
Grafisk profilmanual
NORRBOTTENS KOMMUNER

VERSION  

1.0
FAVÖR, 2016



Varför ska Norrbottens Kommuner ha en grafisk profil? 

Effektiv kommunikation bygger på att man är konsekvent och under-
lättar för mottagaren att uppfatta vem som är avsändare av budskapet. 
Vår identitet påverkas av hur vi kommunicerar med omgivningen och 
om vi är tydliga och enhetliga i vår grafiska profil ökar vi genomslags- 
kraften, stärker vårt varumärke och ökar vår trovärdighet.

Alla medarbetare bidrar till hur Norrbottens Kommuner uppfattas och 
alla har vi ett gemensamt ansvar att följa den grafiska manualen.  
Genom att använda mallar kan vi koncentrera oss på budskapet och 
tydliga riktlinjer minimerar risken för felaktigheter. En grafisk manual är 
därför en trygghet för medarbetarna och ger varumärket en seriös och 
professionell framtoning.



För att bättre passa i olika media/ytor 
finns logotypen för Norrbottens Kommuner  
i en stående- respektive liggande variant. 
På denna och följande sidor visas alla 
godkända varianter av logotypen.  
Inga andra versioner ska förekomma. 

På denna sida visas de varianter som 
alltid ska väljas i första hand: positiv samt 
negativ färglogotyp. 

logotypens 
olika utföranden
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I vissa fall kan grundlogotypen förses med 
en extra textrad. Denna får inte läggas 
till på eget bevåg, utan ska förankras i 
ledningsgruppen. Här visas, som exempel, 
en extrarad för FoUI. Den finns tillgängling 
i alla olika varianter som grundlogotypen. 

Regler för friyta kring logotyp, applicering 
etc. är desamma som för grundlogotypen. 

logotypens 
olika utföranden
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För att bättre passa i olika media/ytor 
finns logotypen för Norrbottens Kommuner  
i en stående- respektive liggande variant.  

Här visas positiv samt negativ logotyp  
i gråskala. 

logotypens 
olika utföranden
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För att bättre passa i olika media/ytor 
finns logotypen för Norrbottens Kommuner  
en stående- respektive liggande variant.  

Här visas svart samt vit enfärgad logotyp. 

logotypens 
olika utföranden
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För att behålla känslan av att logotypens 
text håller ihop med dess monogram får 
inte andra logotyper eller grafiska element 
placeras inom framtagen friyta.

Nedan visas hur man enkelt, med hjälp 
av monogrammets nedersta vänstra 
cirkel, får fram logotypens friyta. Friytans 
mått ökas på så sätt proportionellt med 
logotypen.

Friyta

logotypens friyta
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färglogotyp  
på tonplatta

3

För att logotypen ska komma till sin 
rätt beträffande synbarhet ska den inte 
placeras mot vilken bakgrund som helst. 
För enkelhetens skull tar vi gråskalan som 
exempel. Här visas mot vilka typer av  
mörka valörer färglogotypen kan användas.  
Detta är sedan överförbart till olika färger. 

Vid färgad tonplatta är det dessutom 
viktigt att färgerna inte skär sig och att 
logotypens färger inte försvagas. Här får 
ett visst mått av sunt förnuft, tillsammans 
med grundläggande färgkunskap, avgöra.
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För att logotypen ska komma till sin  
rätt beträffande synbarhet ska den inte  
placeras mot vilken bakgrund som helst. 
Här visas mot vilka typer av mörka valörer 
gråskalelogotypen kan användas.  
För enkelhetens skull tar vi gråskalan som 
exempel. Valörerna är sedan överförbara 
till olika färger. 

gråskalelogotyp  
på tonplatta
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Enfärgad logotyp är mindre känslig  
beträffande bakgrundsfärg. Här visas  
vilken (svart respektive vit) typ av  
enfärgad logotyp som kan användas mot 
vilken typ av valör. För enkelhetens skull 
tar vi gråskalan som exempel men detta är 
sedan överförbart till olika färger.  

enfärgad logotyp  
på tonplatta
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Norrbottens Kommuners logotyp kan  
i vissa fall även användas på foton.  
Detta under förutsättning att ytan där logo- 
typen läggs är förhållandevis ren. Ytan ska 
inte vara rörig och bestå av mängder av 
färger/toner. Utöver detta gäller samma 
regler som för "Logotyp på tonplatta" på 
föregående sidor.

Som kan ses här bredvid är färglogo- 
typen mycket känsligare mot bakgrund 
än den enfärgade varianten, som är mer 
förlåtande.

