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Varumärkes-
plattform



Brandstory
I hjärtat av Norden finns en plats som bokstavligen pulserar av liv, 
arv och historia. En plats som sett världen formas och förändras 
under mer än 10 000 år. En plats med förgreningar från de djupas-
te skogar ända ut till öppet hav. Vi pratar om Vänern. 
 
Arvet från tiden då havet sträckte sig tvärs över Sveriges landmas-
sa lever kvar än idag. Havets dramatik, krafter och arter finns ännu 
kvar, och den obrutna horisonten ger känslan av att befinna sig på 
öppet hav. Men Vänern bjuder också på sjöns alla fördelar. Det söta 
vattnet är så rent att man kan dricka det direkt ifrån sjön och under 
ytan möts de två världarna på ett fascinerande sätt. Havets arter 
så som Vänerlaxen möter sjöns så som gös och gädda. 

Detta är ett unikt signum och speglar också de som bor och 
verkar kring Vänern. Sveriges största sjö bubblar nämligen av 
samarbeten, gemenskap, kärlek till naturen och en stor respekt 
för historien. 

I hundratals år har Vänern med sin yta och strategiska läge 
varit en knutpunkt för transport från hav till skog och stad till 
landsbygd. Med dess vilda natur, genuina människor och fan-
tastiska historia lämnar den ingen oberörd.
 Så kom som du är, ta ett djupt andetag och njut av 
allt från kultur till en sjönära middagslur. Ingen kan låta 
bli att älska Vänern. 



Användning av platsvarumärket

Näringsliv

Myndigheter

Kommunerna
Vänersamarbetet

Föreningar

Invånare

Det är alla som bor och verkar i anslutning till Vänern och alla med intresse av Vänern som har möjlighet att använda platsvarumärket.



Vart vi ska och vill uppnå

Visionen

Högst livskvalité i Sverige. En attraktiv 
plats för alla att bo och verka på, och 
Sveriges främsta destination för besökare 
när det gäller naturupplevelser. 



Vad vi gör

Mission

Skapa trygga och attraktiva boendemiljöer, 
starka företag och oförglömliga upplevelser. 
Vi ska verka med respekt för naturen och 
hållbarhet i fokus.



Vad vi står för och hur vi gör det

Kärnvärden

HÅLLBARHET
- Småskalighet

- Hänsyn

- Varsamhet

- Miljöfokus

- Vattenkvalité

LIVSKVALITÉ
- Aktiv livsstil 

- Gemenskap

- Natur

- Kultur

- Trygghet

- Stolthet

AKTIVITET
- Upplevelser

- Utveckling

- Sport

- Föreningsliv

- Näringsliv

- Samarbeten

KULTUR   
- Mat

- Historia

- Arv

- Konst

- Aktiviteter



Hur vi är

Personlighet

HARMONISK
Vänern är en plats som lever 

i harmoni med människorna 

och naturen. Vänern är trygg 

i sig själv, rofylld och välkom-

nande. Vänern har inget att 

bevisa, för ingen kan låta bli 

att älska Vänern. 

STORSLAGEN
Med dess obrutna horisont 

och vilda natur ger Vänern ett 

storslaget intryck. Med kax-

iga placeringen tredje störst 

i Europa och störst i Sverige 

finns det ingenting som liknar 

Vänern.  

VILD 
Det harmoniska och vack-

ra kontras med en vildhet 

och styrka. Ingen styr hur 

vågorna på Vänern ska gå. 

Vänern är mäktig, stark, 

kraftfull och full av liv. Den 

vilda naturen är otämjbar, 

precis som det ska vara.  

AKTIV   
Vänern är i många bemär-

kelser är en aktiv plats. 

Näringslivet är högst aktivt 

och rör sig hela tiden fram-

åt. Invånarna är aktiva ut 

i fingerspetsarna med ett 

rikt och brett föreningsliv, 

och besökarna tar gärna 

del av alla de aktiviteter 

som finns att välja på.

