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Kungsbacka ger dig 
friheten att inte välja

BRAND STORY

Både inflyttning och nöjdhetsbetyg vittnar 
om att Kungsbacka kommun är en plats 
där man gärna slår ner sina bopålar. Här 
har du möjlighet att hitta den balans du 
längtar efter:  tryggheten, naturen, havet 
men också framåtandan. Och så närheten 
till  Göteborg förstås. 

Allt är ju så nära
Även för nya besökare är Kungsbacka 
kommun något att återvända till: långa 
vandringsleder genom hagar och skogar, 
längs med blanka sjöar. Salta bad med 
storslagna vyer, och vågor som får den 
inbitne surfaren att vilja sova i sin bil flera 
nätter i sträck. Och ja, allt är ju så nära. 

Det är liksom inte mitt i skogen eller långt 
ut på svårtillgängliga vägar: hit kommer 
man på ett kick. En del cyklar från 
 Göteborg bara för att få uppleva vår natur, 
och många pendlar enkelt med tåg varje 
dag för att jobba här eller i storstan. 

Kungsbacka är också känt för sin shopping. 
Det är något visst med att florera bland 
riktiga kvalitetsfynd utan att behöva leta 
parkering och istället ha allt nära till hands. 

Eller att strosa i en stadskärna bland 
 pittoreska trähus och kreativa restauranger 
men samtidigt blicka bort över ån mot 
ett pulserande, nytt område där urbana 
drömmar redan börjat ta form med helt nya 
platser att mötas och bara hänga.

Kraft att skapa
Stadsmiljö eller milsvid natur. Klippor och 
krabbfiske eller en kväll med vännerna 
på stan. Varför ska vi behöva välja? 
Allt är möjligt. Titta bara på alla våra 
 entreprenörer som gör vår plats till en riktig 
tillväxtoas. Här finns kraften att skapa,  
och platsen att leva.
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Hej 
Kungsbackas identitet är alla de 
tankar, känslor och associationer 
som platsen förknippas med. 

Vår plats och identitet ägs och 
skapas av oss alla, tillsammans. 
Det berättar om vem vi är och 
hur vi förhåller oss till varandra. 

Välkommen till oss!
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Kungsbacka – 
där framtiden växer

För platsen Kungsbacka kommun 
finns ett tydligt mål: Vi ska bli 
platsen där framtiden växer  

Politikerna har satt Vision 2030 som är en 
ledstjärna för utvecklingen i Kungsbacka 
kommun den närmsta framtiden. Företags-
klimatet ska blomstra, staden ska byggas 
ihop och förtätas och våra naturtillgångar 
ska tillvaratas. För ditt, mitt och allas vårt 
bästa.

För att nå vår vision ska vi jobba tillsam-
mans. I vårt gemensamma platsvarumärke 
samlas företagare, invånare och besökare 
kring platsen – där vi lyfter fram det allra 
bästa med Kungsbacka kommun. Det är 
detta vi är stolta över, saker och platser 
vi vill visa för varandra, och för världen 
runtomkring! Platsvarumärket är ett verktyg 
för att nå den vision som politikerna satt för 
Kungsbacka.

Många vill starta företag här och 
många vill bo här.  Kombinationen 
av kust, skog och stad med närhet 
till både natur och arbetsliv gör 
 Kungsbacka till en populär plats. 
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Vision 2030
Visionen är en ledstjärna för kommunens långsiktiga 
utveckling. Den beskriver hur vi vill att det ska 
vara i Kungsbacka kommun år 2030, och lyfter 
fram viktiga utvecklingsområden för framtiden 
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Att ha en tydlig och positiv 
bild av Kungsbacka som 
plats bidrar till att fler 
väljer att etablera sina 
företag i vår kommun.

Tillväxt – en viktig 
del av vår identitet

Kungsbacka är en plats där många väljer 
att starta och driva företag och detta 
är redan en stark del av vår identitet  

Här växer inte bara människan, utan också 
företag. När vi på ett tydligt sätt kan 
berätta om platsens tillgångar blir det 
också lättare för näringslivet att locka till 
sig nya medarbetare. 

