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Den här varumärkesplattformen för Karlstads kommun och platsvarumärket 
Karlstad är ett styrdokument som ska bidra till att vi kommunicerar mer 
effektivt och konsekvent både som kommun och plats. Varumärkesplattformen 
ska säkerställa att vi förmedlar samma övergripande bild av Karlstad och av 
den kommunala verksamheten. Med den kommunala verksamheten menar  
vi i första hand förvaltningarna, men varumärkesplattformen och dess värden 
ska även genomsyra kommunens bolag.

Bolagens logotyp ska innehålla kommunens varumärke – den glada solen  
i syfte att stärka kommunens identitet och synliggöra kommunen som ägare. 
Bolagets varumärkesplattform ska utgå från Karlstads kommuns varumärkes-
plattform så att vi förmedlar en gemensam bild av koncernens verksamhet  
och tydliggör de värden kommunen vill stå för och förknippas med.

Varumärket är allt det som Karlstad och Karlstads kommun förknippas  
med – känslor och associationer. Det innehåller också ett löfte som ska 
uppfyllas och helst överträffas. Varumärkesplattformen tydliggör de egenskaper 
och värden som vi vill att omvärlden ska förknippa platsen Karlstad med och 
som Karlstadsborna ska förknippa Karlstads kommun med. Plattformen ska 
fungera som grund för all kommunikation våra verksamheter gör, både internt 
och externt.
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I vårt varumärkesarbete skiljer vi på två varumärken – kommunverksamhetens och platsens. 

Det kommunala varumärket är en del av platsen, vilket illustreras i figuren bredvid.

KOMMUN OCH PLATS  
TVÅ VARUMÄRKEN PLATSENS VARUMÄRKE

PL
ATSENS UTBUD OCH ERBJUDANDE

KO
M

MUNVERKSAMHETENS VARUMÄRKE

KOMMUNVERKSAMHETENS 
TJÄNSTER OCH SERVICE

KARLSTADS KOMMUNS varumärke används 
för att kommunicera kommunens uppdrag 
och verksamhet, allt det vi erbjuder, till 
exempel vård, skola, omsorg, kultur och 
skötsel av staden. 

KARLSTADS PLATSVARUMÄRKE används  
för att på ett enhetligt sätt marknadsföra 
och kommunicera platsen Karlstad som 
besöksstad, studentstad, etableringsort eller 
plats att bo på.

Karlstads kommuns varumärke och logotyp 
får enbart användas när kommunen är 
avsändare och kännetecknar den kommunala 
servicen som är skattefinansierad.

Karlstads platsvarumärke får användas  
av alla aktörer oavsett bransch, när de  
vill kommunicera sin tillhörighet till 
Karlstadsregionen.
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BAKGRUND
VARUMÄRKETS HISTORIA, BILDEN AV 
KARLSTADS KOMMUN OCH KARLSTAD
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PLATSVARUMÄRKET – KARLSTAD

2013 delade vi på varumärket Karlstads 
kommun och platsen Karlstad för att skilja 
dem åt. Vi tog fram platsvarumärket som  
fick symbolen °Karlstad (grader Karlstad). 

Men saknaden efter solen rent grafiskt  
blev för stor. 2018 reviderades logotypen  
och gradertecknet ersattes av solen. Vi vill  
i större utsträckning dra nytta av Karlstads-
områdets starka och unika koppling till  

solen även visuellt. Vi vill kombinera en 
modern logotyp med en stark och sedan  
länge inarbetad symbol som solen är.  
Både Karlstadsregionen, Karlstad Business 
Region och Visist Karlstad som består av 
kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, 
Karlstad och Kil använder sig av plats- 
varumärket i sin marknadsföring för att  
nå sina målgrupper.

VARUMÄRKET KARLSTAD är ingen ny 
företeelse. Namnet Karlstad sträcker sig 
tillbaka till 1584 då hertig Karl beslutade  
att ”grunda och bygga en köpstad vid 
Tingvallahalvön som ska heta Karlstad”. 

Sola i Karlstad, vår glada krögare  
Eva-Lisa Holtz som levde på 1700-talet,  
har i högsta grad bidragit till berättelsen  
om Karlstad. Eva-Lisa var gästfri, glad och 
mycket driftig. Hon började som servitris  
men drev efter en tid sitt eget värdshus.  
Vid sin död var hon en av Karlstads  
rikaste invånare. 

