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ett praktiskt stöd

Kristinehamns kommuns grafiska profil 
beskriver det du behöver veta om vår  
logotyp, vilka typsnitt och färger som 
ska användas, hur trycksaker ska se ut 
och hur annonser ska utformas. Fram-
förallt beskriver den även hur vi vill att 
kommunikationen ska kännas. Vi hop-
pas att den grafiska profilen ska fungera 
som en god vän och vara ett praktiskt 
stöd för att förenkla kommunikationen.

Kommuninvånarna möter varje dag 
Kristinehamns kommun på olika 
sätt. Genom att använda en gemen-
sam profil skapar vi en tydlig bild av 
Kristinehamns kommun och en tydlig 
gemensam avsändare. Kommunikativt 
är det viktigare än att lyfta fram den 
enskilda förvaltningen. Tanken med en 
gemensam profil är att underlätta för 
mottagaren att ta till sig budskapet.  
Varumärket Kristinehamns kommun 
blir dessutom starkare om vi arbetar 
under en gemensam grafisk profil.

Den grafiska profilen gäller samtliga 
verksamheter i Kristinehamns kommun. 
I särskilda fall, om en viss verksamhet 
har stort behov av att marknadsföra sig 
på nationell nivå eller vid en till fällig 
kampanj, kan undantag göras. Alla 
 undantag beslutas av kommunchefen. 

Den grafiska profilen är framtagen 
av informationsavdelningen på upp-
drag av kommunfullmäktige. Har du 
frågor eller funderingar, så kontakta 
informations avdelningen via växeln,  
på tel. 0550-880 00.
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Vision

Kristinehamn är en 
livskraftig kommun, där ett 
ökat antal barnfamiljer ger 
en bra åldersstruktur, där ett 
växande och differentierat 
näringsliv ger mångfald 
och trygghet, och där 
kultur, natur och skärgård 
attraherar allt fler.

I visionen framgår att Kristinehamn både är en plats där det finns 
utrymme för närhet, trygghet och omtanke samt en kommun som 
är drivande och jobbar med utveckling. Syftet är att skapa goda 
livsvillkor för våra invånare och säkra resurser för vård, skola 
och omsorg. Visionen, som är antagen i kommunfull mäktige, 
är grundförutsättningen för vilken bild av Kristinehamn vi vill 
förmedla, hur kommunikationen ska kännas och se ut. 

med plats för närhet och drivkraft

Allt vårt arbete ska vila på närhet och drivkraft. Olika verk-
samheter har olika mål och arbetssätt men alla bygger på samma 
grundläggande kärnbudskap. Tillsammans får vi närheten att 
gro mellan människor, både inom och utom kommunen. Vi 
arbetar också för att skapa närhet mellan enskilda medborgare 
och oss medarbetare inom kommunen.

Samtidigt ska kommunen genomsyras av stark drivkraft. 
Nytänkande och viljestyrka är grundläggande beståndsdelar i 
vårt arbete. Med tydlighet och framtidstro skapar vi en kreativ 
och modig kommun som alltid strävar efter förnyelse och hög 
kvalitet. Då och endast då blir vi den starka välfärdskommun 
som vi vill och ska vara, nu och i framtiden.
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Värdeord

Kristinehamn är en fantastisk plats på 
många sätt. Med närhet och drivkraft 
jobbar vi tillsammans för att forma ett 
gott samhälle med fokus på barnfamiljer 
och småföretagare. Men vad är det vi 
som medarbetare inom kommunen ska 
lyfta fram när det gäller Kristinehamn? 
Här är en liten intern checklista som  
beskriver hur vi vill att medborgarna  
och andra ska uppfatta oss. Om 
Kristine hamn vore en person, så är 
orden en beskrivning av personlig heten. 
Viktigt att poängtera är att varken 
kärnvärde eller värdeord behöver vara 
utskrivna i vår kommunikation och 
marknads föring. Det är innebörden 
som ska förmedlas. Med dessa ord som 
ledstjärnor kan all kommunikation skapas 
i rätt riktning. Tillsammans formar vi en 
plats att längta till.