Med hjälp av ett starkt platsvarumärke 
kan vi göra det möjligt för företag att 
utvecklas, att växa och skapa en levande 
landsbygd. Att arbeta med varumärket är 
ett strategiskt och långsiktigt beslut för att 
få en plats att bli attraktiv. Det kan också 
bidra till att skapa en föryngring av platsens 
invånare. Vi vill att fler ska känna och välja 
Kungsbacka för vårt läge, för vår natur 
och för den framåtanda och dynamik som 
präglar platsen.
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Men ändå – havet 
och närheten till att 
kunna promenera vid 
klipporna i frisk luft 
är väldigt speciellt. 
Jag hade absolut 
kunnat tänka mig att 
bo här, någon gång i 
framtiden.

Pontus, framtida invånare
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Platser konkurrerar med varandra  
Om besökare, kompetens, nya 
invånare, evenemang, investeringar 
och om företagsetableringar. 

Genom att samla olika aktörer och arbeta 
med en långsiktig och strategisk utveckling 
skapar vi bra förutsättningar för att lyckas i 
den konkurrensen, och att marknadsföra och 
stärka attraktiviteten för vår kommun. 

Alla platser behöver utvecklas och växa för 
att må bra. Och platsen, ja den ägs av oss 
alla. Kungsbackas platsvarumärke ägs varken 
av kommunen eller av ett enskilt företag utan 
av oss alla som bor, verkar och vistas här. 
Tillsammans.

Vårt platsvarumärke ska bidra till att
• stärka attraktionskraften för besökare  

och företag,
• öka den lokala stoltheten,
• särskilja platsens varumärke från 

 kommunorganisationen,
• främja jobb, kompetens försörjning  

och företagande.

En gemensam riktning
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Nya människor kommer 
in hit och kräver att 
få leva sina liv precis 
så som de vill. Det är 
därför man ska ha en 
stor förhoppning till 
de som flyttar in. De 
kommer att ta oss bort 
från ängslighet!

Andrej, invånare
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För att inte uppfattas 

som en stillastående 

och traditionell plats, 

behöver vi röra oss mer 

mot en öppen, nyfiken 

och dynamisk plats.

Otydlig identitet
Lugn

Traditionell 

Förflyttning:  
större frihet,  
mer mod!

Visionen för Kungsbacka kommun 
ger ett löfte: I Kungsbacka växer 
framtiden  De värderingar som 
uttrycks i visionen handlar inte 
bara om trygghet och stabilitet 
utan också nytänkande och frihet.  

När vi frågar invånare och företagare 
hur det ser ut idag uttrycker de flesta 
att Kungsbacka är mer trygga än 
 nytänkande. Vi är en trevlig kommun 
att bo i men inte den mest dynamiska 
och nytänkande platsen. 

För att skapa möjligheter till växande 
människor och företag och för att 
agera enligt kommunens vision 
behöver vi därför arbeta aktivt för att 
bli mer dynamiska och framåtlutade. 

En varumärkesförflyttning, helt enkelt.

Handlingskraft
Dynamik

Nyfikenhet
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This is a really nice 
place! If it was up 
to me, you should 
walk around the 
streets with a good 
smile on your face!
Desiree, new citizen
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Platsvarumärket  
Kungsbacka

Varumärkesplattformen består av:  

 Vision 
 Värderingar
 Identitet
 Tillgångar
 Löfte

Tillsammans med Vision 2030 är vår 
varumärkesplattform den gemensamma 
ledstjärnan när vi utvecklar och 
pratar om Kungsbacka  

Den hjälper oss att agera och tydlig berätta vilka vi 
är och öka vår attraktionskraft och synlighet. Både 
i regionen, i Sverige och i omvärlden. Den berättar 
vad som ska lyftas fram, hur vi gör det och vad 
omvärlden främst ska förknippa med Kungsbacka. 
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Vision 2030. Här växer framtiden.

LÖFTE

POSITION

VÄRDERINGAR

VISION

TILLGÅNGAR

Kungsbacka
Kraft att skapa. Plats att leva.