Vår lekfulla logotyp, ritad av konstnären 
Lasse Sandberg, är kommunens officiella 
symbol sedan 1989. Naturligtvis är det  
även en fördel att vi har många soltimmar  
i Karlstad – ofta är vi topp fem i Sverige. 

Vårt moderna varumärkesarbete har sin 
början i det profil- och utvecklingsprogram 
som antogs av kommunfullmäktige i juni 
1998. Under år 2001 genomfördes den 
uppmärksammade ”Solparadiskampanjen”  
då Karlstad försökte locka stockholmare  
till ”ett schyst jobb i ett vänligare klimat”.  
På den tiden gjorde vi ingen skillnad mellan 

platsens varumärke och kommunens. 
Avsändaren i marknadsföringen var  
Karlstads kommun.

Solparadiskampanjen kan ses som 
startskottet för en rad varumärkesbyggande 
insatser under 2000-talet. Sedan 2002 har 
Karlstads kommun en enhetlig grafisk profil 
som beslutats av kommunstyrelsen. Att bygga 
ett varumärke tar lång tid och det är viktigt  
att blicka bakåt för att kunna gå framåt. 

Vi ska vara rädda om vår historia och  
dra nytta av tidigare gjorda investeringar  
i det fortsatta varumärkesarbetet. Vår  
historia och vår symbol skapar möjligheter  
till en unik position för Karlstad. 

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

2011 utvecklade Karlstads kommun sitt arbete 
med att profilera sig som en attraktiv arbets-
givare och vi tog fram en kommunikations-
plattform för vårt arbetsgivarvarumärke –  
med löftet ”Du är viktig”. Syftet är att 
attrahera och behålla kompetenta och duktiga 
medarbetare. ”Vi tillverkar bra dagar” är ett 
centralt budskap i kommunikationen. 
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KARLSTADSBORNAS BILD AV  
KARLSTAD OCH KOMMUNEN

KARLSTADSBORNA rekommenderar gärna  
sin stad till andra!

Det visar Statistiska Centralbyråns, SCB:s, 
årliga medborgarundersökningar som görs 
bland Sveriges kommuner. Karlstads kommun 
får årligen ett mycket gott betyg i undersök-
ningen och har ett bättre betyg än medel-
värdet inom i stort sett alla områden.

De områden där Karlstadsborna är mycket 
nöjda och ger sina högsta betyg är för kultur, 
vatten och avlopp, räddningstjänsten och 
utbildningsmöjligheter. Karlstadsborna  
ger också höga betyg till det kommersiella 
utbudet, fritidsmöjligheter, renhållning  
och sophämtning samt kommunikationer.

Minst nöjda är Karlstadsborna med sin 
möjlighet att påverka, ett område där alla 
kommuner brukar få lägre värden.

När Karlstadsbornas svar jämförts med 
andra kommuninvånares, hamnar Karlstad 

återkommande högt upp när det gäller  
mest attraktiva stad att bo och leva i.

SCB:s medborgarundersökningar visar  
även att Karlstadsborna är mycket stolta  
över Karlstad som plats och har ett högt 
förtroende för hur Karlstads kommun  
sköter sin service och sina verksamheter.

Utbildningsmöjligheterna får betydligt 
bättre betyg än genomsnittet och Karlstads-
borna rekommenderar gärna andra att  
flytta hit. Andra områden där Karlstad får 
mycket högre värden än genomsnittet är 
kommersiellt utbud, fritidsmöjligheter  
och kommunikationer.

Närheten till vatten och natur – och 
samtidigt närhet till kultur, evenemang  
och fritidsmöjligheter. Solen och att det  
är trevliga människor och cykelavstånd  
till det mesta. Det är vad Karlstadsborna 
själva tycker är det bästa med Karlstad!
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SVERIGES BILD AV KARLSTAD

Karlstads kommun gör regelbundet varumärkesundersökningar för att 
få en bild av hur Karlstad uppfattas i övriga Sverige. De senaste två 
undersökningarna genomfördes 2014 och 2018 av företaget Tendensor. 