GENUIN   
Vänern är äkta. Likt dess 

invånare är Vänern öppen, 

välkomnande och presti-

gelös. Vänern bryr sig om 

naturen och alla människor 

som finns och verkar här. 

Vi behöver ingen välputsad 

yta, hit kan du komma pre-

cis som du är. 



Våra tillgångar som representerar Vänern och som efterfrågas av målgrupperna. 
Framförallt är det kombinationen av de fyra som gör platsvarumärket Vänern unikt. 

Profilbärare

STORSLAGEN 
NATUR

RENT 
VATTEN

STRATEGISKT 
LÄGE

LIVSKVALITET



RENT VATTEN
Att arbeta hållbart och långsiktigt kring Vänern är något som genom-

syrar våra kärnvärden. Vi vill ha utveckling med hållbarhet  i fokus. 

 Att Vänern genom årtusenden har lyckats behålla sin fantastiska 

vattenkvalité är något som vi är väldigt stolta över. Vattnet är så rent 

att man kan dricka det direkt ur sjön. Detta är något som för de flesta i 

världen är unikt och helt ofattbart. Det rena vattnet avspeglar respek-

ten för naturen och det hållbara. En ren och frisk sjö.

Profilbärare



STORSLAGEN NATUR
Vänerns djup och omgivning är vild och vacker. Kring sjön finns en fantastisk natur med en 

bred flora och fauna, som alla boende kring Vänern älskar. Djurlivet bjuder på fågel, fisk och 

mittemellan. Spåren från tiden då sjö var hav finns kvar, och ger oss idag unika delikates-

ser såsom Vänerlax och löjrom. Här finns gott om gästhamnar för dig som kommer med båt, 

och skogarna är fulla av svamp och bär. Vatten och land ger dig ny energi, för naturen kring 

Vänern bjuder på både äventyr och avkoppling. Vandra, cykla, spring, tälta, paddla, rid, fiska, 

simma, staka, klättra, segla– eller varför inte bara lägga dig i gräset och lyssna på fåglarna.

Profilbärare



STRATEGISKT LÄGE
Centralt belägen mellan Oslo, Stockholm och Köpenhamn och med förgreningar ända ut till 

havet gör Vänern till en naturlig knutpunkt. Frakt och båtliv har historiskt varit ett av Vänerns 

viktigaste levebröd och spelar än idag en viktig roll för både näringslivet och besökarna. 

 Runt hela sjön finns ett brett nät av kommunikationer såsom tåg, flyg och bussar som gör 

att man smidigt kan ta sig till Vänern från alla riktningar i landet. Dessa utvecklas ständigt, 

och vi ska verka för att också göra det enklare att ta sig runt och över sjön. Vänerns storlek 

och strategiska läge är ett viktigt argument för nyetablering, inflyttning och besök. 

Profilbärare



LIVSKVALITÉ
En frisk sjö med rik natur, spännande historia och ett brett utbud av kultur 

och aktiviteter ger livskvalité. Här finns växande företag, attraktiva boen-

den, en trygg miljö och ett rikt föreningsliv. Runt Vänern både bor och verkar 

man i vackra miljöer som präglas av småstadscharm, gemenskap och en 

aktiv livsstil. Stora möjligheter banar väg för nyetableringar, en plats rik på 

upplevelser lockar besökare och inte minst bjuder de genuina lokalborna in 

till nya möten. 

Profilbärare



Det här är vi enligt andra

Position

Vi ska vara det första man tänker på  
när det gäller aktiv livsstil, naturnära och 

hållbara boende- och företagsmiljöer.

Vänern ska vara en plats som erbjuder hög livskvalité, oavsett om du bor, verkar eller besöker oss. Här erbjuds stora fördelar 
gällande exempelvis lokaler och mark. Vi har ett strategiskt läge och ska ha bra kommunikationer. Naturnära och attraktiva 

boenden, ett rikt kultur- och föreningsliv och vi ska satsa på hållbar utveckling. 



