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UPPDRAG MÅL 
Under 2015 och 2016 har Falkenbergs kommun
organisation med bolag lett och samordnat arbetet 
för att definiera ett varumärke för Falkenberg 
som plats. Arbetsprocessen har kallats ”Attrak
tionskraft Falkenberg” och genomförts tillsam
mans med invånare, företag och föreningar. Vår 
utgångspunkt i kommunen är att vi utvecklar 
vår plats på uppdrag av och för dig som bor och 
verkar i Falkenberg. 

Platsvarumärkesarbetet syftar till att stärka 
 Falkenbergs konkurrens och attraktionskraft  
så att fler väljer att bo, besöka och driva sina 
 företag här. Genom att aktivt verka för en håll
bar tillväxt skapar vi goda förutsättningar för en 
fortsatt fungerande välfärd och god samhälls
service. Vi blir också fler som 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. 

I detta dokument definierar vi vår ambitionsnivå 
som tillväxtkommun, vi beskriver vårt nuläge, 
vår arbetsmetod, våra insikter och våra möjlig
heter framåt. Vi ser platsvarumärkesrapporten 
som ett ramverk för den fortsatta utvecklingen 
och marknadsföringen av Falkenberg som plats. 
Med Falkenberg menar vi hela Falkenbergs 
kommun som geografisk plats.   

Mari-Louise Wernersson (C) Per Svensson (S) Claes Ljung (M) 
Ordförande, ledamot Ledamot Ledamot

Dahn Persson (S) Tore Holmefalk (C) Susanne Nilsson 
Ledamot Ledamot Ledamot

Göran Bengtsson Roger Viklund Sara Ståhle
Ledamot Ledamot Ledamot

Platsvarumärket Falkenberg ska:

• Bidra till Falkenbergs attraktionskraft och tillväxt (50.000 invånare 2030)

• Öka kännedomen om Falkenberg nationellt och internationellt

• Utgöra ett ramverk och stöd för fortsatt utveckling och marknadsföring 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
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FALKENBERGS  
PLATSVARU
MÄRKESFILOSOFI
Enkelt förklarat handlar varumärkesarbete om 
att arbeta med sitt rykte, om att leverera relevant 
värde och god nytta till sina valda målgrupper, 
både idag och framåt. Ett varumärke är den 
samlade uppfattningen, till exempel av ett före
tag, en verksamhet, en produkt eller tjänst, en 
plats, eller en person. 

Ett platsvarumärke skiljer sig dock från andra 
typer av varumärken eftersom det oftast är flera 
intressenter som ”äger” platsen och således fler 
som skapar varumärket tillsammans. Ett plats
varumärke är alltså ett system utan formell 
maktstruktur. 

Framgångsfaktorer för att skapa ett relevant 
och hållbart platsvarumärke kräver mer än 
bara marknadsföring (t.ex. slogan, logotyp och 
kommunikation). Det krävs även ett samordnat 
arbetssätt samt fokus på platsutveckling. I ut
vecklingen av platsen ingår bl.a. discipliner som 
stadsplanering, arkitektur, infrastruktur, innova
tionsarbete, företagsutveckling, offentlig service, 
tjänsteutveckling, säkerställande av kompetens 
och talang. Falkenberg har därför utgått ifrån en 
utvecklingsmodell* som omfattar tre perspektiv; 
place management, place branding och place 
development.

I enlighet med modellen har vi valt att fokusera 
på följande principer och förhållningssätt i arbe
tet med platsvarumärket.

• Särskiljningsförmåga  Ett bra varumärke 
har ofta något som särskiljer det från andra. 
Något positivt som man minns, som sticker 
ut och som en tänkbar målgrupp kan se som 
konkurrenskraftigt i jämförelse med andra 
valbara alternativ. Vår ambition i detta arbete 
har varit att definiera vad det är som gör Fal
kenberg unikt när vi jämför oss med konkur
rerande platser. När en plats är unik blir den 
minnesvärd vilket vi önskar att Falkenberg ska 
bli nästa gång folk funderar på att flytta hit, 
investera här eller besöka oss.