Vi är tillväxtkreatören

Handlingskraft och
drivna människor

En dynamisk plats
som inspirerar

Nära
naturlyx

Välkomnande
Nyfiken
Tillåtande

Handlingskraftig
Dynamisk
Kreativ

Livskvalitet
NärhetÖppen Nytänkande Trygg
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Här finns personer som hjälper 
platsen att utvecklas, och 
personer som skapar tillväxt 
genom att låta barn och familj 
frodas och utvecklas. 

Här finns kreatörer som genererar 
utveckling eftersom de tror på och 
vågar genomföra sina idéer. Att vara 
tillväxtkreatör är att skapa något av 
möjligheterna. Det är att få företag 
att blomstra och att utveckla vårt 
lokala samhälle – vår plats. 

En tillväxtkreatör kan vara en 
företagare som genererar jobb till 
platsen, som skapar utveckling i hela 
kommunen genom sina produkter 
och tjänster, och sin personal. Men 
det kan också vara den som under-
visar barnen i skolan – och får dem 
att växa. Eller odlaren som väljer 
naturliga metoder – för framtiden. 
Tillväxtkreatören, det är du.

Hej!  
Vi är Kungsbacka,  
tillväxtkreatören

Tillväxt
Det att bli större, ökning  

(i växt): plantornas tillväxt, 

tillväxt i ekonomin. Ökningen 

av värdet. 

Kreatör
En kreatör är någon som 

jobbar med att vara kreativ 

och använda sig av sin fantasi i 

syfte att skapa något.
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I've lived here 
for almost two 
years now. I like 
it here, it's nice. 
Kungsbacka is 
clean and cute. 
And schools are 
amazing.
Viola, new citizen
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Värderingar

De värderingar som beskriver platsen beskriver hur vi agerar, med vilken 
personlighet vi pratar och hur vi tar oss an vår plats. Värderingarna 
öppen, trygg och nytänkande kommer från Kungsbackas Vision 2030.

Trygg
Kungsbacka är en självklar plats för 
familjen som vill bygga sin fram-
tid. Vi behöver inte välja mellan att 
vara på hugget eller att bara vilja 
gå i gummistövlar och hålla någon 
i handen. På tjugo minuter är du 
 visserligen i Göteborg, men på ännu 
kortare tid är du alldeles själv på 
en klippa vid havet. Det är skönt att 
komma hem ändå. 

Ord vi gillar:  
lugn | livskvalitet | närhet  

Nytänkande
Kungsbacka är uppstickaren; den 
driftiga lillebrorsan som sålde   
stenar vid sommarstugan redan vid 
fem års ålder. Skämt åsido, här  
finns ett driv och ett mod som gör 
oss till en plats man vill stanna 
vid. Här trivs surfaren som älskar 
höga vågor och starka vindar – och 
här trivs vi som vill skapa något av 
 vindarna.

Ord vi gillar:  
handlingskraftig | dynamisk | kreativ

Öppen
Vi har aldrig haft råd att stänga 
några dörrar. Här passerar inte 
bara trafiken mot kontinenten utan 
också influenserna från storstaden. 
Hit når friska fläktar och nya influ-
enser som får oss att fortsätta vara 
nyfikna och se möjligheter. Havet, 
storstaden och naturen formar oss 
och gör oss föränderliga, mer vind
pinade och mer öppna för varje dag. 

Ord vi gillar:  
välkomnande | nyfiken  | tillåtande
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Tillgångar

En plats får sin identitet genom 
att både blicka bakåt och framåt. 
Precis som du och jag. 

Det handlar också om vilka sammanhang man 
är i. De som besöker vår plats, de som bor här 
och de som driver företag här – alla hjälper de 
till att definiera vår identitet som plats.

Utan att citera någon särskild yrkeskategori, 
men: “Läget, läget, läget”. Närheten till 
 Göteborg skapar tillväxt, framtidstro och 
utveckling. Invånare som bor i vår kommun, 
de som driver företag här, och de som besöker 
oss har kanske både läget och naturen att 
tacka för att vi inte har svårt alls att prata om 
unika tillgångar för Kungsbacka. 