Undersökningen har resulterat i ett 
attraktionsindex som kan jämföras med  
andra städer som gjort undersökningen.  
Ett nationellt representativt urval bestående  
av 800 personer har fått svara på vad de  
tycker om Karlstad – deras svar ger en bild  
av varumärket Karlstad och blir en bra bas  
för ett långsiktigt varumärkesarbete. 

De tidigare varumärkesundersökningarna 
som gjordes 2008 och 2011 stödjer resultatet  
i undersökningarna 2014 och 2018 men går 
inte att jämföra rakt av då det är olika ut-
förare av undersökningen och frågorna är  
inte riktigt desamma. 

Karlstad möts av positiva attityder 

Grunden till ett starkt varumärke är en 
känslomässigt positiv laddning, det gör att 
även andra värden blir starka. Undersökningen 
2018 visar att Karlstad möter mycket positiva 
attityder i landet. Den goda helhetsbilden 

bidrar i stor utsträckning till Karlstads 
attraktivitet. I fyra frågor jämförs Karlstad 
med tre andra städer – Växjö, Gävle och 
Sundsvall. De är utvalda eftersom Karlstad  
i olika sammanhang brukar jämföra sig  
med dem. 

Jämförelsen visar att Karlstad är mest värd 
att besöka som turist, mest intressant att bo  
i och bedöms ha de mest intressanta jobben. 
Här har det skett en positiv förflyttning då det 
i undersökningen 2014 ansågs att Växjö hade 
de mest intressanta jobben. Växjö tillskrivs 
dock fortfarande det starkaste näringslivet. 

Resultatet visar alltså att Karlstad upplevs 
som bättre än jämförelsekommunerna gällande 
alla faktorer utom vilken kommun som har 
det starkaste näringslivet. Vi behöver således 
bli bättre på att synliggöra det spännande 
näringsliv som finns i Karlstad. 

Karlstad är ett känt begrepp och 69 procent 
uppger att de känner till Karlstad.  
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SOLEN
KARLSTAD ASSOCIERAS MED

Per Ekman, varumärkesexpert och VD Tendensor, 2018.

Fyra av tio svenskar svarar spontant solen när de hör  
talas om Karlstad.

 ”Detta måste vara världsrekord i 
konstruerat platsbegrepp. Finns 
inget liknande exempel i Sverige,  
det är unikt för Karlstad och det 
är positivt laddat…”

18 procent uppger att de känner till Karlstad 
bra vilket är en ökning med fem procent sedan 
undersökningen 2014. 

Det finns en relativt stark framtidstro när 
det gäller Karlstad. På frågan om hur Karlstad 
kommer att klara sig på tio års sikt svarar 
21 procent att de tror att kommunen kommer 
att klara sig bättre än medel, 41 procent tror 
att Karlstad kommer klara sig som medel och 
endast åtta procent tror att staden kommer 
klara sig sämre än medel. 

Karlstad förknippas med solen – men även  
med Klarälven/Vänern/natur och trevlig  
stad och människor.

Nästan fyra av tio svarar spontant solen  
när de hör talas om Karlstad. Enligt Tendensor 
så finns det inget liknande exempel i Sverige 
när det gäller konstruerat platsbegrepp. Det  
är unikt för Karlstad – och har en positiv 
laddning! Det är kopplingen mellan solen  
och Karlstad i sig som är stark, men de flesta 
vet inte vad solen står för, de som svarat något 
tror att den syftar på antalet soltimmar och 
därefter kommer slogan/symbol/uttryck. 

Karlstad förknippas även med Värmland. 
De flesta tror att naturen/miljön/solen skulle 
vara det bästa med att bo i Karlstad. Därefter 
följer mindre/lagom stort, närheten till vatten 
och människorna.

Att Karlstad förknippas med Värmland 
bekräftas också i Region Värmlands under-

sökning ”Bilden av Värmland” och i 
”Värmlandsstrategin” där Karlstad utgör  
ett av Värmlands styrkeområden. 

Positiv utveckling

Jämför vi 2018 med 2014 ser utvecklingen 
väldigt positiv ut. Resultaten är signifikant 
bättre på de flesta attraktionsfaktorer. Karlstad 
upplevs i större utsträckning som öppet för  
det som upplevs som nytt, annorlunda och 
nytänkande. Man tror att Karlstad i än högre 
utsträckning är rikt på upplevelser för turister 
och besökare och att det finns ett rikt utbud  
av arbetstillfällen inom pendlingsavstånd. 