• Autenticitet – I ett varumärkesarbete definie
rar vi ett löfte till våra valda målgrupper. Är 
glappet mellan löfte och verklighet för stort 
har vi inget starkt varumärke och därmed 

ingen trovärdighet. Vår ambition har varit att 
bygga Falkenbergs varumärke på värden som 
är kopplade till platsens identitet. Vi har grävt 
där vi står och utgått från platsens naturliga 
styrkor. Vi har också skaffat oss insikt i och 
förståelse för hur andra utanför Falkenberg 
upplever oss. 

• Medskapande – Ingen äger varumärket  men 
alla är en del av det. Det behövs därför ett 
helt annat tillvägagångssätt för att skapa ett 
starkt platsvarumärke, jämfört med att bygga 
eller utveckla ett varumärke för en vara eller 
tjänst. Ett varumärke får bäst genomslag och 
kraft när det skapas tillsammans och vårdas i 
samverkan mellan kommunorganisation, invå
nare, näringsliv och intresseorganisationer. Vi 
har därför lagt stor vikt på bred invånardialog 
och förankring för att skapa samsyn, identitet 
och stolthet bland våra invånare och aktörer i 
platsvarumärkesarbetet.

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

* Fig. Asplund, Place Management
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INTRESSENTER & 
AMBASSADÖRER 
Vi är många som utgör och bidrar till bilden av Falkenberg. Vi har alla olika roller och 
 förväntningar på Falkenberg som plats. I arbetet har vi jobbat med följande grupperingar. 

• Falkenbergare (invånare, utflyttade och övriga ambassadörer med hjärta för Falkenberg) 
• Näringsliv
• Besökare
• Föreningsliv
• Offentlig verksamhet och samhällsaktörer 

Föreningsliv

Besökare

Näringsliv

Falkenbergare
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METOD OCH 
 UNDERSÖKNINGAR
Som underlag för varumärkesarbetet har vi gjort en omfattande datainsamling. Sammanlagt har 
1780 personer sagt sitt i de undersökningar vi genomfört inom projektet. 

Vi har bland annat genomför en riksrepresentativ nätbaserad enkät som undersöker vad Sverige 
tycker om Falkenberg. En likvärdig undersökning har genomförts i Falkenberg för att få inblick i vad de 
som bor och verkar här tycker. Vi har även kompletterat de kvantitativa enkätundersökningarna med 
kvalitativa workshops och samtal. Vi har dessutom analyserat och sammanställt tidigare genom förda 
undersökningar, styr och strategidokument mm från kommunorganisationen och andra aktörer. 
Våra förutsättningar har kartlagts genom Falkenbergs nuläge och potential. (Se bilaga ”datainsamling” 
för sammanställning av underlag).

Falkenbergsambassadörer
För att ta tillvara på allt det engagemang och de utvecklingsidéer som finns i Falkenberg har vi 
inom ramen för Attraktionskraft Falkenberg lagt grunden för ett ambassadörsnätverk i Falkenberg. 
 Ambassadörsnätverket har hjälpt oss att nå ut, skapa stolthet och goda förutsättningar för  fortsatt 
medskapande och delaktighet. 

Intresset har varit stort. Ambassadörsnätverket består just nu av 358 personer. Som Falkenbergs
ambassadör har man haft möjlighet att följa processen på nära håll och bidra till  utvecklingsarbetet, 
bland annat genom fysiska träffar och digitala kanaler så som Facebook och nyhetsbrev.  

Sammanfattning datainsamling

Vår datainsamling visar följande:

Kännedomen om Falkenberg är förhållandevis 
låg i övriga Sverige och omvärlden. Andelen 
invånare med en eftergymnasial utbildning är 
lägre (17%) än genomsnittet i Sverige (25%). En 
låg andel ungdomar i Falkenberg väljer att läsa 
vidare på högskoleoch universitetsnivå och flera 
företag har svårt att rekrytera kompetent personal.