Logotypens synlighet får inte äventyras. 
Här får ett visst mått av sunt förnuft, 
tillsammans med grundläggande färg- 
kunskap, avgöra.

logotyp på foto
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KOMPLEMENTFÄRG

CMYK: 40/5/100/20
RGB: 148/167/11
Pantone: 7745 C

KOMPLEMENTFÄRG

CMYK: 20/100/90/0
RGB: 197/23/37
Pantone: 711 C

KOMPLEMENTFÄRG

CMYK: 0/50/100/0
RGB: 243/145/0
Pantone: 144 C

För att öka igenkänningen i all kommu- 
nikation från Norrbottens Kommuner kan 
de tre grundfärgerna som återfinns i logo- 
typen användas. Dessa kan exempelvis 
användas till bakgrundsplatta, ikon eller 
bård. 

Utöver dessa finns ytterligare tre färger 
som kan användas som komplement till 
de blå. Komplementfärgerna används i 
första hand för att betona och rikta blicken 
mot en speciell punkt. Det kan exempelvis 
röra sig om en länk på en webbplats,  
en rubrik eller en adressrad.

Här visas alla färgerna tillsammans med 
dess färgkoder i tre vanliga färgrymder.

färger

5 CMYK: 100/20/10/40
RGB: 0/121/158
Pantone: 7468 C CMYK: 70/15/7/18

RGB: 50/148/187
Pantone: 7459 C

CMYK: 80/20/10/30
RGB: 0/97/137
Pantone: 634 C



För att ytterligare förstärka den visuella 
igenkänningen kan Norrbottens  
Kommuners grafiska element användas. 
Elementet kan användas på tonplatta 
figur 1 eller på foto figur 2. Elementet 
kan användas helt eller delvis täckande 
figur 2. Om elementet används på foto 
föreställandes människor kan det med 
fördel placeras i anslutning till huvud likt 
tankebubblor.

Elementet ska alltid:

• vara vitt (eller semitransparent vit)

• vara utfallande i bild- eller färgplatteyta

•  ligga mot någon av profilfärgerna  
om det gäller tonplatta. Om det gäller 
yta vars färg inte går att påverka (ex. bil 
eller husfasad) kan undantag göras.

grafiskt element
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Här visas felaktig användning av det 
grafiska elementet. 

Elementet får inte:

•  ha annan färg än vit. Ej heller logofärger. 
Elementet ska inte sammanblandas med 
logotypen figur 1.

•  ligga mot någon annan än profilfärgerna 
figur 2. 

•  ligga utan utfall på en yta. Det ger då 
känslan av att vara en logotyp som 
tappat tillhörande text figur 3.

grafiskt element
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Norrbottens Kommuner har två hustypsnitt 
som ska användas i all extern kommuni-
kation för att öka igenkänning och ge ett 
enhetligt uttryck. 

Proxima Nova är ett linjärt typsnitt som 
finns i en mängd olika skärningar/vikter 
och lämpar sig bäst till rubriker och  
kortare textstycken.

Chaparral Pro är en elegant så kallad 
slab-serif. Den har skarpa klackar utan 
att för den skull kännas hård och kantig. 
Med tanke på typsnittets höga läsbarhet 
lämpar den sig mycket väl i längre texter.

Proxima Nova och Chaparral Pro fungerar, 
som i exemplet till höger, bra tillsammans. 
Bägge typsnitten är, via Typekit, även lätt 
tillgängliga för webbanvändning. 

typografi
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proxima nova bold 
Proxima Nova Condensed odi hillabo ra-
tur, ommosse explam accatur erehenditat 
is dias abo. Henimus si odi aditis essequ-
am repercienit et que nobisquo qui alitati 
ationsed essit lit quiat qui omnimus qua-
temporum dus magnatus dolo essimpor 
secerovit reperio temporrum, quias autent 
eosa acernat aectat voluptat aute dest la-
cepta tionest isitiorunt et litaecum aut que 
que mos as veni nonsequae optaquasped 
evelliqui quamenis sitem dolorrumenda 
quam ex explibus magnatius aut maiore 
lantibus nit quatur adiae. Nem nos dit vo-
lorum re auta sus, utatur molorep eriaecte 
ditia nienti vel inctoru ptatur accaesti bea 
dit, volorei caerum qui rae. Ciet maximod 
unt debit, imolupidunt alitis aliqui vitiusa-
perro teniaestibus.