Modig – Här finns vilja och kraft att agera

Livlig – Här är händelserikt

Varm – Här är inbjudande 

Initiativrik – Här finns plats för nytänkande

Värdefull – Här skapas värde för alla
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Vår logotyp alternativ till huvudlogotypen

Huvudlogotyp

Centrerad

Kristinehamns kommuns logotyp är 
vårt stadsvapen tillsammans med texten 
Kristinehamns kommun. Logotypen 
ska användas i all extern och intern 
kommun ikation där kommunen står 
som avsändare eller på något sätt 
medverkar. Förvaltningsnamn ska inte 
 placeras i direkt anslutning till logotypen.

För att kunna anpassa logotypen till 
olika användningsområden finns flera 
olika varianter. Den logotyp som ska 
användas i första hand är den med text 
i två rader till höger om stadsvapnet. 
Logotypen finns både i fyrfärg och 
svartvitt. Den svartvita varianten är 
främst till för användning på våra doku-
ment vid exempelvis faxning, kopiering 
och svartvit utskrift. 

Inverterad

Svartvit
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Vid all annan användning ska fyrfärgs-
varianten användas.

I original är stadsvapnets bakgrund 
silverfärgad. Denna bakgrund ska 
användas på standar och liknande. I 
normala fall används en vit bakgrund 
på stadsvapnet då det skulle bli både för 
svårt och dyrt att trycka silver. 

Behöver du stadsvapnet med silverfärgad 
bakgrund, kontakta informationsavdel-
ningen via växeln, på tel. 0550-880 00.

den svartvita 
logotypen används 
enbart när fyrfärgstryck 
inte är tillgängligt.

denna variant 
används i särskilda 
fall då logotypen 
måste placeras på 
en bakgrund som är 
för mörk för att den 
svarta texten ska 
synas tillräckligt bra.

Logotypen finns 
också i en stående 
centrerad variant. 
denna ska användas 
sparsamt.
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friyta runt logotypen

Placering

om stadsvapnet

I Kristinehamns stadsvapen finns ett 
fartyg av modellen bojort avbildat. 
Detta är en historisk markering för att 
påminna om sjöfartens betydelse för 
bildandet av Kristinehamns stad. 

Drottning Christinas förmyndarregering 
med Axel Oxenstierna i spetsen gav 
1642 den lilla orten Bro ett nytt namn 
och stadsrättigheter. Kristinehamn var 
mellan 1600- och 1800-talet centrum 
för Bergslagens järn- och träexport. 
Det var just på en bojort som järnet 
skeppades ut på Vänern och vidare ut i 
världen. Det var järnets väg till Vänern 
som drev fram stadsbildningen och det 
var således självklart att poängtera sjö-
fartens betydelse även i stadsvapnet.Logotypen placeras konsekvent, med ett fåtal undantag, alltid 

i vänster nederkant. Logotypen används tillsammans med den 
profilbärande formen, se sidan 13.

En friyta motsvarande höjden av bokstaven K ska alltid lämnas 
runt om logotypen i de fall den används fristående från den 
profilbärande formen.
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Tilläggsfärger

Våra profilfärger

Våra färger förstärker de värden som 
fastslagits i kommunens vision. Färg-
skalan har sin grund i vårt stadsvapen, 
i den röda bojorten och i det blå 
vattnet. De blå nyanserna för tankarna 
till vatten och sjöfartens betydelse för 
Kristinehamn som stad. Ett konsekvent 
användande av dessa färger ger tydlig 
igenkänning och bidrar till att stärka 
vårt varumärke. 

Tilläggsfärger
Alla färger utom den röda får användas
i olika färgmängd. Till exempel används
vår huvudfärg i 30 % som bakgrunds-
färg i annonser och vår varmgråa i 50 %
som bakgrundsfärg i informationsrutor.

Färgkoder
CMYK är den färgkod som används till 
fyrfärgstryck.  

PMS används vid tryck med dekorfärger 
på exempelvis profilprodukter och 
liknande.