I Falkenbergs kommun finns det ingen kunskaps
intensiv institution och det är en låg andel forsk
ning och utveckling i företagen. Flera småföretag 
vill inte växa och medelåldern bland företagare i 
kommunen är hög.

Utmanande demografisk utveckling
Den yrkesverksamma åldersgruppen 1964 år 
minskar samtidigt som åldersgruppen över 65 
ökar. Den demografiska utvecklingen bidrar på 
så sätt till att Falkenberg får en allt mer åldrande 
befolkning vilken kräver stora insatser och ökade 
kostnader för kommunen samtidigt som skatte
intäkterna minskar.

Falkenbergs kommun har en positiv befolknings
tillväxt, nära till stora städer och marknader. Det 
finns en väl utbyggd infrastruktur i nordsydlig 
riktning, natursköna områden med kombinationen 
av hav och naturen i inlandet. Det är nära till 
Högskolan i Halmstad och Campus Varberg. 

Ett varierat näringsliv
Näringslivet är differentierat med såväl  mindre 
och medelstora företag som större företag. 
Falkenbergs kommun har en ständigt växande 
besöksnäring, flera verksamheter inom kultur 
och evenemang liksom en lång tradition och stor 
kunskap inom livsmedelsindustrin. I kommunen 
finns flera företag som arbetar med handel och 
logistik, samt företag som arbetar med utveckling 
av nya produkter och tjänster inom förnyelsebar 
energi och miljöteknik.

Näringslivsundersökningarna bedömer följande 
branscher att ha utvecklingspotential: underhållning, 
kultur, besöksnäring, livsmedel (närproducerat, 
småskaligt, kvalité), förnyelsebar energi, hälsa, 
logistik. 

I Sverige syns en tydlig trend att antalet syssel
satta i tjänsteföretag blir fler och fler medan allt 
färre arbetar inom tillverknings och jordbruks
sektorn. En viktig anledning till denna utveckling 
är att industrin blir effektivare i sin produktion 
och behöver färre anställda. Både industri och 
jordbrukssektorn står för en betydligt större 
andel av de sysselsatta i Falkenberg än i Halland 
och i övriga Sverige. Även om besöksnäringen 
växer har trenden mot en större tjänstesektor inte 
riktigt tagit fart på samma sätt i Falkenberg. De  
privata tjänstenäringarna stod 2009 för 14 procent 
av Falkenbergs näringsliv. Motsvarande siffra för 
Halland var 16 procent och för riket 25 procent.

En svagare utveckling inom tjänstesektorn 
kan möjligtvis förklaras genom Falkenbergs 
 utmaningar kopplat till kompetensförsörjning 
och lägre utbildningsnivå. 

Låg kännedom men många besökare 
Kännedomen om Falkenberg är förhållandevis 
låg i övriga Sverige och omvärlden. Folk kopplar 
dock Falkenberg till västkusten. En mätning av 
vad varumärket Falkenberg står för idag visar att 
man associerar Falkenberg med relativt många 
saker vilket kan vara positivt men visar också 
att Falkenberg har en vag och otydlig profil. 
Falkenberg är mindre känt än jämförbara kust 
och sommarstäder som Halmstad, Varberg och 
Västervik. 

Falkenberg är en campingdestination vilket bidrar 
till att Halland är det län i Sverige som har flest 
gästnätter inom kategorin camping. 61% av 
Hallands gästnätter utgörs av campingbesökare. 
Falkenbergs besökare är huvudsakligen från Sverige. 
Kommunen har dock 10% andel utländska gäst
nätter i förhållande till 9% för Halland och 23% 
för Sverige. Danskar, norrmän och tyskar står för 
65% av det totala antalet utländska gästnätter i 
Falkenberg.

