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PROFILEN I PRAKTIKEN

BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Tala om vem du är
Den graﬁska gemenskapen är Skellefteå
kommuns ofﬁciella proﬁlprogram. Programmet är fastställt av KS 99-11-02 § 481 och
KF 2000-02-29 § 39.

Skellefteå kommuns verksamhet visar upp en mycket stor spännvidd. Invånarna kommer dagligen i kontakt med kommunen på
olika sätt.
Men tyvärr är de inte alltid medvetna om att det är kommunen
de har att göra med. Och vi som arbetar inom kommunen är inte
alltid så hjälpsamma med att tydliggöra vår hemvist. I varje fall
inte i vår visuella kommunikation.*
Här kommer den graﬁska gemenskapen in i bilden. Med hjälp
av konsekvent tillämpning av graﬁska signaler i trycksaker,
annonser, webbsidor, fordon, skyltar m m, blir vi lätt igenkända
som Skellefteå kommun. Det skapar en tydlighet gentemot medborgare, beslutsfattare, medarbetare, m ﬂ och därmed trygghet
och trovärdighet i våra relationer.
Det ska vara enkelt att identiﬁera kommunal verksamhet.
* Visuell kommunikation = Här avses vidareförädlad information, där form och innehåll
samspelar och ger synergieffekter. Trycksaker, annonser, skyltar och webbsidor är några
exempel.

Bilden av Skellefteå: nära, enkelt och öppet
Förutom att vara tydliga i vår dialog med medborgarna bör vi
vara tydliga i vårt budskap till omvärlden. Alla är vi kommunikatörer vare sig vi arbetar inom kommunen eller på annat sätt verkar
för att skapa en positiv bild av Skellefteå. Som vägledning hittar
du ”Din guide till nära, enkelt, öppet”* på Skellefteå kommuns
webbplats. Här ﬁnns alla aktuella styrdokument samlade, plus
handledningar, tips, länkar och mycket mer.
Generellt vill vi att Skellefteå ska uppfattas som en plats:
• där det händer mycket beroende på att det ﬁnns en öppenhet
för idéer och en mentalitet att göra livet lättare för alla som vill
växa och få saker att hända.
• som inte serverar alla färdiga lösningar för det du vill göra och
det liv du vill leva, men ovanligt bra förutsättningar och stöd att
själv skapa dom.
• med korta avstånd mellan händelsernas centrum och enskild
avkoppling som gör det lätt att blanda sin egen personliga livskvalitet.
• som gör det lättare att växa och nå sina mål.
* Kärnvärdena ”nära, enkelt, öppet” ska prägla all kommunal verksamhet under många
år framöver. Kärnvärdena har stark politisk förankring och ett brett stöd i näringslivet.
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Vad ska prägla form och innehåll?
Upplevelsen av en kommun som är nära, enkel och öppen påverkas av det sätt som vi utformar vår kommunikation. Förutom
ett relevant och tydligt budskap påverkas upplevelsen av tonfall,
graﬁsk form och bildspråk.
I utformningen av form och innehåll ska vi utgå ifrån att ”personligheten” Skellefteå:
• är varmt personlig och okonstlad
• förmedlar trygg självkänsla och stolthet
• är lösningsinriktad och lyfter fram möjligheter
• är öppen, förtroendefull och lyhörd
• utgår från mottagarens behov och ser till hela människan
På sidorna 10-11 ser du exempel på hur vi i vår samhällsinformation kan förmedla denna karaktär med hjälp av bild och form.

När ska graﬁska gemenskapen tillämpas?
De graﬁska regler och rekommendationer som anges i denna
graﬁska manual avser samhällsinformation från verksamheter
som är 100 procent kommunala. Projekt och verksamhetsformer
där kommunen är delﬁnansiär, eller medverkar på något annat
sätt tillsammans med andra aktörer, omfattas alltså inte. I sådana
samverkansprojekt är det snarare önskvärt med en graﬁsk proﬁl
som avviker från kommunens.
För marknadskommunikation om Skellefteå som ort, utan direkt
koppling till kommunal verksamhet, ﬁnns en särskild graﬁsk proﬁl
(se ﬁg och nyckel nedan).
De kommunala bolagen har egna proﬁlprogram och omfattas
inte av den graﬁska gemenskapen.