Karlstads samlade index ökar från 2014  
till 2018. Bakom ökningen ligger förbättringar 
inom samtliga områden – högre kännedom, 
bättre helhetsbild, framtidstro och 
rekommendationsbenägenhet.

VÄNERN NATUR
KLARÄLVEN
TREVLIGA MÄNNISKOR
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VÄRDEGRUND, KÄRNVÄRDEN,  
VARUMÄRKESLÖFTE OCH TONLÄGE

VARUMÄRKET  
KARLSTADS KOMMUN
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VÅR VISION, Ett bättre liv i solstaden, visar  
vart vi ska färdas tillsammans och ger en 
gemensam riktning mot framtiden. Karlstad 
ska vara en attraktiv kommun där människor 
väljer att leva, verka, bo och utvecklas.

Vi vill att livet i Karlstad ska vara bättre 
än på andra platser och vi ska utgå från  
vad människor behöver för att kunna ha  
ett bra liv när vi planerar vår verksamhet.

Karlstadsborna ska ha ett tryggt  
vardags-liv med närhet till arbete, fritid, 
vatten och grönska.

Det ska finnas ett dynamiskt näringsliv 
och invånarna ska ha tillgång till ett 
stimulerande arbetsliv och bra utbildnings-

möjligheter. Vi möjliggör ett bra liv för alla  
i livets olika skeenden och ska verka för ökad 
acceptans och jämställdhet. Det ska finnas  
bra utbildningsmöjligheter på alla nivåer.

Tillsammans bygger vi en både bättre, 
större och mer hållbar stad där vi säkrar 
resurser till välfärden. Vår tillväxt ska ske  
på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbart. 

Vi är modiga och innovativa, använder  
ny teknik och skapar utrymme för både  
miljö, människor och företag att växa och 
utvecklas. Här ska allt finnas som behövs  
för ett bättre liv. Det är det vi menar med  
Ett bättre liv i solstaden.

VÅR VISION
ETT BÄTTRE LIV I SOLSTADEN

VÅR VÄRDEGRUND
VI ÄR TILL FÖR KARLSTADSBORNA

VI ÄR TILL FÖR
KARLSTADSBORNA 

VI GENOMFÖR
VÅRT UPPDRAG MED

ENGAGEMANG

VI SER FRAMÅT
OCH UTVECKLAR VÅR

VERKSAMHET

VI ÄR EN
KOMMUN I GOTT

SKICK

VI NÅR GODA 
RESULTAT

KONCERNEN KARLSTADS KOMMUN består  
av 7 000 stolta samhällsbyggare som bidrar  
till hur kommunen uppfattas. Vår värdegrund 
genomsyrar ledar- och medarbetarskapet och 
fungerar som en kompass för hur vi ska utföra 

vårt arbete. Värdegrunden bygger på att  
vi är till för Karlstadsborna och ligger  
till grund för vårt varumärke. Styrkan  
i varumärket avgörs i slutändan i varje 
medarbetares möte med Karlstadsborna.
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VARUMÄRKETS KÄRNVÄRDEN
VARM OCH VÄNLIG, DRIFTIG OCH ENGAGERAD, ORDNING OCH REDA

KARLSTADS KOMMUNS värdegrund och 
varumärke är två sidor av samma mynt. Bilden  
av Karlstads kommun skapas av koncernens 
medarbetare, vår kultur och vårt bemötande.  
Det är i mötet med Karlstadsborna det avgörs. 

Varumärket är ett löfte som ska hållas och 
beskriver hur vi vill uppfattas av vår omvärld. 
Det förtjänas genom vårt bemötande och kan 
förstärkas med kommunikation. Varumärket 
 är alltså inte bara vår logotyp – den glada 
solen – utan även vår kompetens, den service  
vi levererar och på vilket sätt. Vi kan förstärka 

vårt varumärke genom en enhetlig och  
genuin kommunikation och marknadsföring. 
Det handlar mycket om att lyfta fram våra 
styrkor och bemöta negativa uppfattningar. 