Det här är vi enligt andra

Vårt löfte

Storslagen natur, livskvalité 
och oförglömliga upplevelser.



Visuell
identitet



Så här har vi tänkt

- Bildspråket skall lyfta profilbärarna

- Uppfattas stolta men ändå ödmjuka

- Symbol och grafiskt formspråk som speglar vår identitet

- Tydligt, rent och hållbart över tid



RÖRELSE
Liv, Kraft, Engagemang, 

Samarbete, Spridning, Aktivitet

KONTRASER
Aktivitet/Stillhet, Vild / Harmonisk, 

Hav / Sjö, Högt / Lågt

Inspiration från vattnets vågor



Symbol

Vågsymbolen kan användas separat och inkluderas i grafiska uttryck som mönster och design element.
Symbolen är även typografiskt tecken som används när man vill uttrycka att något är ”nästan lika med”.

I kombination med ett budskap kan symbolen även förstärka våra profilbärare och kärnvärden. 







Logotype

Logotypen för platsvarumärket byggs upp av namnet Vänern och en integrerad vågsymbol som ersätter punkterna 
i bokstaven Ä på ett naturligt sätt. Tillsammans skapas en känsla som associeras med vatten. 











Logotype, original utförande Vid samprofilering, svensk Vid samprofilering, internationell

Logotypvarianter

Vid samprofilering används logotypen med inramningen ”Finns vid sjön” eller ”By the lake” talar man om att verksamheten 
har en koppling till Vänern. Logotypen kan användas av alla som finns och verkar i kommunerna kring Vänern.
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Grafiska riktlinjer

Korolev Light

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ

Crimson Text

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ

Roboto Condensed Light

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ

Logotypens utformning och användning
Som representant för platsvarumärket Vänern ska logotypen behandlas med respekt och varsam 
hand. Logotypen består av namnet/ordbilden VÄNERN samt den integrerade vågsymbolen ( ≈) som 
ersätter prickarna i bokstaven Ä. 

Får inte förändras eller förvanskas
Storleksförhållandet mellan namn och symbol får inte ändras. Det är inte heller tillåtet att ändra, 
beskära, förvanska eller återge logotyperna på annat sätt än som avsetts och beskrivs i den här 
texten. 

Logotypen och bakgrundsfärger
Logotypen skall placeras mot bakgrunder med jämn färgtäckning för bästa läsbarhet. De blå och 
svarta varianterna av logotypen skall användas vid ljusa bakgrunder och den vita  logotypen an-
vänds när bakgrunden är mörk. Brokiga bakgrunder som stör läsbarheten ska undvikas. 

Samprofilering med externa varumärken
Vid samprofilering skall varianterna av logotypen med den överliggande byline-texten ”Finns vid sjön”,  
”By the lake” eller ”Am See” användas.

Storlek, placering och friyta
Det är viktigt att logotypen får rätt storlek, placering och friyta för att komma till sin fulla rätt på 
olika typer av bärare. Minsta godkända storlek är 20 mm; om detta av utrymmesskäl inte är möjligt 
ska logotypen inte användas. Logotypen ska placeras längst ned och till höger på bäraren. För 
kontorstryck, skyltar, flaggor, fordon och webbplatser samt för vissa andra speciella områden har 
logotypen en i förväg fastslagen placering, storlek och friyta. 
 Friytan är den minsta mängd ”luft” som ska omge logotypen. Friytan mäts med hjälp av storleken 
i vågsymbolen ( ≈) som utgör prickarna bokstaven Ä i logotypen enligt figuren ovan. Friytan gäller 
även för eventuella telefonnummer, adresser, öppettider med mera.

Färger och färgvärden
Våra färger hämtade ur speglingar i vattnet och andra element kring Vänern så som berg, skog, 
sand och åkermark och det rosa skimret som lägger sig över Vänern vid solnedgången. Nyaanser 
av valda färger kan också användas.ma till sin fulla rätt på olik.

