bo, 
avslutar Katarina Prick. l 

Skövdebostäder:
”Man ska trivas och 
känna sig trygg i Skövde”

 Ekoidyll i Skövde.

Skövdebostäder bygger i hela kommunen. 
Här Aspö Eko-Logi, med odling i närmiljön. 

 Katarina Prick, vd Skövdebostäder. 

Hela denna bilaga är en annons från Skövde kommun ANNONSANNONS
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Skövde Science City-Mariesjö blir 
en helt ny stadsdel, som bäddar in 
högskolan och Science Park Skövde. 
En enorm satsning för framtiden och 
fortsättningen på en resa som tog 
sin början när Högskolan i Skövde 
startade.
Text: Bitte Assarmo • Foto: Skövde kommun

När högskolan kom till, och därefter 
Science Park i början av 2000-talet, 
fanns det en tanke bakom, berättar 

Katarina Jonsson, Kommunstyrelsens ord-
förande i Skövde. Vi tyckte att vi stod på 
för få ben och bestämde oss därför för att 
jobba för att skapa ett ben till. Eftersom vi 
är väldigt stolta över vårt breda näringsliv, 
och den industri som sedan länge är etable-
rad i staden, ville vi också skapa grogrund 
för nya branscher.

Då hade termer som fintech och serio-
us gaming nyss dykt upp, och det var 
långtifrån alla som såg potentialen. Men 
för Skövde kommun stod det klart att det 
var branscher på frammarsch, som skulle 
kunna bidra till en långsiktig stabilitet.

– Det här är också branscher som lockar 
unga. Och alla städer vill ha ungdomar. 

Eftersom högskolan är det viktigaste vi har 
så insåg vi att vi också måste bidra till att 
öka dess attraktivitet. Vi ville också få fler 
studenter att stanna här och starta företag 
i Science Park. Genom detta har båda 
blivit en mycket viktig hub, säger Katarina 
Jonsson. 

En annan oerhört viktig del av parken är 
ASSAR, poängterar hon, en arena som 

samlar folk på Volvoområdet för att skapa 
framtidens industri. Alla dessa branscher 
har betytt mycket för Skövde och att ta 
nästa steg var därför inget svårt beslut.

– Vi behöver bädda in högskolan och 
Science Park med ännu bättre förutsätt-
ningar för att få fler att välja Skövde. 
Därför valde vi Mariesjö för att skapa en 
helt ny stadsdel.

Skövde Science City-Mariesjö blir en 
helt ny typ av 24/7-samhälle, där man 
lagt stort fokus på ungdomars och unga 
barnfamiljers behov. Hållbarhet står 
högt i kurs, liksom nya teknologier, för 
att skapa en bra mylla för parken och 
högskolan.

– Vi har siktet mot 2040 då vi ska ha 
3000 nya bostäder i hela området, med 
delmål om 1000 bostäder per år, och mot 
högskolans målsättning att dubbla sin 
storlek. Även parkens målsättning är att 
komma upp från nuvarande omkring 1000 
till minst det dubbla, kanske 3000. För att 
skapa dessa förutsättningar krävs något 
extraordinärt som bevarar vår attraktivitet 
och stärker högskolan. Tjugo år framåt tror 
vi att det här kommer att få mycket stor 
betydelse för Skövde.

Katarina Jonsson sticker inte under stol 
med att den extraordinära omställningen 
kommer att påverka många människor. Det 
är mycket som ska byggas och redan nu 
finns många intressenter som vill investera 
sitt kapital i Skövde.

– Det tycker vi förstås är väldigt roligt, 
säger hon, men vi är också måna om att de 
lokala företagen ska få vara med på resan. 
Vi vill ha mångfald men det får inte ske 
på bekostnad av våra egna företag. Därför 
måste det bli en balans. Vi är otroligt stolta 
över vårt näringsliv och vi har en samver-
kan som sticker ut.

Skövdes relativa litenhet som centralort är 
en av anledningarna till att kommunen är 
så duktig på att samarbeta med organisatio-
ner, föreningsliv, högskolan och näringsli-
vet, fortsätter hon:

– Vi har ett näringsliv som är på tå 
och otroligt mångfacetterat idag. Det 
ska vi ta vara på och se till att de får bra 
förutsättningar. Vi har en samverkan som 
sticker ut, vi jobbar bra ihop och lyssnar 
på varandra. Det är så framgång skapas. 
Man ska inte tro att man har facit bara 
för att man är politiker, avslutar Katarina 
Jonsson. l 

”En extraordinär omställning”
Kommunstyrelsens ordförande:

Hela denna bilaga är en annons från Skövde kommun ANNONSANNONS

Katarina Jonsson. 

Skövde skapar nya förutsättningar för att bevara stadens 
attraktivitet och stärka högskolan. "20 år framåt tror vi att 
det här kommer att få mycket stor betydelse för Skövde", 
säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson.
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Make a move!

Handen upp. Vem vill verka i ett ledande centra 
för Fintech och världsledande produktions-
teknik, och en av landets just nu främsta data-
spelsstäder?

Ja, inte för att skryta, men det är svårt att låta 
bli när internationella bolag gång på gång väljer 
att etablera sig just här, och att dataspel produ-
cerade i Skövde ofta toppar de internationella 
försäljningslistorna.

Med högskolan, Science Park Skövde, flera 
innovationsarenor och många kreativa startups 
har vi ett näringsliv i framkant som utmanar 
gamla spelregler, bryter ny mark och driver 
omställningen mot ett hållbart samhälle. 
Och vi vill bli fler.

För dig som vill bo där det händer planerar vi 
nu för Skövde Science City, en unik ny stadsdel 
i centrum där hållbara bostadskvarter för olika 
livsfaser varvas med företagslokaler och inno-
vativa mötesplatser.

Frågor och funderingar? Såklart du har. Att 
flytta är ett stort steg. Vi hjälper dig gärna på 
vägen och svarar på frågor kring hur det är att 
bo och verka i Skövde.  Varför inte börja med 
ett besök?

Har du tänkt tanken att flytta till Skövde? Great! 

Let’s Connect!

www.skovde.com



ISOLERING ÄR EN NYCKEL TILL LÖSNINGEN 
Byggnader står för ca. 40 % av energianvändningen och 36 % av utsläppen av växthusgaser inom EU. 
Energieffektivisering av byggnader är därför en viktig del i att nå klimatmålen och våra produkter spelar 
här en avgörande roll. 

PAROC® står för energieffektiva och brandsäkra isoleringslösningar av stenull för nybyggnation och 
renovering, VVS-lösningar, industriapplikationer, marin- och offshorelösningar. Vårt varumärke bygger 
på mer än 80 års erfarenhet av innovation, produktion och teknisk knowhow. Läs mer på PAROC.SE.
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