Samhällsinformation

Marknadskommunikation

avs. Skellefteå kommun

avs “Skellefteå”

Din guide till nära, enkelt, öppet
Varumärket Skellefteå
med kärnvärden: nära, enkelt, öppet

All kommunikation som bidrar till bilden av Skellefteå bygger på samma kärnvärden. Däremot
handlar det om två skilda graﬁska proﬁler. En för
samhällsinformation från Skellefteå kommun och
den andra för generell marknadskommunikation
om Skellefteå som ort.

Avsändare

Syfte

Exempel

1 Skellefteå kommun

Myndighets- och
“vardagsinformation” om service,
öppettider, regler m m.

Lokal information såsom
annonser i lokaltidningar,
brev, broschyrer om taxor.

2 Skellefteå kommun

Marknadsföring av kommunal
verksamhet som bidrar till att stärka
varumärket Skellefteå.

Marknadsföring av
gymnasieprogram.

3 Olika samverkande aktörer
där kommunen är
samordnare/utgivare

Marknadsföring som stärker
varumärket Skellefteå.

Turistiska produkter.

4 Andra aktörer

Marknadsföring som stärker
varumärket Skellefteå.

Företag, organisationer.
Företag och kommun i samverkan.

Avsändare/profil Sekundär
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Kommunvapnets färger är blått
och guld. Av praktiska skäl är
guldfärgen ersatt av gult när
vapnet trycks. Men proﬁlprogrammet sätter inga hinder att
använda guldfärg.
I den svartvita versionen av kommunvapnet ersätts gult av vitt
och blått av svart. Även toner av
grått eller blått kan ersätta svart.
Dock ingen annan färg.

Kommunvapnet får inte skalas
oproportionerligt, eller förvanskas på något annat sätt. Inga
andra färger än ovan angivna
är tillåtna. För exakt färgåtergivning, se nästa sida.

vapen

namn

Emblemets uppbyggnad
Emblemet består av kommunvapen och
namn. Namnet placeras som regel till höger
om vapnet med överkant i linje med vapnets
överkant och med underkant i linje med mitten av vapnets nedre rundning. Detta förhållande gäller både för enradiga och tvåradiga
emblem. Ett balanserat avstånd mellan vapen
och namn uppnås med ”ögonmått”, eftersom ett enradigt emblem skapar ett annat
synintryck än ett tvåradigt.
Logotypen sätts med Adobe Clearface heavy
med 115 % horisontell skala, -5 %em knipning samt ev. manuell kerning.

EMBLEM

Kommunvapnet i centrum
Kommunvapnet är den gemensamma symbolen för all kommunal
verksamhet. Det samlar alla förvaltningar och nämnder under
sig.
De ﬂesta svenska kommunvapen är heraldiska, och även Skellefteås vapen följer den heraldiska traditionen. Heraldiken, som härstammar från medeltiden, lyder vissa traditionella och internationellt accepterade regler beträffande färg, form och komposition.
Ett vapens utseende deﬁnieras av en skriftlig beskrivning, en så
kallad blasonering. Utifrån denna beskrivning är det upp till en
heraldisk konstnär att skapa vapnet. Skellefteåvapnets blasonering lyder så här:
”I blått fält en gyllene sol och däröver en genom vågskura bildad
gyllene ginstam belagd med en blå antik blixt”.
Blixtarna symboliserar kommunens kraftproduktion, och den gyllene solen står dels för guldtillverkningen, dels för det inbjudande
sommarväder vi ofta visar upp.
Vårt kommunvapen antogs av Kungliga Maj:t 1945. Då var det
Skellefteås stads vapen, men efter kommunsammanläggningarna
1967 och 1973 symboliserar det administrationen för hela det
vidsträckta geograﬁska området Skellefteå kommun.
Kommunvapnet är mönsterskyddat hos Patent- och Registreringsverket. Att på egen hand börja ändra och förvanska vapnet
innebär alltså ett lagbrott.