Huvudfärg

Pms 297 C
CmYk 50-0-0-0

Pms 192 C
CmYk 0-100-60-0

Pms 2925 C
CmYk 100-20-0-0

Pms 138 C
CmYk 0-50-100-0

Pms Warm grey 3 C
CmYk 0-0-5-20
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Profilbärande form samprofilering

Vår profilbärande form är framtagen för att skapa en 
konsekvent och tydlig avsändare i vår annonsering och  
på våra trycksaker. Den innehåller enbart vår logotyp och 
skapar en naturlig friyta. Formen har en fast placering i 
vänster nederkant, med ett fåtal undantag. Vilken variant 
som används beror på trycksakens format samt om  
eventuell samprofilering förekommer.

För standardformaten A5, A4 och A3 samt för annonser 
finns mallar med den profilbärande formen och logotypen. 
Kontakta informationsavdelningen för att få tillgång till 
dessa mallar.

För exempel på hur den profilbärande formen appliceras, 
se avsnitten om trycksaker och annonser.

När Kristinehamns kommun samarbetar tillsammans 
med annan part återges vår logotyp något större än 
övriga. De övriga logotyperna ska placeras inom den 
profilbärande formen, under eller till höger om vår 
egen logotyp. Antalet logotyper och formatet på pro-
dukten avgör vilken placering som skall användas för 
de övriga logotyperna.

för att avskilja logotyperna används en tunn svart horisontell linje (0,25 pkt) i 
samma bredd som kommunens logotyp. denna linje placeras enligt bilden ovan.

Linjera alltid övriga logotyper i underkant av logotyptexten.
höjden på övriga logotyper får ej överstiga logotyptextens höjd.

LoGotYP

LoGotYP

LoGotYP

LoGotYP LoGotYP
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Vårt mönster

mönstret kan användas som ett dekorerande element i exempelvis 
annonser eller affischer och placeras då alltid i höger nederkant.

mönstret i sin helhet kan exempelvis användas på profilprodukter.

I vår grafiska profil finns ett vågmönster, som ska 
symbolisera både framåtrörelse och drivkraft, men 
också påminna om Kristinehamns läge vid Vänern. 
Vidare i manualen ser du exempel på hur mönstret 
kan användas på olika sätt. 

Vågmönstret används för att skapa liv och rörelse 
i vårt tryckta och digitala material och finns att 
hämta på intranätet.
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Våra typsnitt

I rubriker och mellanrubriker används 
Gill Sans MT och i löpande text (bröd-
text) Garamond. I bildtext, tabeller och 
i kortare löpande text som i exempelvis 
annonser, ska Gill Sans MT användas.

De typsnitt som vi använder är trygga 
och stadiga men har en tidlös modern 
karaktär. Dessutom är de lämpliga för 
personer med synnedsättning.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789+-/=*&!?%()@,.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789+-/=*&!?%()@,.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789+-/=*&!?%()@,.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789+-/=*&!?%()@,.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789+-/=*&!?%()@,.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789+-/=*&!?%()@,.

abCdefGhiJkLmnoPQrstuVWXYZÅÄö
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789+-/=*&!?%()@,.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789+-/=*&!?%()@,.

Gill Sans MT Garamond

Gill sans mt finns tillgängligt i skärningarna:  
fet, fet+kursiv, normal och kursiv. 

Garamond finns tillgängligt i skärningarna:  
fet, fet+kursiv, normal och kursiv. 
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typografiska riktlinjer

Brödtext
Brödtext är benämningen på den löp-
ande texten i exempelvis en broschyr. 
Garamond, 10-12 pt, används vid 
längre textmassor och Gill Sans MT, 
vid kortare text i exempelvis annonser. 

Radavstånd
Anpassa radavståndet så att texten blir 
så läsvänlig som möjligt. Oftast 2-6 
punkter större än tecknets storlek.

Nytt stycke
Nytt stycke anges med blankrad.

Spalter
För att texten ska vara så lättläst som 
möjligt bör du undvika alltför breda 
spalter. En tumregel är att en text som 
är tryckt på papper ska vara 40-60 
tecken (12-14 ord) per rad för optimal 
läsbarhet. Undvik också alltför smala 
spalter eftersom texten då får för många 
avstavningar. Tänk på att ha minst 5 mm 
mellanrum mellan spalter och försök 
linjera dem. 