Bilden av Falkenberg idag 
Våra undersökningar visar att de  besöksgrupper 
som förknippas med Falkenberg främst är barn
familjer och vuxna med utflugna barn. Falken
berg uppfattas inte lika attraktivt för yngre vuxna. 
De som är positiva till Falkenberg motiverar det 
främst med att det är en mysig, fin och vacker 
plats, att det ligger vid kusten, nära havet, att det 

Kvalitativ data

• 2 workshops med 59 deltagare från 
 näringsliv, politik och tjänstemän.

• 3 öppna workshops med 50 invånare

• 1 workshop med Destination Falkenbergs 
styrelse, 9 st

• Intervjuer med 9 personer från styrgrupp  
samt politiker

Kvantitativ data

• Sverige om Falkenberg –  
1015 respondenter

• Invånare om Falkenberg –  
638 respondenter
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är en sommarstad med stränder och bad, och att 
Gekås Ullared ligger där. Falkenbergs starkaste 
besöksattribut är stränder och badplatser. Efter 
det kommer natur och friluftsliv, handel och 
shopping, samt mat och dryck. 

Flera företeelser och platser lyfts upp av respon
denterna som tydliga profilbärare för varumärket 
Falkenberg  Exempel på dessa är: 
kustlinjen i allmänhet och Skrea Strand i synner
het, Vallarnas friluftsområde och friluftsteatern, 
Ätran och stadens laxfiske, Gamla Stan, mat 
från Falkenberg och mataktörer samt shopping
destinationen Ullared.

De som är negativa till Falkenberg i den nationella 
undersökningen motiverar det framför allt med 
att Falkenbergs innerstad verkar vara tråkig och 
att man föredrar större städer. Liknande åsikter 
går igen i invånarenkäten och det finns en tydlig 
önskan om attraktiv innerstad med ett större utbud. 

Boendet i Falkenberg upplevs som prisvärt i 
 relation till andra närliggande och konkurrerande 
platser. Falkenbergs invånare uppskattar kommu
nens utbud av natur och rekreationsmiljöer, sport 
och friluftsliv samt skolor. Det viktigaste skälet 
för att bo i Falkenberg enligt invånarna är att det är 
”nära till hav och strand” samt ”närhet till allt”. 
I den nationella undersökningen är det dock 
inget utbud som sticker ut när man associerar till 
Falkenberg som plats att bo och leva på. Detta är 
ett ytterligare tecken på en relativt vag profil. 

Enligt SCB’s medborgarundersökning önskar 
invånare att kommunorganisationen prioriterar 
bostäder samt trygghet, och om möjligt förbättra 
kommunikationer samt fritidsmöjligheter.

Starkt föreningsliv 
Falkenberg har ett starkt föreningsliv med många 
ideella, kulturella och idrottsliga föreningar där 
flera aktörer håller mycket hög nivå. Ett exempel 
på detta är att Falkenberg kan räkna 7 elitserielag 
inom olika sporter. Även inom näringslivsrelaterade 
intresseföreningar står Falkenberg starkt. Vissa 

föreningar har flera hundra medlemmar. Denna 
föreningsanknytning kan tyda på särskilt stark 
gemenskap i Falkenberg.

Vår egen bild av FBG 
Invånare anger följande känslomässiga och 
självförverkligande skäl för att andra ska välja 
Falkenberg:
”Det är avslappnat, tryggt och harmoniskt”. 
”Folkligt och familjärt”. ”Det stora finns i det 
lilla”. ”Det finns en balans som gör att livskvali
teten ökar”. ”Möjlighet att vara sig själv”.

Bland invånare har en överraskande enighet funnits 
mellan alla åldersgrupper där de ger uttryck för 
att Falkenberg har bra förutsättningar.
Invånare beskriver en attitydförändring de sista 
åren. Man upplever att Falkenberg har mycket 
att komma med. Det finns ett ökat självförtroende 
och framåtanda. Man ser att Falkenberg har 
kapacitet som uppstickare och man är inte rädd 
att göra saker annorlunda. Samtidigt vill invånare 
värna om det som finns och bevara charmen, men 
bli bättre. Man uttrycker en önskan om att vi 
tar tillvara på befintliga tillgångar och utnyttja/
utveckla dessa. Framför allt behöver vi bli bättre 
på att berätta för andra hur bra vi har det.