Chaparral Pro Italic sum hillabo ratur, ommosse explam accatur 
erehenditat is dias abo. Henimus si odi aditis essequam repercie-
nit et que nobisquo qui alitati ationsed essit lit quiat qui omni-
mus quatemporum dus magnatus dolo essimpor secerovit reperio 
temporrum, quias autent eosa acernat. 

Chaparral Pro Regular est lacepta tionest isitiorunt et litaecum aut que que mos 
as veni nonsequae optaquasped evelliqui quamenis sitem dolorrumenda quam 
ex explibus magnatius aut maiore lantibus nit quatur adiae. Nem nos dit volo-
rum re auta sus, utatur molorep eriaecte ditia nienti vel inctoru ptatur accaesti 
bea dit, volorei caerum qui rae. Ciet maximod unt debit, imolupidunt alitis aliqui 
vitiusaperro teniaestibus et quaturerrum aborum que. 

Ventem harit omnis magnis si quia porio to omnihiliatur ma comnihicia pe-
rum quam in rendi renihitaeIcab int lab id quam quia quam rerumquam fugiam 
aliquos reperup tatument uta non re nimus nonsequia pernatquis destist, sin 
con consene omnis doluptas ne incimus exernat quam, volorumquodi utempos 
andus ipis illore voloresed ea prem nam nis aut ommodip suntia doluptatem 
rem incte consequ odigente voluptin et inimill itatem dolorem que conse sa 
corio et eatiberi aliquas magnis eum aut omnis consed et officias et exerferumet 
volectatur aut omnimin ullanih ilique est offictusti sit quis samus, uta vollita 
con pedi re sit poria volore et quo explia comnis et aut ipit, niminvelibus que 
corum ut lautecto tem que eius dolorest apedictus quiam as et optur? 

Proxima Nova Bold unt,  
debit imolupidunt alitis.



ARIAL BOLD CAERUM 
Arial Regular vit etur, sum hillabo 
ratur, ommosse explam accatur 
erehenditat is dias abo. Henimus 
si odi aditis essequam repercienit 
et que nobisquo qui alitati ationsed 
essit lit quiat qui omnimus quatem-
porum dus magnatus dolo essimpor 
secerovit reperio temporrum, quias 
autent eosa acernat aectat voluptat 
aute dest lacepta tionest isitiorunt et 
litaecum aut que que mos as veni 
nonsequae optaquasped evelli-
qui quamenis sitem dolorrumenda 
quam ex explibus magnatius aut 
maiore lantibus nit quatur adiae. 
Nem nos dit volorum re auta.

Times New Roman Italic hillabo ratur, ommosse explam ac-
catur erehenditat is dias abo. Henimus si odi aditis essequam 
repercienit et que nobisquo qui alitati ationsed essit lit quiat 
qui omnimus quatemporum dus magnatus dolo essimpor se-
cerovit reperio temporrum, quias autent eosa acernat. 

Times New Roman Regular lacepta tionest isitiorunt et litaecum aut que que mos 
as veni nonsequae optaquasped evelliqui quamenis sitem dolorrumenda quam ex 
explibus magnatius aut maiore lantibus nit quatur adiae. Nem nos dit volorum re 
auta sus, utatur molorep eriaecte ditia nienti vel inctoru ptatur accaesti bea dit, 
volorei caerum qui rae. Ciet maximod unt debit, imolupidunt alitis aliqui vitiusa-
perro teniaestibus et quaturerrum aborum que. 

Ventem harit omnis magnis si quia porio to omnihiliatur ma comnihicia perum 
quam in rendi renihitaeIcab int lab id quam quia quam rerumquam fugiam aliquos 
reperup tatument uta non re nimus nonsequia pernatquis destist, sin con consene 
omnis doluptas ne incimus exernat quam, volorumquodi utempos andus ipis illore 
voloresed ea prem nam nis aut ommodip suntia doluptatem rem incte consequ 
odigente voluptin et inimill itatem dolorem que conse sa corio et eatiberi aliquas 
magnis eum aut omnis consed et officias et exerferumet volectatur aut omnimin 
ullanih ilique est offictusti sit quis samus, uta vollita con pedi re sit poria volore 
et quo explia comnis et aut ipit, niminvelibus que corum ut lautecto tem que eius 
dolorest apedictus quiam as et optur? 

Arial bold unt,  
debit imolupidunt alitis.

I de fall ordinarie typsnitt inte finns tillgäng- 
liga, exempelvis intern korrespondens 
och powerpoint, kan alternativ typografi 
användas. 

Proxima Nova byts då ut mot Arial, ett 
vanligt linjärt typsnitt lämpat för rubriker 
och kortare texter.