Typsnitt
Typografin är en viktig beståndsdel i vår identitet som skapar igenkänning i vår kommunikation. 
Korolev light och medium används genomgående i de sammanhang då produkten skall vara i tryckt 
form. Om man inte innehar detta typsnitt kan Roboto Condensed Light eller Regular ersätta Korolev. 
Crimson Text kan användas vid längre textstycken då kravet på läsbarhet är högre.

Original utförande: Samprofilering, svenska: Samprofilering, engelska: Samprofilering, tyska:

Grönt Vågmönster.eps Gult Vågmönster.eps Rosa Vågmönster.eps Blått Vågmönster.eps

CMYK: 55 28 0 30
RGB: 52 80 111

CMYK: 100 32 0 0
RGB: 0 109 175

CMYK: 28 26 2 25
RGB: 112 136 150

CMYK: 54 12 0 0
RGB: 78 162 210

CMYK: 2 2 2 2
RGB: 237 237 237

CMYK: 100 0 0 0
RGB: 0 155 213

CMYK: 62 0 22 12
RGB: 54 146 145

CMYK: 0 25 50 0
RGB: 230 177 125

CMYK: 40 0 20 0
RGB: 109 210 194

CMYK: 0 25 30 0
RGB: 238 192 159

CMYK: 11 20 5 0
RGB: 192 247 243

CMYK: 15 40 0 0
RGB: 206 144 199



Visualisering av profilbärare

Symbolens innebörd kopplas samman med våra profilbärare genom olika budskap som kan användas och anpassas för olika samman-
hang, tex då man vill lyfta något av de profilbärande områdena. Dessa bilder bör placeras på en ljus och enfärgad bakgrund.

STORSLAGEN NATURRENT VATTEN STRATEGISKT LÄGE LIVSKVALITET





Symbolen som designelement

Symbolen används även som designelement för att stärka igenkänning och identitet. Vi tydliggör våra profilbärare genom att 
bygga samman mönster och figurer i kombination med olika budskap på exempelvis produkter, väggar och trycksaker. Mönstret 

kan även animeras och användas i rörlig media.







Ut ratium illescipid eaquundis et dolupta tquatectae provid quae cus plis 
autnosantor sinto vel ipsundigent vendae mi, sunt esttates earchit.

Ut ratium illescipid eaquundis et dolupta tquatectae provid quae cus plis 
autnosantor sinto vel ipsundigent vendae mi, sunt esttates earchit.

Ut ratium illescipid eaquundis et dolupta tquatectae provid quae cus plis 
autnosantor sinto vel ipsundigent vendae mi, sunt esttates earchit.

Ut ratium illescipid eaquundis et dolupta tquatectae provid quae cus plis 
autnosantor sinto vel ipsundigent vendae mi, sunt esttates earchit.



Upplev det storslagna.
I hjärtat av Norden finns en plats som bokstavligen pulserar av liv, arv och historia. Välkommen till Sveriges största sjö.

Upplev det storslagna.
I hjärtat av Norden finns en plats som 

bokstavligen pulserar av liv, arv och historia. 
Välkommen till Sveriges största sjö.

Upplev det storslagna.
I hjärtat av Norden finns en plats som 

bokstavligen pulserar av liv, arv och historia. 
Välkommen till Sveriges största sjö.

Upplev det storslagna.
I hjärtat av Norden finns en plats som 

bokstavligen pulserar av liv, arv och historia. 
Välkommen till Sveriges största sjö.

Upplev det storslagna.
I hjärtat av Norden finns en plats som 

bokstavligen pulserar av liv, arv och historia. 
Välkommen till Sveriges största sjö.



Färger

Våra färger hämtade ur speglingar i vattnet och andra element kring Vänern så som berg, skog, sand och åkermark och 
det rosa skimret som lägger sig över Vänern vid solnedgången. Nyanser av valda färger kan också användas.