Kommunvapen + namn = emblem
1 Kommunemblem
Kommunvapnet, tillsammans med namnet ”Skellefteå kommun”
satt i typsnittet Clearface, är stommen i kommunens graﬁska
identitet. Detta emblem används som avsändare i all extern
kommunikation, och bör i möjligaste mån vara förstahandsval
även lokalt. På brevpapper, kuvert, meddelandekort, visitkort och
annan information med ofﬁciell prägel får inte kommunvapnet
kombineras med annan logotyp eller symbol.
Vill man integrera förvaltnings- eller verksamhetsnamnet i emblemet rätas ”Skellefteå kommun” ut till en rad, för att ge plats
åt en extra rad. Den extra raden sätts i typsnittet Frutiger bold.
Denna lösning används med fördel som avsändarmarkör, till
exempel på sista sidan i en broschyr.

Kommunemblemet ﬁnns även i centrerad version med namnet på två rader. Denna version
får aldrig kombineras med verksamhets- eller
förvaltningsnamn.
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2 Verksamhetsemblem
Vissa verksamheters eller förvaltningars namn måste ibland lysa
av egen kraft, men utan att tumma på kommunidentiteten.
Genom att kombinera kommunvapnet och verksamhetens namn
satt i Clearface, skickar emblemet ut signaler som anger verksamhetens tillhörighet. Ibland sätts namnet på en rad, ibland på två.
Dock aldrig på tre. Mediets fysiska förutsättningar och ordlängden styr valet av sättning. Vid extern kommunikation måste materialet kompletteras med det övergripande kommunemblemet,
till exempel på en broschyrbaksida.

Att tänka på beträffande verksamhetsemblem
Respektive förvaltningsledning avgör vilka verksamheter som ska
använda eget emblem. Alla nya emblem ska vara utförda i linje
med den graﬁska gemenskapen. Det är dock inte önskvärt med
ett emblem för varje kommunal avdelning. Kommunemblemet är
fullt tillräckligt i de ﬂesta sammanhang. Det är bara de utåtriktade, publika verksamheterna som i särskilda fall kan kombinera sitt
namn med kommunvapnet. Kom också ihåg att kommunvapnet
är en känd symbol på det lokala planet, men inte utanför kommungränserna. Vid extern kommunikation prioriteras alltid kommunemblemet framför verksamhetsemblemet.

Kommunemblemet kan ha två utföranden. Den
extra raden under ”Skellefteå kommun” får bara
ange förvaltning eller verksamhet, och sätts i typsnittet Frutiger bold.
Verksamhetsemblem används i första hand för
utåtriktade verksamheter och när målgruppen är
lokal. Även här kan man välja att kombinera två
namn.

3 Enbart kommunvapnet
I vissa fall kan kommunvapnet användas ensamt, utan tillhörande
namn. Användningsområdet är begränsat till ﬂaggor, presentartiklar o dyl.

Färger och effekter

Mot en mörk bakgrund, till exempel en utställningsskärm, får man bästa kontrastverkan genom att
använda vit färg i namnet. Men kommunvapnets
gula färg kan också fungera bra.

Ibland kan en annan textfärg än svart bidra till emblemets signalstyrka. Mot mörk eller svart bakgrund är det förstås givet att
använda en ljus färg. Vitt rekommenderas.
3D- och skuggeffekter kan också höja emblemets uppmärksamhetsvärde – i speciella sammanhang. Effekten måste ha ett uttalat
syfte och vara professionellt utförd. Samråd med informationsfunktionen innan du tillför specialeffekter.

Hämta färdiga emblem på webben
Ett antal emblem, även för tryck, ﬁnns att hämta på kommunens
webbplats. Emblembiblioteket utökas i ständigt. Kontakta informationsfunktionen om din verksamhet saknar ett emblem.

