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DÄRFÖR.

Varför behöver vi i Falkenberg ett  ut talat och 
definierat platsvarumärke?

Jo, platsvarumärket har hjälpt oss att sätta alla 
våra styrkor på pränt. Plats varumärket är ett 
ramverk som ska stärka vår konkurrens- och 
 attraktionskraft så att fler väljer att bo här, 
 besöka oss och driva sina företag här. 

En attraktiv plats skapar bättre förutsättningar 
för tillväxt och en fortsatt fungerande välfärd, 
god livskvalitet och bra samhällsservice.  

Vi vill även locka nya talanger som är med och 
bidrar till en ännu mer spännande och kreativ 
livsplats. 

Vår ambition är att du som invånare ska känna 
dig stolt över Falkenberg och det som erbjuds 
här. Om du trivs och mår bra i Falkenberg så  
är vårt varumärke starkt, vilket bidrar till vår 
 attraktionskraft. År 2030 vill vi vara minst 
50 000 invånare. 

Platsvarumärket Falkenberg ska:

• Bidra till Falkenbergs attraktionskraft och tillväxt (50 000 invånare 2030)

• Utgöra ett ramverk och stöd för fortsatt utveckling och marknads föring av Falkenberg som plats

• Särskilja platsens varumärke från kommunorganisationens

• Förtydliga, ena och stärka  Falkenbergs profil

• Skapa stolthet kring det vi har och det vi är

• Öka kännedomen om  Falkenberg nationellt och  internationellt

Tanken med användarguiden är att  berätta om grunderna i Falken bergs 
platsvarumärke*. Vi vill också visa exempel på hur du som bor och  verkar i  
Falkenberg kan  bidra till bilden av  Falkenberg på ett sätt som passar just dig. 
Med Falkenberg menar vi hela kommunen som geografisk plats. 

* Ett platsvarumärke är den samlade bilden och upplevelsen av en plats.
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FBG ÄR MER ÄN 
MARKNADSFÖRING
Platsens varumärke är mer än marknads föring, 
mer än en ny  logga eller ny visuell identitet. 
För oss som bor och verkar i  Falkenberg är 
plats varumärket också ett ramverk för  platsens 
utveckling. 

Platsvarumärket kommer vara en guide för oss 
när vi utvecklar nya idéer och koncept som gör 
vår plats ännu bättre. Vi kan till exempel  använda 
ramverket för FBG när vi jobbar med den  fysiska 
planeringen, när vi tänker färg, form och funk-
tionalitet eller utvecklar nya produkter och tjäns-
ter. Den fortsatta utvecklingen och marknads-
föringen av vår plats ska alltid återspegla vår 
valda position och vårt varumärkes erbjudande.

Vi i Falkenberg har utgått från en utvecklings-
modell som omfattar tre  olika typer av fokus  
för en attraktiv plats; place branding, place 
 development och place management. 

Place management innebär ledning och sam-
ordning, vilket är en grundläggande framgångs-
faktor för ett väl fungerande platsvarumärke. I 
Falkenbergs fall ligger ansvaret för ledning och 
 samordning på Falkenbergs kommunkoncern. 
 Bolaget  Destination Falkenberg ansvarar för den 
officiella marknadsföringen av  Falkenberg som 
plats. 

Föreningsliv

Besökare

Näringsliv

Falkenbergare

Place Branding

Marknadsföring

Place Management

Ledning och samordning

Place Development

Platsutveckling

Visuell identitet, logga mm

Marknadsplan med  
definierade målgrupper

Kampanjer och  
konceptualisering

Styrning, planering och 
genom förande

Engagemangsskapande 
 aktiviteter och nätverk

Fysisk planering och 
 gestaltning

Utveckling av nya tjänster 
och produkter

Destinationsdesign

Tillsammans är vi FBG
Platsvarumärket ger oss möjlighet att särskilja 
platsen Falkenberg från Falkenbergs kommun 
som organisation. Kommunen är bara en av 
alla aktörer som verkar på platsen. Kommunens 
vapensköld är även fortsättningsvis symbolen 
för den verksamhet som kommunen ansvarar 
för, tex våra skolor, vår omsorg och den övriga 
samhällsplaneringen. Platsvarumärket fokuserar 
istället på det som finns på den geografiska platsen 
Falkenberg.  