Att tänka på:
• Undvik understrykningar och  

kursiv text.
• Fet text kan användas när du behöver 

poängtera något alldeles extra.
• En stor grad på texten ökar inte 

alltid läsbarheten.
• Använd raka vänstermarginaler och 

ojämn höger, rak högermarginal 
ger ”gluggig” text.
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bilden av kristinehamn

Bilder är en viktig del av vår grafiska 
profil då de kan förmedla den känsla vi 
vill kommunicera.

Profilbilderna kan användas i olika 
marknadsföringssammanhang och ska 
stärka bilden av Kristinehamn. De ska 
vara varma och förmedla en känsla av 
närhet, antingen till vatten eller till våra 
medborgare. Miljöbilderna från vår 
vackra skärgård harmonierar med de blå 
tonerna i vårt stadsvapen och påvisar 
Kristinehamns läge nära Vänern. Med 
bilder på glada människor, känns det 
både varmt och inbjudande. Använd 
hellre en stor bild än många små.

Om du vill, kan du skapa en spännande 
kontrast genom att använda både färg- 
och svartvita bilder. På intranätet kan 
du läsa om var våra profilbilder finns att 
hämta. Självklart kan du också använda 
bilder från vår verksamhet, det vill säga 
verksamhetsbilder. Tänk på att bilderna 
ska vara i en bra kvalitet med en hög 
upplösning för att kunna publiceras. 

Upphovsrätt
Enligt lagen om upphovsrätt har en 
upphovsman rättsligt skydd till sin bild, 
vilket gäller både fotografier och illu-
strationer. Du kan därför inte använda 
vilka bilder som helst. Tänk även på att 
ha medgivande från personer som är 
med på bilden ifall du använder egna 
bilder.
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Vårt språk och tonläge

Vårt språk och vårt tonläge har stor 
betydelse för hur vi uppfattas. Försök 
därför skriva på ett vårdat, enkelt och 
begripligt sätt. Undvik ett högtravande 
språk och alltför krångliga ord och 
meningar. 

Tonläget ska vara varmt, personligt och 
medmänskligt, precis som vid ett lyckat 
möte. 

Den känsla som ska genomsyra all vår 
kommunikation formas utifrån våra 
kärnvärden. Ha därför våra kärnvärden i 
minnet när du skriver. 

Du kan exempelvis få råd ifrån Sveriges 
officiella språkvårdsorgan, Språkrådet: 
www.sprakradet.se/klarspråk.

”Kristinehamn är vackert 
beläget vid Vänerns strand.  
Här finns drivkraft och mod 
att tänka i nya banor. Det är 
en plats att längta till.”

Allmän kommuntext
Vi har en kort allmän text som beskriver 
Kristinehamn. Den kan användas vid 
all extern kommunikation, exempelvis 
i  annonser och broschyrer. Även denna 
bygger på våra kärnvärden och den 
känsla vi vill förmedla.
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Webbplats PowerPoint

Kommunens webbplats kristinehamn.se  
och vårt intra nät är två av kommunens vik-
tigaste informationskällor. Den grafiska 
profilen på kristinehamn.se är anpassad 
speciellt för webben och harmoniserar 
med profilen i övrigt. All publicering på 
webben sker genom publiceringsverk-
tyget Drupal. På varje förvaltning finns 
webbredaktörer som kan verktyget både 
för kristinehamn.se och för intranätet. Be 
redaktören på din förvaltning om hjälp 
för publicering av exempelvis en nyhet. 
Om du har  andra frågor gällande kristine-
hamn.se kan du kontakta vår webb-
ansvarige, på informationsavdelningen.

e-postsignatur 

Våra digitala visitkort, det vill säga den 
signatur vi skriver under våra e-post-
meddelanden med, ska ha en tydlig och 
enhetlig utformning. På intranätet, kan 
du läsa om hur den ska se ut och hur du 
gör, steg för steg.

Vid framträdanden är det vanligt att 
vi använder oss utav PowerPoint- 
presentationer. Använd mallen som 
följer vår grafiska profil. Det är viktigt att 
våra presentationer är tydliga och lyfter 
fram det viktigaste av det vi vill säga. 
Ha  mottagaren i fokus och begränsa 
 informationen på varje bild.

Fler tips får du på intranätet.