Dekorfärg: Pantone 116
Processfärg: M15, Y94
Lack: NCS 0080-Y10R
RGB: R255, G192, B29
RGB webbsäker: R255,
G 204, B0 (FFCC00)

Dekorfärg: Pantone 300
Processfärg: C100, M43
Lack: NCS 3070-R90B
RGB: R0, G110, B162
RGB webbsäker: R0,
G102, B153 (0099FF)

Skellefteå kommuns proﬁlfärger
Dessa båda färger ingår i kommunvapnet, och ska
följaktligen användas som identitetsskapande färger.
RGB-värdena är hämtade från Photoshop.
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Andra logotyper och symboler
När kommunen är avsändare får inga andra symboler, logotyper
eller graﬁska element än kommunemblemet användas som
avsändarmarkering.
Man bör så långt som möjligt undvika att rada upp olika slags
symboler intill varandra. Men när kommunemblemet ändå måste
uppträda bredvid andra företags- eller myndighetslogotyper så
avgörs placeringen och balansen från fall till fall. Det är dock aldrig tillåtet att ”låna” en tryckfärg från en annan logotyp bara för
att utnyttja färgmöjligheten. Antingen trycks kommunemblemet i
sina rätta färger, eller i sitt svartvita utförande (se sid 4).

Några ord om typsnitten
Clearface designades 1907 av legenden
Morris Fuller Benton. Det ritades enkomt för
att bli tydligt och lättläst, inte minst på skyltar.
Populariteten har bestått genom åren, och
1978 moderniserades typsnittet av Victor
Caruso. Det är denna version som används av
Skellefteå kommun. Den moderna typsnittsfamiljen från Adobe användes dock inte i
ursprungsemblemet från 1970-talet, vilket den
vane betraktaren kanske upptäcker.

Clearface Heavy
Clearface har alltså varit kommunvapnets
följeslagare under lång tid. Och just detta
faktum gör typsnittet utmärkt som logotyp,
eftersom det är inarbetat och förknippas av
många med Skellefteå kommun. Dessutom
är det robust, tydligt och lite ofﬁciöst – egenskaper som passar utmärkt för en kommunal
logotyp långt in på 2000-talet.

Övrigt användande av kommunvapnet
Ideella föreningar kan använda kommunvapnet i sina föreningsemblem endast om kommunfullmäktige ger sitt medgivande.
All annan extern användning är otillåten.

Typograﬁ
Olika typsnitt rekommenderas för olika användningsområden.
I brevmallar, protokollsmallar och liknande mallar i Microsoft
Ofﬁce-miljö är typograﬁn förinställd på Times New Roman i 13
punkter. Storleken 13 punkter har valts för att texten ska vara
läslig även när papperet har förminskats i kopieringsapparaten.
I trycksaker, annonser, skyltar, utställningar etc rekommenderas
Frutiger. Typsnittet har använts i kommunens kommunikation
under ett antal år. Det är lättläst och passar både för kortare och
längre texter. Frutiger bold eller light kan användas för rubriker.
Frutiger light används för löpande text.

Frutiger Light
Frutiger Bold

På webben använder vi typsnittet Verdana för brödtext (se sid 8).
Det är inte graﬁsk enhetlighet som styrt valet av detta typsnitt,
utan det faktum att det är ett av de mest lättlästa på datorskärm.

I vacker kontrast mot Clearface hittar vi Frutiger
– det andra typsnittet i proﬁlprogrammet. 1968
ﬁck Adrian Frutiger i uppdrag att designa ett
typsnitt för den nya Charles de Gaulle-ﬂygplatsen utanför Paris. Sedan dess har Frutiger
funnit en rad nya användningsområden, och
har blivit något av en favorit hos reklambyråerna. Sin popularitet till trots är Frutiger ingen
dagsslända, utan får betraktas som ett framtidssäkert bastypsnitt.

Val av andra typsnitt för särskilda ändamål förutsätter en professionell bedömning.
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”Guldkanten” och användning av färger
I Skellefteå kommun sätter vi guldkant på tillvaron. Den gula
linjen är en enkel graﬁsk signal med kraftfull effekt. Den ska
användas i all kommunikation så långt det är möjligt. Färgen är
densamma som kommunvapnets gula färg. Den placeras alltid till
vänster och dess bredd ska – i tryckta medier – utgöra 2,5–3 procent av den totala utfallande satsbredden. Lägg märke till att på
folder- och broschyromslag kan linjen med fördel omsluta ryggen,
varvid den uppträder på höger sida på omslagets baksida.
Det är lätt att ange mått och proportioner på en fysisk satsyta
med traditionella mått. Specialformat och digitala medier är knepigare. Grundregeln för den gula linjen är dock, oavsett medium:
Signalera men inte dominera!