Våra kärnvärden beskriver hur vi vill att 
varumärket Karlstads kommun ska uppfattas. 
Det handlar om den känsla och de egenskaper 
som vi vill förknippas med. Kärnvärdena är en 
spegling av vår värdegrund. Våra kärnvärden  
är varm och vänlig, driftig och engagerad och 
ordning och reda. Läs mer om våra kärnvärden 
och vad vi menar med dem på följande sidor.
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VARM OCH 
VÄNLIG

I Karlstads kommun bryr vi oss om och  
respekterar varandra. Kommunens  
medarbetare har alltid Karlstadsbornas  
bästa för ögonen. Det visar vi genom ett  
gott bemötande, acceptans och öppenhet.

DRIFTIG OCH 
ENGAGERAD

Vi använder ny teknik och nya arbetssätt för  
att uppnå goda resultat och skapa framtidens 
kommun. Kommunens medarbetare är  
engagerade i det gemensamma uppdraget  
att utveckla Karlstad och förbättra vårt utbud  
och vår service. Vi känner att vårt arbete är  
meningsfullt och det skapar arbetsglädje.
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ORDNING 
OCH REDA

Vi har ordning och reda i kommunens 
verksamheter och hanterar de gemen-
samma resurserna med ansvar,  
lyhördhet och öppenhet. Genom att  
vara seriösa och pålitliga skapar vi 
trygghet som får människor att känna 
tillit. Vi är äkta och håller vad vi lovar. 



LITE 
GLADARE 
DAGAR
Varumärkeslöftet sammanfattar vad varumärket ska stå för, hur det ska kännas  
och upplevas. Det är ett övergripande löfte till vår omvärld. Varumärkeslöftet ska  
inte kommuniceras ordagrant i allt som görs och det ska inte skrivas ut under  
logotypen, men det ska genomsyra kommunikationen och fungera som en ledstjärna.

VAD MENAR VI MED 
LITE GLADARE DAGAR?

KARLSTADS KOMMUN har en unik symbol  
och en unik historia. Det handlar om vår  
sol och de historier och värden som är 
inbyggda i den. Vår driftiga värdshusvärdinna 
Sola i Karlstad, människornas öppna och  
glada sinnelag och naturligtvis de många 
soltimmarna. Vi är den enda kommunen  
i Sverige som har en glad sol som sitt varu-
märke. Det ger oss fantastiska möjligheter. 

Som invånare i Karlstads kommun 
kommer man dagligen i kontakt med 
kommunen i olika frågor. Det kan handla  
om barnomsorg, kommunikationer eller 
kulturaktiviteter. Men det kan också handla 
om missbrukarvård, anhörigstöd eller 

försörjningsstöd. En del av kommunens 
verksamhet är varken lättsam eller enkel,  
men den fyller en viktig funktion i människors 
liv. I den dagliga kontakten med Karlstads 
kommun ska Karlstadsborna alltid känna att 
kommunen bidrar till att skapa lite gladare 
dagar, även om det ibland handlar om tunga 
och svåra frågor. 

Vi vill bidra till glädje för Karlstads- 
borna även vid tillfällen som egentligen  
inte är så positiva. Ett varmt, engagerat  
och ansvarsfullt bemötande kan göra att  
även jobbiga situationer blir lättare att  
hantera och att dagarna blir lite gladare.

KARLSTADS KOMMUNS  
VARUMÄRKESLÖFTE
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VÅRT SPRÅK och våra bilder har stor betydelse 
för hur vi uppfattas. Därför är det viktigt att 
tonläget är varmt, trevligt och personligt. 

Vi skriver inte mottagaren på näsan utan 
försöker istället väcka lust och intresse att ta 
till sig budskapen. 

Det kan vi göra bland annat genom att 
överraska, ha glimten i ögat, vara intressanta 
och respektera mottagaren. Skryt är inte 

speciellt klädsamt, och något vi ska undvika. 
Våra texter ska istället kännas som ett samtal 
goda vänner emellan. Vi ska vara lätta att nå 
och lätta att förstå. 

När det gäller våra profilbilder så ska de 
vara ljusa och varma, gärna med människor  
i förgrunden. När vi fotograferar utomhus 
försöker vi få med den blå himmelen. Alla 
profilbilder förses med en gul, varm ton.