Anna Andersson
Förvaltningschef
Skolförvaltningen
Direkt: 0550-880 80, Mobil: 070-880 80 00

Kristinehamns kommun
Kungsgatan 30, 681 84 Kristinehamn
kristinehamn.se
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foldrar och broschyrer

Innan du tar fram en trycksak, bör du 
fundera på om det är det bästa valet 
för din information. Kanske är ett 
annat  medieval eller ett personligt möte 
bättre? Om du kommer fram till att det 
behövs en trycksak är det viktigt att den 
följer vår grafiska profil.

Avsändare är alltid Kristinehamns 
kommun och logotypen, den profil-
bärande formen samt den vita ramen 
ska finnas med på framsidan. Använd 
hellre en stor bild än många små. Vår 
varmgråa färg används i 50 % som 
bakgrundsfärg i informationsrutor. 
Rubriker och brödtext är vänsterställda. 
På baksidan används i första hand 
den varmgråa färgen. Variationer av 
baksidor får förekomma men det är 
alltid viktigt att se till att avsändaren ges 
ordentligt med utrymme. Välj gärna ett 
kostnadseffektivt format och pappers-
kvalitet efter den känsla du vill förmedla 
(be tryckeriet om hjälp). Följer du dessa 
anvisningar blir din trycksak både snygg 
och prydlig. Här ser du ett exempel. 

Behöver du hjälp? Fråga informations-
avdelningen eller anlita en av kommun ens 
upphandlade reklambyråer.

Framsida

Framtiden  
skapar vi 
tillsammans
Tankar om medarbetare 
och ledarskap i 
Kristinehamns kommun

texten placeras till 
vänster och linjerar 
med en tänkt linje som 
skär logotyptextens 
vänsterkant.

en vit ram på 3 mm 
lämnas alltid.

en bild eller färgplatta 
fungerar som framsidans 
bakgrund.

runda hörn, 5 mm radie.

för standardformaten 
a5,  a4 och a3 finns 
mallar med den 
profilbärande formen 
och logotypen.
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Informationsavdelningen, Kristinehamns kommun
Kungsgatan 30, 681 84 Kristinehamn    
Tel. 0550-880 00   E-post: kommunen@kristinehamn.se    
www.krisitinehamn.se

använd vår varmgråa färg i 50% med  
5 mm rundade hörn som bakgrund.

kontaktuppgifterna placeras 15 
mm från under- och vänsterkant i 
standard formaten a6, a5 och a4.

förvaltnings- och kommunnamn 
skrivs med Gill sans mt normal 
och kontaktuppgifter skrivs med 
Garamond normal. använd 
teckenstorlek 10 pkt med 
radavstånd 13 pkt. tre mellanslag 
mellan tel. och e-post.
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BaksidaInlaga

Informationsavdelningen, Kristinehamns kommun
Kungsgatan 30, 681 84 Kristinehamn    
Tel. 0550-880 00   E-post: kommunen@kristinehamn.se    
www.kristinehamn.se
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Nest faccuscid essit laborrovid
Um cust adi del maximag naturi rendis estotae latatur apiendis dolorep udandan-
tur, si bearuptin pelendicit quas eiur? Quiam essumenit verrum raest et, que quiae 
cusam fugitae volent, offic tem volut facearum eum volorerempor sum nost, 
odio corestiae estincipis ad maximod ipiducit, corro te nullaut quis demque cor 
a dempore henimpora volendi optistis praerib usdam, que santiam voluptas ute 
doluptatur molorum sed es estibus qui officat.

Hil mod maioriorrum accabo.
Parum quidi officia ernati odit, quo tem ex explis saperi atur? Qui nia natio volut 
id que nullesequam eation nonsed quis maximillo que ne quas dolor as ipicilla 

doles dellacerum faccusam voluptat dolest, incimus.

