
BILDEN AV 
STRÖMSTAD
VARUMÄRKESLÖFTE, POSITION, KÄRNVÄRDEN, SYMBOL & BERÄTTANDE

STRÖMSTADS PLATSVARUMÄRKE



Tillsammans!
Det finns många fina kustsamhällen utmed Bohuskusten som erbjud-
er en vacker skärgård och salta bad. Men hur kan Strömstad synas och 
sticka ut? Vilken är vår identitet och särprägel? Varför ska man flytta 
till eller besöka just Strömstad? Det är frågor som ligger till grund för 
Strömstads platsvarumärke.

Strömstads platsvarumärke rymmer vår historia, vår nutid och vårt 
sikte på framtiden. Arvet från kurortstiden och handelstraditioner 
knyter an till nya tiders särdrag som spedition, algodling och natur-
turism. Den röda tråden heter värdskap och tar avstamp i Strömstad 
som mötesplats – i alla tider har vi välkomnat andra hit!

Med fortsatt gott värdskap och med omtanke om platsen, varandra 
och de vi möter, bygger vi Strömstad starkt och attraktivt för framti-
den. Välkommen att sluta upp - bilden av Strömstad skapar vi tillsam-
mans!



“Vi som bor här känner starkt för vår plats, vi känner 
gemenskap och har nära till mycket av allt det där vi älskar.

Vi har en dragningskraft till havet, vi är stolta och lite 
förälskade i vårt Kosterhav.

För oss som bor här är både idyll och puls viktigt hela året, 
vi prioriterar gärna en aktiv fritid och vi vill ha nära till 
naturen.  

Vi uppskattar stort utbud av både butiker och restauranger, 
ett rikt kulturliv och evenemang som förgyller. Vi prioriterar 
trygghet och närhet genom hela livet. 

Kalla oss gärna livsnjutare, för det tycker vi att vi är. Så här 
vill vi leva - med havet i centrum och livet i fokus!”

– Strömstadsbor om platsen



Ett platsvarumärke är precis det som ordet beskriver – ett varumärke för 
en plats. Det ska känneteckna, särskilja och utmärka oss från andra platser. 

Platsvarumärket ska skapa attraktionskraft, väcka positiva känslor och vara 
lätt att känna igen. Vår geografiska plats är en viktig del av Strömstads varu-
märke – helt enkelt för att havet, småstaden och våra naturtillgångar betyder 
mycket för oss som bor här och för de som besöker Strömstad. 

ETT VARUMÄRKE 
FÖR EN PLATS

Platsvarumärket ska skapa attraktions-
kraft, väcka positiva känslor och vara lätt 
att känna igen.
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HAVET I CENTRUM 
– LIVET I FOKUS

”Havet i centrum - livet i fokus” är Strömstads varumärkeslöfte. Vi lovar att göra 
vårt bästa för att ta hand om vår plats, skapa mervärde, mötesplatser och 
miljöer där människor trivs och utvecklas.

Havet i centrum
Fiske, transporter, hälsa och nöje – vårt friska hav är en viktig tillgång som vi 
värnar om och gärna visar upp. Vattenkontakten präglar stadsbilden – i öster 
speglar sig staden i innanhavet Strömsvattnet och i väster möter nationalpar-
ken Kosterhavet upp med en storslagen undervattensvärld.

Livet i fokus
Barn ska trivas och utvecklas i våra förskolor och skolor, och det ska kännas 
tryggt att åldras i kommunen. Kultur- och föreningsliv välkomnar alla åldrar. 
Våra naturtillgångar, entreprenörskap och geografi med närhet till Norge 
öppnar för både en aktiv livsstil och internationellt utbyte. Här får du mer 
av livet!
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Strömstad är en unik mötesplats och destination med värdskap och service 
utöver det vanliga! Med ett bra bemötande och upplevelser att minnas har vi 
i alla tider skapat mervärde för både boende och besökare.

Vårt läge, staden, naturen och vårt utbud gör oss attraktiva för inflyttare och 
nya företag som värdesätter livskvalitet. Här finns högklassiga kulturevene-
mang, ett piggt föreningsliv och myllrande företagsamhet. Friluftsliv, natur- 
upplevelser, småstadens charm och lokal handel lockar alla årstider. Som goda 
värdar bjuder vi in till att ”Uppleva Strömstad” – en aktiv plats med levande 
stadskärna och unik natur!

Strömstad ska växa hållbart. Med fokus på vår särprägel tar vi ut kursen mot 
kommunens vison för 2030: En attraktiv gränsregion och mötesplats vid havet. 
En internationell småstad med livskvalitet, natur och friluftsliv i världsklass.

EN UNIK 
MÖTESPLATS!

Strömstad är inte ett kustsamhälle som alla 
andra – vi har en hög servicenivå och ett stort 
utbud året runt.
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Värdskap, omtanke och livskvalitet



4.Kärnvärden

Platsvarumärket vilar på kärnvärden, stöttepelare som kännetecknar och 
vägleder oss i vårt arbete med att skapa ett attraktivt Strömstad. Vi har med 
oss våra kärnvärden i vårt dagliga arbete, vår kommunikation och våra be-
slut.