Falkenbergaren har idag en ganska krass själv
bild men uttrycker samtidigt en önskan om 
imagemässig förflyttning. I workshops beskrivs 
Falkenbergs persona som en 50 årig man, född 
svensk, ganska alldaglig och tråkig. Han är rejäl, 
”bonnig” och lagom. Falkenbergs persona 2020 
beskrivs istället som en kvinna i 40 årsåldern, 
kreativ entreprenör som drivs av nyfikenhet. Hon 
är en självsäker, cool tjej med hög utbildning. 
Avslappnad, aktiv, trygg och öppen med en indi
viduell profil. Hon är jordnära och ”bonnachick”.

Styrkor/tillgångar

• Geografiskt läge mitt emellan två stora 
 arbetsmarknadsregioner

• Havet, stranden i kombinationen med naturen  
i inlandet 

• God infrastruktur

• Goda kommunikationer i nord-sydlig riktning

• Positiv befolkningstillväxt

• Differentierat näringsliv med små och stora 
 företag i många olika branscher

• Gekås och stark handel i Ullared

• Närhet 

• Starkt föreningsliv och nätverkande

• Upplevs attraktivt för barnfamiljer och vuxna  
med utflugna barn

• Prisvärt

• Stark position inom besöksnäringen

• Stolthet bland invånare

• Växande framåtanda hos invånare samt ökad 
samsyn på utveckling

• Växande grupp av småskaliga matproducenter

Svagheter

• Geografiskt läge, kan hamna i kläm mitt  
emellan två stora arbetsmarknadsregioner

• Andelen invånare med en  eftergymnasial 
 utbildning är lägre i Falkenberg (17%) än 
 genomsnittet i Sverige (25%). 

• Låg andel kunskapsintensiva företag och 
 tjänsteföretag

• Kommunen saknar kunskapsintensiv institution

• Svag innerstadshandel

• Falkenbergs innerstad upplevs inte tillräckligt 
attraktiv

• Svag utveckling i det kustnära området norr  
om Falkenberg

• Gruppen 19-64 minskar medan 65+ ökar. 

• Falkenberg har en vag och otydlig profil

• Få attraktiva bostäder

• Upplevs inte lika attraktivt för unga vuxna

• Dåliga kommunikationer öst-västlig riktning

• Gamla, slitna industrilokaler utmed Ätran

• Ojämn tillgång på basservice och bredband 
mellan landsbygd och tätort

Möjligheter

• Livsmiljöns betydelse ökar

• Ökat fokus på välbefinnande och hälsa

• Konsumtion av upplevelser ökar

• Regional destinationssatsning

• Arbetsmarknadsregionerna växer

• Kunskap fortsätter öka i betydelse

Hot

• Flera småorter tappar service

• Landsbygden avfolkas

• Åldrande befolkning

• Kapacitet västkustbanan

• Kunskap fortsätter öka i betydelse

• De sociala klyftorna ökar

SWOT  
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SWOT-sammanställning baseras på datainsamling: Varumärket Falkenberg. (Se bilaga)
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SLUTSATSER
Falkenberg har ett behov av att stärka sin attraktions
kraft och inflyttning av människor, som bidrar till 
ett levande samhälle och skatteintäkter. 

Det finns grundläggande faktorer som påverkar 
en plats attraktivitet och framför allt våra för
utsättningar. En av dessa är hur långt platsen 
ligger från en ekonomisk motor. Det vill säga 
hur långt är det till en storstadsregion eller 
inflytelserik kommun. Ju närmare, desto bättre 
förutsättningar har vi för att skapa en attraktiv 
plats som fler vill flytta till. Falkenberg ligger bra 
till med tanke på att vi ligger mitt emellan de två 
storstadsregionerna Göteborg och Malmö. I vår 
kommun kan vi även se Gekås Ullared som en 
ekonomisk motor med tanke på att det är Sveriges 
största besöksmål.