A4

2,5 %

2,8 %

3%

A5

A6

Det har tidigare nämnts att guldfärg används i kommunvapnets
originalutförande. Men till vardags är det gult som används som
proﬁlfärg, alltså identitetsskapande färg. Den andra proﬁlfärgen
är kommunvapnets blå färg.
Linjen kan användas kreativt i många olika sammanhang, exempelvis på framdörrarnas bakkant på tjänstefordon, eller längst ut
på högra T-shirtärmen. Allra bäst gör den sig på omslag, visitkort,
webbsidor m m. Man bör dock inte överdriva användandet av
den gula linjen. I en trycksak, till exempel, räcker det med omslagets fram- och baksida.
Den ”kommungula” färgen är också användbar som signalfärg
på linjer, plattor o s v.

Inom Skellefteå kommun förekommer en
mångfald av både arbetskläder och proﬁlkläder.
Grundkravet är att ett kommunemblem förekommer på plagget. Det behöver inte dominera men
det ska vara väl synligt, exempelvis på en ärm.
Den gula linjen kan även tillämpas här.
Även på fordon ska kommunemblemet vara väl
synligt. Eventuell övrig fordonsdekor utförs i ena
eller båda proﬁlfärgerna.
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PRESENTATIONSMATERIAL

Presentation på webben
På kommunens externa webbplatser har den graﬁska enhetligheten särskilt stor betydelse. Eftersom besökarna inte alltid
kommer via hemsidan (”förstasidan”), så fyller de två grundkomponenterna viktiga funktioner: Kommunemblemet signalerar
att du beﬁnner dig på Skellefteå kommuns webb. Den gula linjen
skapar enhetlighet och bekräftar att du fortfarande är kvar hos
kommunen efter en stunds surfande mellan sidor.

Presentationsmaterial på OH eller bildskärm
Vid framställning av presentationbilder ska avsedd mall för Microsoft Powerpoint användas. I mallen ﬁnns kommunemblem och
den gula linjen redan inlagda.
För utskrifter ﬁnns speciell OH-ﬁlm med den gula linjen förtryckt.
Skellefteå kommuns informationsbyrå tillhandahåller mallar och
OH-material på begäran.

Här ligger en rubrik
• Consectetuer
• Adipiscing elt, sed diam
• Nonummy molestie
• Tincidunt ut laoreet
• Madolores maragna
• Aliquam erat volutpat

OH, enligt mall i Powerpoint
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Kontorstrycksaker

4

5

5

Vid produktion av visitkort och korrespondenskort ska följande
anvisningar följas.

9
4

Anna Andersson
Anna
Andersson
Medarbetare

Kommunemblemet ska placeras i övre högra hörnet enligt ﬁguren. Använd alltid originalﬁl i EPS-format för 2-färg eller 4-färg
beroende på tryckmetod.

Förvaltningskontoret, 931 85 Skellefteå
Besökadress: Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Tel: 0910-73 50 00, fax: 0910-73 50 00
Mobil: 070-123 45 67
E-post: anna.andersson@skelleftea.se
www.skelleftea.se
5

Texter sätts i Frutiger light 7p/9 och trycks i svart. Namn sätts i
10 p bold.

4

4

5

Papperskvaliteten bör vara obestruket vitt i vikterna 90g för brev
och 230-250g för visitkort och korrespondenskort.

9
4

Medarbetare

För personer med befattningar där personliga kontakter har stor
betydelse kan en porträttbild läggas in. Bilden bör vara fotograferad mot ljus bakgrund och friläggs samt placeras utfallande till
höger på kortet. Inga andra slags bilder eller illustrationer tillåts.
Brev, protokoll, m m framställs med hjälp av avsedd mall i
Microsoft Word. I mallen ﬁnns emblem och adressuppgifter
redan inlagda.