Vi är många som utgör och bidrar till bilden av  
Falkenberg och vi har alla olika roller och för-
väntningar på Falkenberg som plats. I Falkenberg 
ser vi följande intressenter och ambassadörer. 

• Falkenbergare (invånare, utflyttade och övriga 
med ett hjärta för Falkenberg) 

• Näringsliv
• Besökare
• Föreningsliv
• Offentlig verksamhet och samhällsaktörer 

Fig. Asplund, Place Management
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RAMVERKET  

FBGs position
Falkenberg är inte bara en 
plats. Det är en livsstil. 

FBGs identitet
Det finns en stolthet och envishet som präglar 
Falkenberg som plats. Här gör vi saker på vårt 
eget sätt. Vi går vår egen väg. Vår identitet är 
stark. I Falkenberg finns också insikt och själv-
distans. Vi är medvetna om våra svagheter och 
utmaningar. Det finns mycket att utveckla och 
förbättra i Falkenberg. Vår plats är en plats 
med potential. Vi ser oss själva som uppstickare 
jämfört med andra.

FBGs erbjudande
Vi har mycket att vara stolta över i Falkenberg. Vi 
har tydliga styrkor och naturliga förutsättningar som 
gör att vår plats upplevs som  attraktiv för många. 
Läget, naturen, mathantverket, upplevelserna, 
människorna. I Falkenberg finns det stora i det 
lilla. Falkenberg är prisvärt. Här kan du skapa ett 
vardagsnära och enkelt liv med guldkant. Både 
som invånare och besökare.

FBGs värdeord
För att sammanfatta känslan av Falkenberg har vi 
valt ett antal varumärkesvärden som är talande för 
vår plats. De utgör platsens DNA och summerar vad 
Falkenberg står för. Orden fungerar som ledstjärnor 
när vi utvecklar och vårdar vårt varumärke. Våra 
varumärkesvärden definierar vårt form- och bildspråk 
och hjälper oss när vi berättar om vår plats. 

Lekfullt
I Falkenberg finns skaparkraft. 
FBG är intresserat och nyfiket. 
Spontant. Med självdistans 
och  glimten i ögat.

Familjärt
I Falkenberg är alla  välkomna. 
FBG är  inkluderande, vardags-
nära, gästvänligt, tryggt.

Äkta
I Falkenberg kan du vara dig 
själv. FBG är på riktigt. Naturligt 
med känsla. Okonstlat. Ärligt. 

Modigt
I Falkenberg går vi vår egen 
väg. FBG är innovativt.  
Vi vågar testa. Vi utmanar 
och tar ställning. Uppriktigt. 
Framåt. Passionerat. Proaktivt.

Enkelt
Livet i Falkenberg ska kännas 
enkelt, inte krångligt och svårt. 
Tydligt. Prestigelöst. Avslappnat. 

Outforskat
Falkenberg är inte färdigt. 
FBG är nybyggaranda. Okänt. 
Nytt. Äventyrligt. Spänning. 
Utveckling. Frihet. 

Här är en enkel sammanfattning av ramverket för 
platsvarumärket FBG.
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FBG VÄCKER 
KÄNSLOR

LIVSSTIL

Falkenberg är en vacker plats med många härliga människor och  livsstilar. 
Tillsammans med platsens olika ambassadörer och intressenter har vi 
 arbetat fram värdeord för FBG: livsstil, familjärt, äkta, lekfullt, modigt, enkelt 
och  outforskat. Detta vill vi förmedla i bild och berättande. 