Nest faccuscid essit laborrovid
Hil mod maioriorrum accabo. Nam iuscia nobis essusam voloreperume quibus 
qui blam audi dolores equibus coratiust, sum voluptatus, idest, quam nia sum do-
lor a quo volor reium quatiustrum, ulpa pore pores dus et recti sequam ipsanda 
cum inihilia veruptas invent pori arum laborem quatur sit incto cupicia quibeaq 
uassit fugia none vendunto quostiu ndandi vellor ratam aturio occae landelest 
pos a vitas et magnis soluptam ra corepudae quasita dolupide sitio dolupta si 
doluptam, occus prae dolest, con nati duscius ut quae aut eatent doluptur aut es 
dolorep uditia iunt, natem ini rent moluptas dolupta dolorum aut et ea volor-
rorem aligenistios nihiciam ulpa vel magnis ea volut auteni nus, corrovi dellaut 
volupta temporr ovidus sam rescim eaquidemped eic torectaquas sinum volupid 
maiorias andentem doluptati cum, sant voles sim harum voluptatum net apit ent 
volo blate re dundictae secerite dis autas alias ad eum exeror acestist, voluptasi-
mus alitat que laborro et voloratiorem aliquiam et quas ullecto. Giant laut rerit 
fuga. Ant aboreium anda volorum es molutem odipsuntus res etus nus eriate pra 
sinctur itibus dusciet, sentem facearu mquationem is eat aliciandit aut eum utecept 
inctum ant omniendi dolupic taecum cusciist velest.

Nest faccuscid essit laborrovid
Hil mod maioriorrum accabo. Nam iuscia nobis essusam 
voloreperume quibus qui blam audi dolores equibus coratiust, 
sum voluptatus, idest, quam nia sum dolor a quo volor reium 
quatiustrum, ulpa pore pores dus et recti sequam ipsanda cum 
inihilia veruptas invent pori arum laborem.

• et recti sequam ipsanda
• et recti sequam ipsanda
• et recti sequam ipsanda
• et recti sequam ipsanda
• et recti sequam ipsanda

Hil mod maioriorrum accabo. Nam iuscia nobis essusam 
voloreperume quibus qui blam audi dolores equibus coratiust, 
sum voluptatus, idest, quam nia sum dolor a quo volor reium 
quatiustrum, ulpa pore pores dus et recti sequam ipsanda cum 
inihilia veruptas invent pori arum laborem avsändarens kontaktuppgifter skrivs på följande sätt:

en vit ram på 3 mm 
lämnas alltid.
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kontorstrycksaker

Med våra visitkort presenterar vi inte 
bara oss själva, utan även Kristinehamns 
kommun som helhet. Därför ska mallen 
med kommunens logotyp alltid användas 
när vi trycker visitkort. Vi har även 
kommungemensamma korrespondens-
kort. Använd gärna dem! 

Beställning av såväl visitkort, 
 korrespondenskort och kuvert görs 
enligt rutinerna på varje förvaltning och 
trycks hos vårt avtalade tryckeri.  

Be alltid om korrektur och korrekturläs 
noga för att se att dina uppgifter stämmer. 

Tel. 0550-880 00 

kommunen@kristinehamn.sekristinehamn.se

Chef Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Christoffer Christoffersson

Tel. 0550-880 06 

Mobil. 070-880 00 00

christoffer.christoffersson@kristinehamn.se

kristinehamn.se

Miljö- och 
stads byggnads-

förvaltningen

Kungsgatan 30  
681 84 Kristinehamn

Tel. 0550-880 00  
Fax 0550-382 52

Visitkort

Korrespondenskort
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affischer

När du utformar en affisch är det bra 
om du försöker hålla ditt budskap så 
kort som möjligt. Tänk på att få till en 
bra rubrik som fångar läsaren!
Texten ska vara vänsterställd. 

Avsändare på våra affischer är alltid 
Kristinehamns kommun. 

En enkel mall i Word finns under  
Mallar på din förvaltnings server.  
Behöver du hjälp med att göra en 
mer avancerad affisch? Kontakta 
informations avdelningen, via växeln  
på tel. 0550-880 00.

Vi upprättar 
nu en ljudvall 
där du bor.
Läs mer på: 
www.kristinehamn.se/bullerskydd

En plats att 
längta till!

Välkommen till kristinehamn

Aktivitetsdag
5 juni anordnas öppet hus i 
kanotklubbens lokaler.
Varmt välkomna!

LoGotYP
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Våra annonser

Vid all annonsering är det viktigt med 
en tydlig rubrik. Annonstexten ska vara 
kort och koncis. Ha gärna utförligare 
information på kristinehamn.se och 
hänvisa dit. Avsändare i våra annonser 
är alltid Kristinehamns kommun.