TONLÄGE
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… får alla nyfödda barn en Lilla Spöket Laban-docka

… erbjuds kollektiv båttrafik till vanliga busspriser

… värms de nya idrottshallarna upp med solenergi

… får alla nya kommuninvånare gratis entré till museet under ett år

… byggs det bostäder så att fler ska kunna bo i närheten av vatten

…  finns en lekträdgård i Mariebergsskogen där barn kan få utlopp  
för fantasi och skaparlust

… går bussarna på biogas

… arrangeras årligen mellan 10 till 15 SM-tävlingar i olika sporter

…  är alla öppna fritidsverksamheter HBTQ-certifierade av RFSL, likaså  
är de kommunala gymnasieskolornas och grundskolornas elevhälsa

…  utses varje år Årets Sola – en person som är inspirerande, driftig och  
en glädjespridare

… finns det 25 mil cykelvägar och det är nära till det mesta

…  hittar du Sveriges modernaste gymnasieskola med hållbart lärande  
och unik klassrumsteknik

…  finns Europas tredje största inomhusarena för friidrott, med en stomme  
helt i trä och solceller på taket.

I EN LITE GLADARE KOMMUN…
” Just att solen är glad 
speglar mitt intryck 
av Karlstad och 
Värmland. Jag kom 
från Stockholm och 
redan då på 50-talet 
var det rätt mycket 
jäkt och stress där. 
Därför tyckte jag att 
det var så avslappnat 
och öppet här i 
Karlstad, och mycket  
sol i sinne”

Lasse Sandberg (1924–2008), illustratör, 
författare och skapare av Karlstads logotyp.
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Platsvarumärket  
Karlstad
Position, kärnvärden, varumärkeslöfte och tonläge
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Karlstad – vårt  
gemensamma varumärke
KARLSTADS VARUMÄRKE har tagits fram för 
att skapa en enhetlig bild i marknadsföringen 
av Karlstadsregionen. Det får användas 
av aktörer som marknadsför regionen mot 
besökare, näringsliv och andra målgrupper.

Konkurrensen mellan olika platser blir allt 
tuffare då människor ställer allt högre krav  
på de ställen där de vill leva, bo och besöka. 

Marknadsföringen av Karlstadsområdet  
som event-, mötes och besöksstad samt 
boende och etableringsort ska stärkas. 
Genomslagskraften ska öka genom 

samordning och gemensamt arbete. Målet 
för varumärket är att locka fler turister, 
konferenser, kongresser och evenemang 
till Karlstadsområdet, samt attrahera nya 
invånare och företagsetableringar. Aktörer 
oavsett bransch, kan använda och därmed 
stärka varumärket, när de ser en vinst 
i att kommunicera sin tillhörighet till 
Karlstadsregionen, utan att begränsas  
av formella kommungränser.

Karlstads kommun har det yttersta 
ansvaret för varumärket.
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Varumärkets  
position är solen

Varumärkets kärnvärden
Glad, livlig och driftig

ETT VARUMÄRKES POSITION handlar om vad 
andra ska tänka och känna när de kommer i 
kontakt med varumärket. Ju kortare denna 
position kan beskrivas desto bättre.

Karlstads position är solen. Karlstad 
förknippas sedan långt tillbaka med solen och 
det är en mycket positiv symbol att ha med 
sig. Den ska vi bygga vidare på och förädla. 

PLATSEN KARLSTADS kommunikation utgår 
även den ifrån solen, eller för att vara mer 
exakt Eva-Lisa Holtz som kallades ”Sola”.  
Den glada 1700-talsservitrisen som drev sin 
egen krog är vår målbild förkroppsligad. Våra 
tre kärnvärden har alla kopplingar till solen. 

Vår sol står för olika saker, den handlar till 
exempel om öppenhet och vänlighet. Ett soligt 
bemötande och att vi arbetar med att bygga 
en stad där det finns goda förutsättningar att 
känna sig glad och nöjd med livet. Allt vi 
kommunicerar ska på något sätt bottna i vår 
position solen. 

Solen som ger energi och sprider glädje.  
Solen som är en förutsättning för allt liv  
och bidrar till framåtanda och innovationer. 