Kärlek till platsen
Vår plats uppskattas av många och vi som bor här delar gärna med oss! Vi 
strävar efter en hållbar utveckling och att vara fossiloberoende – vi bryr oss 
om vår miljö så att generationer efter oss också kan njuta av ett vackert och 
friskt Strömstad.

Leva och må bra 
Här lever vi ett gott liv, med goda förutsättningar till att utvecklas och trivas 
oavsett bakgrund. Vi som bor i och de som besöker Strömstad fyller platsen 
med liv – människorna är vår viktigaste tillgång.

Gemenskap och trygghet 
Ett sammansvetsat samhälle gör Strömstad till en trygg plats. Här blir du 
sedd, och vi tar hand om varandra – vi välkomnar alla att dela vår gemen-
skap. När fler väljer att bo här, besökare fortsätter att trivas och nya företag 
vill etablera sig, växer Strömstad sig starkt.

STRÖMSTADS
KÄRNVÄRDEN

När fler väljer att bo här, besökare 
fortsätter att trivas och nya företag 
vill etablera sig, växer Strömstad 

sig starkt.
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Strömstads platsvarumärke har en symbol som består av namnet Strömstad  
med betoning på stad och ett ankare med ett hjärta. Ankaret med hjärtat får 
användas separat. Den är platsens och varumärket Strömstads identitetsbä-
rare. Symbolen används internt av oss strömstadsbor för att locka till enga-
gemang och skapa stolthet. Vi använder den även utåt i vår marknadsföring 
– för att tala gott om Strömstad, och för att bjuda in! Platsvarumärkets sym-
bol och budskap är fritt för alla att använda.

Idén med symbolen kommer av att Strömstad sedan länge varit en omtyckt plats att 
ankra vid. Hit har folk kommit över hav och land i hundratals år, för att umgås, 
vårda sin hälsa och bedriva handel. Till Strömstad är man varmt välkommen – 
oavsett om man ankrar en kort stund eller livet ut!

STRÖMSTAD, 
ANKARET 
& HJÄRTAT

Symbolen är platsens och 
varumärket Strömstads 

identitetsbärare.
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DELA MED DIG AV 
DITT STRÖMSTAD

Bilden av Strömstad skapar vi tillsammans. Oavsett vilken roll du har i sam-
hället är du en viktig ambassadör! Prata gott om vår plats, var en god värd, 
erbjud det lilla extra. Tänk på vår miljö, tipsa om ett smultronställe och säg 
välkommen!

Varumärkeslöftet, våra kärnvärden, platsvarumärkets symbol och och vårt 
bildspråk är ett stöd i all kommunikation om och från Strömstad som plats. 
Starka berättelser kompletterat med bra bilder fyller varumärket med inne-
håll och gör att andra hittar hit och minns oss.

Berätta om ditt värdskap med historier från din verksamhet, vardag eller 
dina lokala äventyr. Lyft de människor som bor här och de som besöker oss. 
Din berättelse stärker platsen och gör oss unika – det skapar värde!
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BERÄTTA GÄRNA OM:
Alltid välkommen!
Bra service är en kvalitetsstämpel för oss som bor och verkar här – vi kan konsten 
att få andra att känna sig välkomna! Bjud in, visa upp och låt ett gott värdskap 
skapa mervärde. Ett varmt välkomnande, god service och kvalitet ger minnen för 
livet.

Mötesplats vid havet
Kurorten lever, marina näringar växer. Här finns ett marint forskningscentra och 
Sveriges enda marina nationalpark. Välkommen till en mötesplats med havet i 
centrum!

Upplev Strömstad
Gränsstaden, hamnstaden och handelsstaden Strömstad är en aktiv plats med 
levande stadskärna och unik natur. Upptäck den till fots, på två hjul eller till 
havs. Känn historiens vingslag och urbergets värme, dyk ner i Kosterhavet. Njut 
vår havsmat, idrott och sprakande kulturliv – upplev Strömstad!

Puls och idyll hela året
Butiker, restauranger, evenemang och friluftsliv i världsklass samsas med små-
stadsidyll, saltblänkt hav och rofyllda boplatser – vi har puls och idyll året om!

Fjordlandskap och kulturarv
Berätta om historiska marker vid Idefjorden, om stenhuggarhistoria och gatsten 
som skeppats till Buenos Aires, om vandringsleder och utkiksplatser, om spåren 
av bronsåldern och historiska händelser som format platsen.

FLER VERKTYG FÖR LEVANDE BERÄTTELSER
www.stromstad.se/bilden-av-stromstad
På kommunens webbplats finns ytterligare information om Strömstads 
platsvarumärke, där finns även foton och symbolen att ladda ner för att du 
ska kunna berätta om ”ditt” Strömstad.



6. Kärnvärden



Havet i centrum, livet i fokus
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