Fundera på vilka tidningar du vill 
annonsera i och ta kontakt med 
dessa. De regionala tidningarna, 
Nya Wermlands-Tidningen (NWT), 
Värmlands Folkblad (VF) och Nya 
Kristinehamns-Posten (NKP) har våra 
mallar och kan hjälpa dig göra en  
annons. Mer information om hur du 
går tillväga finns på intranätet.

Om du ska göra större annonser av  
profilkaraktär eller funderar på att  
annonsera digitalt, kontakta informa-
tionsavdelningen, via växeln  
på tel. 0550-880 00.

Samprofilering
I annonserna som följer ser du exempel 
på olika typer av samprofilering. Utgå 
från formatet och använd den profil-
bärande form och placering som passar 
formatet bäst.

Huvudrubrik

Läs mer på kristinehamn.se

sae conse volorem pellabore, vel electe il earios as sequae 
rerchic ipsuntist aciisque pres secatur, sam verernat. 

svart yttre ramlinje (0,25 pkt).
avståndet till bakgrundsplattan är 1 mm runt om.  
runda hörn, 3,5 mm radie.

text placeras till vänster och linjerar med 
en tänkt linje genom vapensköldens mitt.

mönstret används för att ge 
liv i annonsen men enbart när 
annonsen saknar bild.

bakgrundsplatta i 30% av  
huvudfärgen (CmYk: 15-0-0-0). 
runda hörn, 3 mm radie.

använd profilbärande 
form och logotyp 
avsedd för annonser.
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Kristinehamns kommun söker

Badvakt

Läs mer på kristinehamn.se/jobb

sae conse volorem pellabore, vel electe il earios as sequae 
rerchic ipsuntist aciisque pres secatur, sam verernat. ilit am 
quatis abore eum fugiam volupta temped quam ad ut venda 
id quos ulpa anti alis dis amet delecti.

Brobesiktning

Läs mer på kristinehamn.se/trafik

sae conse volorem pellabore, vel electe il earios as sequae 
rerchic ipsuntist aciisque pres secatur, sam verernat. 

bilder placeras över eller till 
höger om budskapet och ska 
helst vara utfallande.

bilder som täcker hela 
annonsen måste ge tillräckligt 
med utrymme till budskapet.
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Dags att 
mäta radon

Läs mer på  
kristinehamn.se

um ut aut voluptibus 
reperum que cus alique 
volut mi, iust laut ut ex 
experspid quatibus.

aditio es et ommo offic 
tem. alis elendusam

Omlagd gångväg

Läs mer på kristinehamn.se/trafik

sae conse volorem pellabore, vel electe il earios as sequae 
rerchic ipsuntist aciisque pres secatur, sam verernat. 

Kristinehamns kommun söker

Förskolechef
Läs mer på kristinehamn.se/jobb

Kristinehamns kommun genomför

Brobesiktning

Läs mer på kristinehamn.se/broar

sae conse volorem pellabore, vel electe il earios as 
sequae rerchic ipsuntist aciisque pres secatur, sam 
verernat. ilit am quatis abore eum fugiam volupta 
temped quam ad ut venda id quos ulpa anti alis dis 
amet delecti.

exempel på samprofilering med 
extern logotyp till höger.

exempel på samprofilering med 
externa logotyper på en egen 
rad under kommunens logotyp.

i smala liggande 
annonser används 
den profilbärande 
formen till höger.

i smala stående annonser 
används en alternativ 
profilbärande form.

i vissa undantagsfall skall texten 
inte placeras enligt den tänkta 
linjen genom vapensköldens mitt. 
detta gäller exempelvis smala 
liggande- och stående annonser.

i svartvita annonser används  
15 % svart som bakgrundsplatta.

LoGotYP

LoGotYP

LoGotYP
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skyltar

Familjecentralen 
Källan

Det ska vara enkelt att förstå när man 
som medborgare möter kommunal 
verksamhet. Därför ska alla byggnader 
där det finns kommunal verksamhet 
skyltas tydligt. För att skyltarna ska vara 
tillgängliga för så många som möjligt, 
finns det många riktlinjer gällande 
utformning och placering. Därför finns 
mer utförlig information om skyltning 
på intranätet. Till höger ser du bara ett 
par exempel. 