Våra kärnvärden är: glad, livlig och  
driftig. Läs mer om våra kärnvärden och  
vad vi menar med dem på följande sidor.
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LivligGlad
Ett ord som ger energi och som sprider 
glädje som smittar och är välkomnande 
som Eva-Lisa Holtz.

Karlstad är en stad med liv, rörelse, puls och 
dynamik. Här händer det många spännande 
saker inom bland annat musik, kultur, handel, 
idrott, byggnation, näringsliv, möten och på 
universitetet. Våra spännande gäster bidrar 
också till en livlig och inspirerande stad.
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Driftig
Innovationer, företagande, kluster i 
världsklass, utbildningsmöjligheter och 
utveckling. I Karlstadsområdet finns 
viljan att skapa och hitta nya vägar  
och att gå från ord till handling.
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LIKT EVA-LISA HOLTZ, Sola i Karlstad, vill  
vi att våra gäster, nya invånare och företag  
ska trivas och må bra. 

Varmt välkommen tar också avstamp  
i Karlstads kommuns mångåriga varu- 
märkesarbete och varumärkeslöftet – lite 
gladare dagar.

Även om andra svenska städer skulle  
vilja beskriva sig som glada, trevliga och 
välkomnande är det först när man, som vi, 
hämtar kraften ur rötterna och historien  
som det blir sant och långsiktigt hållbart.

Karlstads 
varumärkeslöfte

Varumärkeslöftet sammanfattar vad varumärket ska stå för, hur det ska kännas och  
upplevas. Det är ett övergripande löfte till vår omvärld. Varumärkeslöftet kan gärna  
kommuniceras i text och användas som en underrad till logotypen. Men det allra  
viktigaste är att löftet genomsyrar kommunikationen och fungerar som en ledstjärna.

Varmt 
välkommen

Det här menar vi med  
varmt välkommen
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Tonläge
KARLSTADS TONLÄGE ska vara personligt 
och lockande. Vi ska skriva så enkelt och 
begripligt som möjligt, men ändå med  
känsla. Våra texter ska inte skriva mottagaren 
på näsan utan framstå som ett samtal goda 
vänner mellan. Läsaren ska känna sig tilltalad 
och engagerad. 

Genom färgglädje förmedlar platsvaru-
märket Karlstad lekfullhet och värme.  
Vår palett grundar sig i solens varma färg-

skala, med några accenter för att skapa mer 
dynamik, glädje och kontrast. Bland färgerna 
hittar vi därför även Vänerns och Klarälvens 
blåa vatten och den gröna staden.

Våra bilder ska kännas så naturliga, levande 
som möjligt – i största möjliga mån är det 
naturligt solljus som gäller. Vi bör alltid sträva 
efter att ha människor och rörelse i bilderna.  
För bilder utomhus är solen och den blå 
himlen viktiga ingredienser – året runt. 
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… kan du simma till jobbet och bada mitt inne i stan

…  kan du åka inlines på nio mil perfekt asfalt utan störande biltrafik

…  möter Sveriges största sjö Sveriges längsta älv

… arrangeras Karlstad Grand Prix, Sveriges näst största friidrottsgala

… samarbetar näringslivet för att nå längre

… händer det spännande saker på våra scener varje vecka

… vaknar vi till doften av nymalet kaffe varje dag

… svävar universitetets äggformade multimediastudio uppe i luften

… har broadwaymusikaler europapremiär på Värmlandsoperan 

…  ger våra nära relationer med grannarna i Karlstadsregionen (Forshaga, Grums, 
Hammarö, Kil och Karlstad) ett större utbud när du ska välja ort för boende, 
etablering, nöjen och fritidsintressen 

…  finns det ett stort utbud av ekologiska, rättvisemärkta varor och  
secondhand-butiker.

I en varm och 
välkomnande stad...
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Att bygga ett varumärke är ett långsiktigt  
arbete som kräver tålamod och en tydlig  

färdriktning. Denna varumärkesplattform,  
tillsammans med den grafiska profilhandboken  

är dina verktyg på denna ständigt pågående 
varumärkesresa. En lite gladare resa.

NU BYGGER VI VIDARE

Karlstads kommun, kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad. 

Tel: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Webbplats: karlstad.se
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