Falkenberg har ett bra utgångsläge för att ytter ligare 
stärka sin attraktionskraft. Mycket av omvärlds
trenderna går Falkenbergs väg, från förändringar 
i reseanledningar till efterfrågan på lokalproduce
rade högkvalitativa livsmedel. Det finns ett starkt 
lokalt engagemang och vilja till utveckling.  

Falkenberg har en stark position i världens 
 snabbast växande näring, besöksnäringen. 
 Denna kan och ska användas som skyltfönster 
för att utveckla varumärket och visa på fördelar 
för boende och som destination under hela året.

Falkenberg utgör ett val i en mycket stark 
 konkurrens, där många platser tävlar om att 
 attrahera människor och investeringar. Falken
berg måste finnas med som valbar plats. Vi kan 
inte vara bästa valet för alla, utan måste våga 
välja riktning och ambitionsnivå. 

I arbetet har vi identifierat en rad framträdande 
attraktionsfaktorer i Falkenberg, dessa behöver vi 
förvalta och utveckla. 

Alla är självklart välkomna i Falkenberg och 
kommun organisationen arbetar för att leverera 
god kommunal service i livets alla skeden. Vi 
behöver dock en målgrupp för ögonen när vi 
utvecklar och marknadsför vår plats. 

Den målgrupp som vi ser att Falkenberg bör 
 attrahera är den medvetna familjen, en målgrupp 
som uppskattar de naturliga förutsättningar och 
den mentalitet som finns här.

Vi ser att Falkenberg har kapacitet och  potential 
att ta tydlig position kopplad till livsstil och på det 
viset konkurrera med andra platser. Livsstils 
begreppet har stor potential, ligger rätt i tiden, 
är relevant för vald målgrupp och är nära 
 kopplat till Falkenbergs existerande styrkor. 

Falkenbergs erbjudande
• Falkenberg erbjuder ”det stora i det lilla”, en vardagsnära enkelhet. Det är avslappnat,  

tryggt och familjärt. 
• I Falkenberg finns möjlighet att vara sig själv. 
• Falkenberg är prisvärt och erbjuder ett varierat boende.  
• I Falkenberg är det nära till allt. 
• Falkenberg ligger bra till, mitt emellan de två storstadsregionerna Göteborg och Malmö. 
• I Falkenberg finns en mängd outforskade smultronställen och storslagna och varierande 

 naturupplevelser, från kust och stad till inland.
• Falkenberg kan erbjuda ett spännande utbud inom kultur, nöjen och mat. 
• I Falkenberg finns ett starkt lokalt engagemang, nätverkande och vilja till utveckling. 
• Att besöka, bo och verka i Falkenberg är ett skönare sätt att leva. 

Målgrupp
Vi har främst fokuserat på beteendemässiga och psykografiska variabler för att hitta en profil och 
attityd som attraheras av och matchar Falkenbergs erbjudande. 

• Individer ”mitt i livet” mellan 30 – 65 år. Yrkesverksamma och i familjebildande fas, har högre 
utbildning och medelinkomst

• Uppskattar naturupplevelser, rekreationsmiljöer, mat & dryck samt idrott & friluftsliv
• Attraheras av tanken på att få ihop livspusslet på ett enklare sätt än i en större stad
• Söker en livsstil där arbete och fritid fungerar tillsammans
• Uppskattar/söker bra boendemöjligheter
• Söker något nytt och annorlunda och vill vara med att skapa det
• Vill gärna bidra till ett bättre samhälle
• Är eller vill bli entreprenör och söker gärna nya och annorlunda alternativ

Positionering
Falkenberg är inte bara en plats – en livsstil.

Varumärkesvärden
Våra varumärkesvärden talar om vad varumärket Falkenberg vill stå för, nu och i framtiden. Våra 
varumärkesvärden bidrar och knyter an till Falkenbergs upplevda identitet och önskan om position, 
profil och image. De är våra ledstjärnor och beskriver de grundläggande värderingar som driver 
varumärket. 