Innan skyltning, kontakta både fastig hets-
avdelningen (för placering) och informa-
tionsavdelningen (för utformning), via 
växeln på tel. 0550-880 00. 

Skyltar beställs från vår upphandlade 
skyltleverantör, vilken du hittar på  
intranätet under inköp, avtal.

Tekniska 
förvaltningen
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fordon

Det ska tydligt synas att våra fordon 
tillhör kommunen. Därför ska alla 
kommunens fordon märkas med vår 
logotyp. 

Märkningen består av huvudlogotypen i 
färg som placeras där utrymme tillåter, 
i första hand på de två främre dörrarna. 
Kristinehamn.se skrivs centrerat i neder-
kant på bakrutan. 

Om du behöver märka upp ett fordon, 
kontakta chefen för kommunlednings-
kontoret, Peter Eskebrink, tel. 0550-858 36, 
så hjälper han dig med detta.

kristinehamn.se

huvudlogotypen i färg placeras 
helst på de främre dörrarna. texten 
ska vara svart eller vit beroende på 
fordonets färg.

Kristinehamn.se placeras i 
bakrutans nederkant. texten ska 
vara vit och ca 30 cm bred.
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Profilkläder

Arbetskläder som arbetsgivaren tillhanda-
håller ska förses med kommunens logo-
typ, så att det är lätt för omgivningen att 
känna igen oss. Logotypen placeras på 
lämplig yta, exempelvis på bröstet eller 
ärmen. Ta hänsyn till plaggets material, 
färg, användningsområde, livslängd samt 
den yta som kan disponeras för tryck. 
Placera därför inte logotypen på den yta 
som slits allra mest.

Om behov finns att ha med ett verk-
samhets- eller projektnamn så får detta 
placeras fritt, dock ej i anslutning till logo-
typen. 

Dessa riktlinjer gäller även för plagg 
som tas fram för andra ändamål, men 
som inte nödvändigtvis är arbetskläder. 

Logotypen finns i flera varianter, både i 
svartvitt och i färg. Använd den variant 
som passar plaggets färg bäst. 

T-shirt

Badvakt Musikskolan



32 Profilering   Grafisk handbok för kristinehamns kommun

Profilprodukter

Kristinehamns kommuns gåvor, profil-
produkter och giveaways har tagits 
fram i linje med kommunens vision, 
kärnvärde och värdeord med syftet att 
stärka Kristinehamn som varumärke. 
Här på sidan ser du några exempel på 
produkter som kan finnas i sortimentet. 
Aktuellt sortiment finns på intranätet. 

Gåvor och profilprodukter kan köpas i 
receptionen i kommunhuset till mycket 
förmånliga priser. Giveaways, dvs de 
billigare reklamprodukterna, får du utan 
kostnad av informationsavdelningen. 
Alla profilprodukter tas fram i samråd 
med centrala informationsavdelningen. 
Du kan även vända dig till kommunens 
upphandlade leverantör av profil-
produkter.

Exempel
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Värt att tänka på frågor? 

• Kan materialet uppfattas som störande, kränkande  
eller negativt i någon form? Använd sunt förnuft  
och ett gott omdöme.

• Korrekturläs noga.

• Har du med logotyp? Har den en friyta runtom?

• Använder du rätt typsnitt?

• Kolla att bildens upplösning är tillräcklig, helst 300 ppi.

• Kontrollera bildens upphovsrätt samt medgivande från 
personen i bilden.

• Tänk på att pappret är en del av budskapet.  
Välj papper med omsorg. Prata med tryckeriet.

• Följer du den grafiska profilen?

Hör av dig till informationsavdelningen om du behöver 
hjälp med kommunikationsplanering eller om du har 
 frågor om den grafiska profilen, du når oss via växeln på 
tel. 0550-880 00. Utförligare information finns på  
intranätet under grafiska riktlinjer.



Informationsavdelningen, Kristinehamns kommun
Kungsgatan 30, 681 84 Kristinehamn    
Tel. 0550-880 00   E-post: kommunen@kristinehamn.se    
www.kristinehamn.se
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