ÄKTA

FAMILJÄRT

OUTFORSKAT

ENKELT

MODIGT

LEKFULLT
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FALKENBERG 
I FÄRG Den gula tråden

I Falkenberg har vi en stark koppling till den gula färgen. Solsemester, 
 shoppingäventyr och elitfotboll har hjälpt oss sätta Falkenberg på kartan. 
 Falkenbergs officiella färg drar ögat till sig och stärker samhörigheten 
med det som redan sticker ut. När vi kommunicerar försöker vi i första 
hand hålla oss till vår varmgula färg.

Falkenberg finns självklart i regnbågens alla färger. Inget är rätt eller fel. 
Här är inspiration till extrafärger, så kallade komplementsfärger.   

Varmgul
C0 M18 Y100 K0
Pantone 7406

Turkos
C83 M0 Y44 K0
Pantone 326

Röd
C10 M85 Y92 K2
Pantone 7597

Mörk turkos
C98 M0 Y48 K35
Pantone 7718

Ljusblå
C61 M19 Y0 K0
Pantone 7597

Grå
C0 M0 Y0 K53
Pantone Cool Gray 9

Mörkblå
C100 M40 Y0 K0
Pantone 285

Svart
C0 M0 Y0 K100
Pantone Proc. Black
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LOGGAN
Platsens logotyp är förkortningen FBG. Kort. Koncist. 
Enkelt. Funkar både som effektiv avsändare och som 
praktisk hashtag. #FBG

Vår huvudlogotyp ligger på en varmgul platta. Man 
lägger den i det ”hörn” där den passar bäst in i bilden.

Den här varianten har vi upptill i bild.

Den här varianten har vi nedtill i bild.
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TYPSNITT 
FÖR FBG

A B C D E F G H I J K L M N O 
P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Rubriktypsnitt Proxima Nova Black - Alltid i versaler

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo 
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö

Mellanrubriker Proxima Nova Bold 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo 
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö

Ingresser Proxima Nova Regular 

Proxima Nova och Baskerville är de typsnitt som vi använder i den  officiella mark-
nadsföringen av FBG som plats. I våra digitala kanaler använder vi även Libre 
Baskerville. Våra valda typsnitt är både lätta att läsa och att använda. Falkenbergs 
 typsnitt är inte specialtillverkade för oss, utan finns lätt tillgängliga för vem som 
helst att använda. 

I vår officiella kommunikation har vi valt att skriva Falkenbergs rubriker med  
stora bokstäver, så kallade versaler för att skapa en tydlig igenkänning. 

Proxima Nova och Baskerville erbjuder fler stilvarianter än de vi visar upp här. 
Använd de olika typsnittsstilarna med förstånd. Läsbarhet och tydlighet är 
 ledstjärnor, men glöm inte att det gärna får se snyggt ut. Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo 

Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö

Brödtext Baskerville
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SÅ SYNS FBG
I det officiella marknadsföringsmaterialet från Falkenberg använder vi oss av den gula 
färgen som bas. Vi jobbar med de valda typsnitten och komplementsfärgerna. Alla som 
vill har möjlighet att göra detsamma och ladda hem platsens logga och mallar för att 
använda i sin egen verksamhet. 
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FBG PÅ PLATS
När vi marknadsför FBG kan vi vara kreativa för att på olika sätt förmedla 
platsvaru märket, både som företagare, förening, offentlig aktör eller privatperson. 
När vi flaggar på våra profilbärande platser gör vi det med FBG-flagg. När Falken-
bergs kommun är sponsor väljer vi att visa upp platsens logga, inte som tidigare det 
kommunala vapnet. 

Vill du också flagga FBG eller ha en FBG-logga i ditt skyltfönster?  
Kontakta Destination  Falkenberg så hjälper vi dig.  
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Tanken med Falkenbergs platsvarumärke är att alla som har ett hjärta för Falkenberg ska kunna vara 
med och bidra. Oavsett om du är företagare, privatperson eller offentlig aktör kan du vara med på 
Falkenbergs platsresa. 