Nära naturlyx

Handlingskraft och 
drivna människor

En dynamisk plats 
som inspirerar
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Med Nära naturlyx menar 
vi till exempel:

Havet, skogarna  
och sjöarna

Vandring, surfing  
och cykling

Morgondoppet  Nära naturlyx
Nämnde vi läget? Då pratar vi 
inte bara om läget till storstad 
utan också, eller kanske framför 
allt, om närheten till naturen. 

För många är det en stor lyx att kunna 
doppa fötterna både i salta hav och 
söta sjöar på samma dag. 

Att ta en löptur på en skogsstig efter 
en arbetsdag eller att kunna leva så 
nära naturen det går. Vandringsleder, 
vida landskap och fartfyllda utomhus
sporter gör oss till en plats – både för 
den som vill ha fart och fläkt och för 
den som söker lugnet.

TILLGÅNGAR
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Handlingskraft och 
drivna människor
Kungsbacka kommun är en 
av landets mest företagstäta 
kommuner  Många företag 
startas varje år och redan i skol
åldern gror frön av innovation  

Näringslivet präglas av en mångfald av 
branscher: från handel och butik till 
logistik och transporttjänster, från 
hudvård till elmotorcyklar. 

Hur kan det komma sig att så många 
vill starta och driva sitt företag i 
Kungsbacka? Läget är en förstås en 
stark möjliggörare, men det viktigaste 
är drivet vi ser hos eldsjälar inom såväl 
idrott som sociala frågor, hos passio-
nerade surfare och hos människor 
som älskar odling och ekologisk mat. 

Vad ska vi skapa härnäst?

Med Handlingskraft och 
drivna människor menar 
vi till exempel:

Entreprenörskap och 
företagsamhet

Människor som skapar 
något nytt

Människor som brinner 
för en fråga

TILLGÅNGAR
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TILLGÅNGARMed En dynamisk plats 
som inspirerar menar vi 
till exempel:

En levande stad

Passion för mat  
– från jord till bord

Tjolöholms slott

En dynamisk plats 
som inspirerar
Det är något särskilt med att 
vara under ständig tillväxt  Här 
finns alltid plats för nya tankar, 
nya projekt som tar oss vidare  

En plats är inte alltid densamma och ett 
slott är inte längre bara ett slott. 

Här finns plats för mer kultur, större 
visioner och en dynamik som gör platsen 
levande. Kungsbacka präglas av både 
nyfikenhet och utveckling, i allt från 
nya områden som byggs, platser som 
utvecklas och en kultur som vågar ta 
plats. 

Den pittoreska staden utvecklas till en 
dynamisk plats för nya möten.
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Löfte:  
Kraft att skapa.  
Plats att leva.

Vårt löfte Kraft att skapa. Plats att leva 
beskriver vad människor får ut av platsen 
Kungsbacka. Ett varumärkeslöfte ska inte 
lova vad det inte kan hålla, säger man. Precis 
därför är vårt löfte något som vi alla kan leva, 
och relatera till. 

Kraft att skapa handlar om driv, framåt anda 
och mod. Det handlar om vår roll som kreatör 
i vidare bemärkelse. Kraften att skapa visar 
att här finns modet och kunskapen att göra 
något av drömmarna, och här finns människ-
orna som vågar. 

Plats att leva. Vid sidan av det kraftfulla och 
dynamiska finns också plats för livet. Här blir 
andetaget en smula djupare, och utrymmet 
för det där andra som är viktigt i livet blir 
större. Naturen och havet men också skolorna 
och tryggheten, här finns plats för allt det.
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Ordbilden

Formen på logotypen, ordbilden, vi 
använder till Kungsbackas platsvarumärke 
har vi hämtat från en schablonmålad skylt 
på stations husets östra fasad.

Att ordbilden kommer från just stations-
huset är talande. Tåg och bussar förflyttar 
dagligen Kungsbackas besökare och 
invånare från en plats till en annan, i en 
ständigt pågående rörelse. Nu är Kungs-
backa också i en positionsförflyttning från 
ett mer bakåtlutat läge, till en modigare 
och mer dynamisk plats.
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