Chaparral Pro byts ut mot Times New 
Roman, en klassisk antikva. Även den 
har hög läsbarhet och lämpar sig bra för 
längre texter.

Till höger visas exempel på hur typsnitten 
fungerar tillsammans.

alternativ typografi
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Exempel på grafisk tillämpning



Nam, optatur. 

Undi a sit ut ipis dunt int ommodi dusandiae. Ut omni cus iure rae nis ide molori-
busam erorem exernatus.

Olluptatur, etur autat endae. Oluptatiasim fugia voluptas quam ut qui rem nobisci 
volore landicil intur?

Em nit la quo omnim vit, et omni non restecab im resequa sperspe restrumquam 
voluptas maiossin perepreiur, corest, totatem ratem quaecabo. Repudis solestio 
volo id modit lic te alignate veria nos antem enimint.

Ficil mo explam accum aciuria audandus et et, sae parit et laccaep udicia se est fu-
git, tem ut idestis eossunt officipsa sequi inis ma con eaqui aspisse quoditinus dunt 
enis ad ut ad ut impost quid quo bla denihita dolorem. Um qui cupis eicid quiae 
anit atem volectur sequi velitate etur, qui cus dolectium eium aspic to omnia es et 
essimint a volor am re coria quis dolupit ibusda pelia con rat.

Occullut in rem ut doluptat odisto eos et quiantem. Runt porent hillit aut eum enis 
idellaborunt dolor abor si as intibus dolorep electe volupta id magnat alis esciate 
moluptus volorum sum fugit atibus dunt quunt.

Alicide ssinulles utenda voluptas cusamendae laborro es et volum faccum iur, 
consere pediore rovidi to beaquidunto te cus acerspici quis as aborepudia verrore 
poriasp iendemporit veligen estium aut perchilibus modignis ducietur adit ari-
buscipsam velendanis ut molo ea pos autecup tatempedi odiscia soluptae si apiet 
aspidis rehendiciis quam fugitam dolorum quae conserum et id mo quaersp elita-
quo voles etus repudam quo magnatu reiciist, conemod itatios eos enite rem. Nam 
volum est et officit et eaquam seces ut derum alitatur si blat aut est illabor epudis 
millaborerum reperit atur, simaximos ratemporumet unt aturibuscim quibust in-
turistiis magnisq uatiscit aliquae rferum re volor autetus eossitecae dolupis si tem. 
Itatem simus simus delestem quati voluptae magnimp orest, sitatia nonserro te-
nist, cullabore venduciur, quae et ullenih icienim quis renistrum ut es earum fugit, 
con consend ioriore raecte non eiur aut dem es et, eost pratio. Nequi odi consequia 
si id eatione sapiciis ant que net volor acculpa volut voluptas veratur mi, que non-
sectet es estis excessit labore ab imus enist, sequi ipsa et a solorepudi quam, omnis 
ex es volendanihil inveriore verum quis ma nonsequati optassint quo demquae 
porro expelit ommost, adi officturem quiae nis magnis volorepel ium lab ius modita 
iligenda cus, optatis exerum, ut experrum hictam, as doluptae planis nonsecte dis 
dolupta ne que re, odi re nihil ium utem sitio.

exempel:
brevpapper och 
visitkort

 0920-20 54 00   

 070-123 56 67   

 kajsa.myrberg@kfbd.se

Kungsgatan 23 B, Box 947, 971 28 Luleå 
www.bd.komforb.se

Kajsa Myrberg  
Direktör



Norrbottens Kommuner 
 Kungsgatan 23 B, Box 947, 971 28 Luleå  • www.bd.komforb.se

exempel: kuvert



Här skriver man en rubrik, 
den är kanske tvåradig

• Här ligger första korta punkten
• Den andra punkten blir lite längre
• Här ligger tredje punkten i listan
• Här ligger fjärde- och sista punkt

exempel: 
powerpoint, 
start- samt  
standardsida

23 AUGUSTI 2016

RUBRIKEN KAN LIGGA HÄR



exempel: annons

Officitiunt es et volore omnis de molorenim voloribus et quis 
magnimint optatem aperuptam hitis est veliberciunt apient 
lab ipicimi litinum harumque remodit hil in eius non niam 
quaspid quodis evellia eperrunto berumqu iatque molorit 
iorporro occum qui ducid magnimint quaturi.

www.bd.komforb.se

Officitiunt 
volore es  
omnis  



exempel: bildekor



exempel: profilprodukter