VI MARKNADSFÖR  
FBG TILLSAMMANS
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DIN DEL AV FBG  
”CO-BRANDING”
Vi är många som kan marknadsföra Falkenberg. Därför har vi försökt att skapa goda  förutsättningar 
för dig som tillsammans med oss vill använda dig av FBG. Platsens logga står sällan ensam. Alla som 
vill kan använda loggan i sin egen kommunikation och marknadsföring. Det hoppas vi att många av 
er vill göra. Genom en gemensam visuell  avsändare kan vi på ett smart sätt visa upp det  variationsrika 
utbud och erbjudande som vi har här i Falkenberg. Vi hoppas att du får inspiration att lyfta FBG på 
ditt eget sätt och i ditt eget sammanhang. Här är en rad exempel på hur andra Falkenbergsaktörer 
har marknadsfört sig själva. Och Falkenberg. Samtidigt.

Ja tack  
Våra enkla rekommendationer för att använda FBG i din marknadsföring är:
• Använd gärna FBG-loggan på den gula bakgrundsplattan. På så vis skapar vi en bra igenkänning.
• Om den gula plattan inte fungerar, använd en annan färg, till exempel ert företags huvudfärg.
• Om plattan inte funkar alls, använd bara FBG.

Nej tack - regler
Vi vill att Falkenbergs varumärke ska kunna användas fritt för tolkning. Men det finns ett  antal olika 
situationer och sammanhang där Falkenbergs logga och marknadsföringsmaterial inte får användas. 
Dessa sammanhang omfattar bland annat: 
• Förtal, personliga angrepp eller förolämpningar
• Hets mot folkgrupp, sexistiska eller andra trakasserier
• Våldsskildringar eller pornografi
• Uppmaning till brott
• Svordomar eller obscena ord
• Olovlig användning av upphovsrättsligt skyddat material

Om du ser att Falkenbergs logga, bilder och visuella byggstenar används på ett sätt som du anser 
strider mot god ton är vi tacksamma om du hör av dig till Destination Falkenberg på fbg@falkenberg.se

HÄR 
hittar du logga 

och typsnitt:

www.falkenberg.se/ 
attraktionskraft
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TOLKNINGAR 
AV FBG
Vi har bett några av våra härliga Falkenbergsambassadörer att tolka 
FBG på sitt eget vis. Tolkningarna är bildsatta av Falkenbergsfotografen 
Magnus Carlsson. Har du något eget kul exempel som du vill dela med 
dig av? Hör av dig till oss på fbg@falkenberg.se

 

 

Sara Wennerström 42 år, Falkenbergare sedan 2010 
Bagare och delägare Solhaga Stenugnsbageri och 
 Borgmästargården café och konditori

”Man kan säga att hela mitt bageri är en enda stor tolkning av Fal-
kenberg. Allt vi gör handlar om att hämta råvaror så nära som möjligt 
och göra det allra bästa vi kan av dem. Brödet är baserat på dinkel 
och vete som har växt på åkrarna i närheten, malt på Berte Qvarn 
som ligger bara några hundra meter från bageriet. Ofta varierar vi 
innehållet genom att gå ut och plocka saker i trädgården eller på 
 ängen mittemot. Från att de första nässlorna tittar fram till dess att 
det sista höstäpplet fallit från grenen. 

För mig är Falkenberg en liten stad, men på ett bra sätt. Det är så 
nära till både stan och den fina naturen, här finns så mycket att göra. 
Jag gillar öppenheten både i landskapet och hos människorna. När 
jag flyttade hit med familjen fick vi snabbt ett bra nätverk, inte minst 
bland många inspirerande matföretag när vi startade Solhaga Sten-
ugnsbageri i Slöinge. Jag uppskattar den starka nybyggarandan, att 
kunna vara med och påverka utvecklingen framåt.”
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Margaretha Nielsen, 63 år och Falkenbergare sedan 1970. 
Konsthantverkare och kravallslöjdare, Falkenbergs textilgille. 