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. 
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”INTE BARA EN 
PLATS – EN LIVSSTIL”
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REKOMMENDATIONER
Nästa steg i platsvarumärkesarbetet är att omsätta 
de insikter och slutsatser som vi sammanställt i 
denna rapport. 

Ett relevant och trovärdigt varumärke kräver fokus, 
medvetna val och att vi arbetar för att leverera 
värde i vardagen i enlighet med vår valda position, 
erbjudande och varumärkesvärden. Vi måste ha 
mod att ställa oss bakom ett tydligt varumärke 
och uthållighet att realisera det.

Vi är alla en del av Falkenberg och måste därför 
gemensamt vara engagerade, se till helheten och 
ta ansvar för platsens framtida utveckling, en 
samverkan mellan kommun, invånare, närings
liv och intresseorganisationer. De utmaningar 
 Falkenberg har, äger vi till stor del tillsammans. 

Områden som vi behöver fokusera på är främst 
kommunal service, fysisk planering/platsutveckling, 
fortsatt samverkan och marknadsföring.

Kommunal service
Kommunorganisationen har det huvudsakliga 
ansvaret för en stor del av de grundläggande 
förutsättningarna för attraktionskraft. Invånare 
vill ha en bra kommunal service med fungerande 
vård, skola och omsorg i alla livsskeden. God 
och säker levnadsmiljö, bra boendemöjligheter, 
kultur och fritidsutbud, samt basservice och 
bredbandstillgång. Att ”produkten” Falkenberg 
är tillräckligt bra är något som invånare förväntar 
sig och inget som direkt höjer attraktionskraften, 
därför kan detta ses som hygienfaktorer eller 
grundläggande förutsättningar för attraktions
kraft:

• God kommunal service i livets alla skeden 
• God och säker levnadsmiljö  Trygghet för 

barn, och trygghet i att åldras.
• Barnomsorg och skola med kvalitet.
• Tillgång på basservice, kollektivtrafik och 

bredband i landsbygd och tätort 
• Bostäder i attraktiva boendemiljöer i hela 

kommunen.

◊ Vill Falkenberg attrahera den givna målgruppen 
då måste de grundläggande förutsättningarna   
levereras med god kvalitet och attraktiva 
boende miljöer ses som en fundamental bygg
sten för att skapa en positiv befolkningsut
veckling. Dels för att attrahera människor 
till Falkenberg men även för att sätta igång 
flyttkedjor inom kommunen.

Fysisk planering
Eftersom kommunorganisationen är en viktig 
aktör bör platsens attraktionskraft och varu
märke finnas med som en central beståndsdel i 
kommunorganisationens fysiska planering som 
t.ex. översiktsplanering, lokala utvecklingsplaner 
samt näringslivsprogram. Ökad attraktionskraft 
och platsens varumärke kan således ses både som 
övergripande mål och som medel för hållbar 
utveckling.

◊ Vill Falkenberg dra nytta av den befintligt starka  
besöksnäringen och använda  denna som 
skyltfönster för marknadsföring av  platsen 
 Falkenberg, då måste besöksnärings/destinations  
utveckling kopplas bättre till den politik och 
planering som syftar till att utveckla samhället 
i stort, det vill säga kommunorganisationens 
översikts/samhällsplanering.  Besöksnäringen 
kommer att ha fysiska anspråk i form av 
bebyggelse och annan infrastruktur om den 
ska utvecklas i den omfattning som lokala och 
regionala aktörer förespråkar.

◊ Vill Falkenberg stärka sin profil samt besöks
upplevelse så måste det förekomma tydliga 
utvecklingsplaner och ambitionsnivå för de av 
invånare och besökare utpekade fysiska profil
bärare. Det vill säga platser som människor 
associerar med Falkenberg. Dessa är t.ex. 
Kustlinjen i allmänhet och Skrea Strand 
i  synnerhet, Vallarnas friluftsområde och 
friluftsteatern, Ätran och dens Laxfiske samt 
Gamla Stan.