Anna Andersson
Anna
Andersson
Förvaltningskontoret, 931 85 Skellefteå
Besökadress: Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Tel: 0910-73 50 00, fax: 0910-73 50 00
Mobil: 070-123 45 67
E-post: anna.andersson@skelleftea.se
www.skelleftea.se

5

Visitkort 90x50 mm
4

4

5
9

Skellefteå kommun
Förvaltningskontoret, 931 85 Skellefteå
Besökadress: Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Tel: 0910-73 50 00, fax: 0910-73 50 00
E-post: anna.andersson@skelleftea.se
www.skelleftea.se
5

Korrespondenskort A6 (105x148,5 mm)

Brev A4, enligt mall i Microsoft Word
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Graﬁskt uttryck – exempel
För att förmedla upplevelsen av en nära, enkel och öppen kommun kan en enhetlig graﬁsk form hjälpa till. Många företag och
organisationer strävar efter att styra sin graﬁska identitet i alla
typer av kommunikation. Resultatet av detta är att mottagaren
upplever att alla budskap är resultatet av en gemensam och
återkommande identitet och tanke, vilket i sin tur skapar trygghet
och trovärdighet.

Utsnitt av mallstyrd NV-annons

Förutom vårt kommunemblem och den gula randen ﬁnns andra
komponenter som kan skapa ett gemensamt uttryck. Exemplen
här intill syftar till att visa hur man utifrån gemensamma drag
kan åstadkomma variation och särprägel. Målet är att ge känslan
av en personlig, öppen och förtroendeingivande kommun.
Det graﬁska uttrycket åstadkoms med hjälp av:
Typsnittet Frutiger light i rubriker och löpande text. Texterna sätts
konsekvent i endast 2-4 olika storlekar i enkel spaltuppställning.
All text trycks i svart förutom att rubriker kan utföras i kombinationen svart och vitt.
Frilagda bilder av människor – kommunanställda och medborgare. Kommunens verksamhet yttrar ju sig framför allt i mötet
mellan människor. Bilderna är fotograferade i ljus miljö utan
hårda skuggor. Människorna är avslappnade och aldrig allvarliga.

Exempel på övrig annonsering

Annonser
Vid annonsering i Norra Västerbotten används
färdiga mallar. Frågor kring dessa besvaras av
Skellefteå kommuns informationsbyrå.
Vid övrig annonsering ska kommunemblemet,
den gula randen och typsnittet Frutiger användas. För att åstadkomma en tydlig familjekänsla
kan man med fördel använda färger ur färgpaletten och bilder på människor enligt exemplen
på detta uppslag.

Färgytor i lättsamma färger enligt en utvald färgpalett. Färgfältet
placeras utfallande över hela eller halva sidan. Använd dock inte
ﬂera av färgerna i kombination.
PANTONE:2925
CMYK: 80,20,0,0
RGB:27,146,194

PANTONE: 7406
CMYK: 0,20,100,0
RGB: 255,185,0

PANTONE: 306
CMYK: 70,0,10,0
RGB:38,191,219

PANTONE: 143
CMYK: 0,40,90,0
RGB: 255,154,54

PANTONE: 390
CMYK: 30,10,90,0
RGB: 174,180,33

PANTONE: 7413
CMYK: 10,60,100,0
RGB: 227,102,35

PANTONE: 384 C
CMYK: 40,30,100,0
RGB: 129,136,48

PANTONE: 7417
CMYK: 0,80,80,0
RGB: 227,70,54
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TRYCKSAKER

PROFILEN I PRAKTIKEN

Trycksaker
Inom ramen för vår graﬁska gemenskap ﬁnns
stort utrymme för variation. Med hjälp av
återkommande färger, typograﬁ och bildmanér
kan särprägel skapas med bibehållen känsla av
samhörighet.

Invånarna kommer dagligen i kontakt med Skellefteå kommun
på olika sätt. Tillvaron är fylld av kommunala budskap. Därför ska
det vara enkelt att identiﬁera kommunal verksamhet.