”När jag fick frågan om att göra min tolkning av FBG kom min ide 
med en gång: Bokstavsfigurer. Det blev en kille, en tjej och en orm. 
Adam, Eva och ormen, vad blir det? Falkenberg är ett paradis om 
man vill. Killens gröna färg är FFF:s nya fotbollsplan, ögonen på 
henne och honom är Ishallen, hennes runda former är Tullbron, 
 utsmyckningen på Eva är att Falkenberg är en pärla på västkusten  
och ormens gula färg är sommarsolen över vår stad. Tar man alla 
 färgerna får man Prideparaden. 

Falkenberg för mig är en allround plats med ett mycket centralt läge, 
mer centralt än Stockholm. Härifrån är det nära både till andra länder, 
städer och spännande kulturplatser.” 

Micael Stålbom 54 år, född Falkenbergare 
Bagare och delägare Stålboms Konditori

”När jag fick frågan om jag ville tolka FBG så var det en självklarhet 
att välja vår kaka som heter just Falkenbergare. Det är en mandelkaka 
med apelsinglasyr som har funnits med oss i vårt sortiment de senaste 
25-30 åren och blivit en av våra storsäljare.

Jag har bott i Falkenberg hela mitt liv. Falkenberg för mig är närhet, 
småskalighet och havet.”
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Johan Blidberg, 33 år och Falkenbergare sedan 2013 
Kock, bagare och husmor på Lis Mejeri i Stafsinge

”Att tolka FBG var enkelt. För mig står F:et för allt det goda som  
fiskarna fångar åt oss och närheten till havet. B:et står för bond-
gårdens spannmål, ägg & kött. G:et är ju alla grönsaker som finns  
här som vi kan odla på marken där vi står. Allt det vi äter, utan 
 krusiduller, fast med en twist. 

I Falkenberg är det möjligt för mig att jobba med det jag gillar  
bäst, nämligen mat. Här i Falkenberg finns en liten härlig familj  
av mathantverkare som alla trivs och jobbar tillsammans.”  

Camilla Rosberg 48 år, född Falkenbergare 
Konstnär och regional konstsamordnare

”Falkenberg är färgstarkt på så många plan, det ville jag visa i min 
 version av FBG, med hjälp av mina redskap och material i ateljén  
som ligger mitt i stan vackert beläget vid Ätran. Min stad som på  
ett magiskt sätt blomstrar upp på sommaren och är vackert lågmält 
på vintern. 

Falkenberg för mig betyder hem, hav, trygghet, familj, arbetsglädje, 
vackra landskap och kärlek på det personliga planet. I mitt yrke som 
konstnär betyder det undersökande arbetsro och flow, där jag ofta utgår 
från min vardag i min bildvärld. Idag ser jag Falkenberg och dess 
utbud som rikt och att jag har fortfarande mycket kvar att upptäcka och 
utveckla, det känns fantastiskt.” 



34 35

Vill du också bli Falkenbergsambassadör? 
Anmäl dig på www.falkenberg.se/attraktionskraft 

Tack till våra fotografer!
Sid 1, 2, 6, 12, 17, 18, 22 & 24 Marie Hidvi/Hidvi Group
Sid 4 & 34 Sanna Bäckström/Hidvi Group
Sid 14 Fredrik Johansson Falkenbergs kommun
Sid 20, 26, 28, 29, 30, 31, 32 & 33 Magnus Carlsson
Sid 23 tygpåse/skyltfönster Daniel Samuelsson Falkenbergs kommun
Sid 23 Falkenbergs FF Robert Boman falkenbergsbild.se



Under 2015 och 2016 har Falkenbergs kommunorganisation 
med bolag lett och samordnat arbetet för att definiera ett 
 varumärke för Falkenberg som plats. Arbetsprocessen har 
 kallats ”Attraktionskraft Falkenberg” och genomförts tillsammans 
med invånare, företag och föreningar. 

Platsvarumärket Falkenberg är ett ramverk för den fortsatta 
 utvecklingen och marknadsföringen av Falkenbergs kommun 
som geografisk plats.  

Du kan läsa mer på www.falkenberg.se/attraktionskraft

#FBG

Destination Falkenberg AB
Holgersgatan 11, 311 34 Falkenberg

fbg@falkenberg.se www.falkenberg.se/attraktionskraft A
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