Samverkan
Även om kommunorganisationen har det 
 huvudsakliga ansvaret för en stor del av de 
grundläggande förutsättningarna för attrak
tionskraft, är vi dock många fler som bidrar till 
att skapa och utveckla det gemensamma varu
märket Falkenberg. Här har invånare, eldsjälar, 
näringsliv och föreningsliv stor betydelse. Ett 
framgångsrikt  arbete med attraktionskraft kräver 
bred  uppslutning från många vilket i sin tur kräver 
samordnat arbetssätt.

◊ Vill Falkenberg skapa förutsättningar för 
förbättrad attraktionskraft och kunna leverera 
varumärket Falkenberg måste ett samordnat 
arbetssätt finnas och arbetet med processen 
”Attraktionskraft Falkenberg” fortsätta. Ett 
samordnat arbetssätt kan synliggöra de samlade 
insatserna och säkerställa att de inte motverkar 
varandra. Går det att komplettera istället för 
att konkurrera? En nyckeluppgift blir därför 
att harmoniera de olika insatserna för att skapa 
gemensam dragkraft. 

◊ Vill Falkenberg fortsätta dra nytta av det 
fantastiska invånarengagemang som finns bör 
initiativet ”Falkenbergs Ambassadör” ingå som 
en del i ett samordnat arbetssätt. På så sätt kan 
löpande dialog föras med engagerade invånare 
och dessa kan bli ”bollplank” för kommande 
utvecklingsfrågor.  

Marknadsföring
Genom att särskilja kommunorganisationens 
 varumärke från platsens varumärke skapas 
möjligheter för att fler invånare och aktörer 
kan använda sig av och stå bakom varumärket 
Falken berg i större mån än vad de har kunnat 
göra tidigare. Den nya visuella identiteten för 
Falkenberg möjliggör att enskilda invånare och 
aktörer kan skapa sammanhang och associationer 
till platsen Falkenberg i sin egen kommunikation 
och således bidra till marknadsföring av platsen. 
Användarguiden beskriver utöver visuell identitet 
även riktlinjer för användning av varumärket 
Falkenberg.

◊ Vill Falkenberg utnyttja de stordriftsfördelar 
som varumärket möjliggör samt skapa en tydlig 
 igenkänning så måste fler aktörer medvetet 
använda sig av den visuella identiteten i sin 
egen marknadskommunikation.

◊ Vill Falkenberg utnyttja de möjligheter som 
 skapas med ett gemensamt varumärke för  
 platsen så måste en extern marknads/
kommunika  tionsplan definieras för varumärket 
Falkenberg. En tydlig, enhetlig marknadsföring 
av platsen bör samfinansieras av flera aktörer. 
En sådan marknadsföring kan med fördel 
genomföras projektbaserat med tydlig genom
förandeperiod, målsättning och avstämning.

Tjänsteutveckling
Besöksnäringen är särskilt viktig för varumärket 
Falkenberg eftersom den står för flera resean
ledningar och bidrar kraftig till den mediala 
bilden av Falkenberg. Det finns ett behov av att 
tematisera besöksmålet Falkenbergs utbud samt 
definiera profilbärare och reseanledningar för 
dessa teman. Likväl finns et behov av att tydligt 
definiera primära marknader och prioritera vilka 
temabaserade målgrupper ska det satsas på.

Den övergripande målgruppen ”den medvetna 
familjen” kan brytas ner till temabaserade/ nischade 
grupper som till exempel är intresserade av 
camping besök, fyndsmart shopping, naturupp
levelse, spaupplevelse, måltidsturism etc.

◊ Med utgångspunkt i det övergripande platsva
rumärket bör besöksnäringen, under ledning av 
destinationsbolaget, se över Falkenbergs befint
liga besöksprofil, konkretisera en uppdaterad 
turism/besöksnäringsstrategi och eventuellt 
komplettera med nischade målgrupper. 
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