CMYK: 55 28 0 30
RGB: 52 80 111

CMYK: 100 32 0 0
RGB: 0 109 175

CMYK: 28 26 2 25
RGB: 112 136 150

CMYK: 54 12 0 0
RGB: 78 162 210

CMYK: 2 2 2 2
RGB: 237 237 237

CMYK: 100 0 0 0
RGB: 0 155 213

CMYK: 62 0 22 12
RGB: 54 146 145

CMYK: 0 19 40 0
RGB: 230 177 125

CMYK: 40 0 20 0
RGB: 109 210 194

CMYK: 0 15 25 0
RGB: 238 192 159

CMYK: 11 20 5 0
RGB: 192 247 243

CMYK: 14 37 0 0
RGB: 206 144 199



Bus net mo de  
sum hario. Tur  
catur sitatiusam  
dere et vitiant.
Axim fuga. Ovit lab iliqui dolor 
mollore sernam ut persper nate-
sedis dolupidebis dissimusae lam 
ducitatatem conecti untectate om-
mosam imint ullant ut iliqui quia 
nonsequia nobis earum esti blam 
explit volenim invenis que nim 
quuntincta dolorem id qui utae 
quia volore nobitis mi, quiasimus 
eseque volupis

Bus net mo de  
sum hario. Tur  
catur sitatiusam  
dere et vitiant.
Axim fuga. Ovit lab iliqui dolor 
mollore sernam ut persper nate-
sedis dolupidebis dissimusae lam 
ducitatatem conecti untectate om-
mosam imint ullant ut iliqui quia 
nonsequia nobis earum esti blam 
explit volenim invenis que nim 
quuntincta dolorem id qui utae 
quia volore nobitis mi, quiasimus 
eseque volupis

Bus net mo de  
sum hario. Tur  
catur sitatiusam  
dere et vitiant.
Axim fuga. Ovit lab iliqui dolor 
mollore sernam ut persper nate-
sedis dolupidebis dissimusae lam 
ducitatatem conecti untectate om-
mosam imint ullant ut iliqui quia 
nonsequia nobis earum esti blam 
explit volenim invenis que nim 
quuntincta dolorem id qui utae 
quia volore nobitis mi, quiasimus 
eseque volupis

Bus net mo de  
sum hario. Tur  
catur sitatiusam  
dere et vitiant.
Axim fuga. Ovit lab iliqui dolor 
mollore sernam ut persper nate-
sedis dolupidebis dissimusae lam 
ducitatatem conecti untectate om-
mosam imint ullant ut iliqui quia 
nonsequia nobis earum esti blam 
explit volenim invenis que nim 
quuntincta dolorem id qui utae 
quia volore nobitis mi, quiasimus 
eseque volupis



Korolev Light

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ

Crimson Text

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ

Roboto Condensed Light

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ

Typsnitt



Bildmanér
Våra bilder ska spegla varumärkets kärnvärden och personlighet. Vi ska lyfta våra fyra profilbärare som är 

Rent vatten, Storslagen natur, Livskvalité och Strategiskt Läge genom att kombinera natur/miljöbilder med bilder 
på människor i aktivitet från de fyra årstiderna. Vi vill visa att Vänern är en aktiv plats, både när det gäller ren fysisk 

aktivitet så som sport och fritid, men också aktivitet genom möten med människor, företagande och logistik. 

Obs! Bilderna ovan är endast skissbilder från Istock Photos och är ej friköpta att användas. Bilderna 
är inte fotograferade kring Vänern och vi ser helst att man använder autentiska bilder i första hand.



Samprofilering
TROLLHÄTTAN
VÄNERSBORG

MAT

INSPIRATION  

UPPLEVELSER

KULTUR

Besöksguide  2017

Vid samprofilering används logotypen med inramningen ”Finns vid sjön” eller ”By the lake” talar man om att verksamheten 
har en koppling till Vänern. Logotypen kan användas av alla som finns och verkar i kommunerna kring Vänern.



”If you want to go fast, go alone.
 If you want to go far, go together”


