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Varför en grafisk profil?

Viktigt med en tydlig avsändare
Vår grafiska profil stärker bilden av Övertorneå kommun och ger
oss ett enhetligt ansikte utåt och en tydlig avsändare. Det är mycket
viktigt att våra målgrupper får information från Övertorneå kommun
på ett tydligt och enhetligt sätt.

Ökar trovärdigheten
Med ett genomtänkt grafiskt utseende stärker Övertorneå kommun
sitt budskap och skapar ett professionellt intryck. För att vi som
kommun ska uppfattas som trovärdiga och seriösa är det viktigt
att alla som kommunicerar använder sig av den grafiska profilen.

Stärker kommunens identitet
Alla verksamheter i Övertorneå kommuns organisation ska använda
sig av vårt kommunvapen eller platslogotyp och kommunicera enligt
den grafiska profilen. Vår grafiska manual visar vilka typsnitt som
ska användas, regler och tips vid bildanvändning och vilka färger
som ingår i profilen för Övertorneå kommun.

Grafisk manual
Vår grafiska manual finns till för att visa hur Övertorneå kommuns
grafiska profil ska användas. Den grafiska manualen är ett praktiskt
arbetsverktyg som förenklar arbetet när vi ska kommunicera.
Den grafiska manualen innehåller också exempel på hur vi ska
se ut när det gäller skrivelser, visitkort samt presentationsmaterial.
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Kommunvapen
Avsändarsymbol
Övertorneå kommuns avsändarsymbol är logotypen med
kommunvapnet och texten Övertorneå kommun.
Kommunvapnet är en gående svarträv med röd tunga
omgiven av tre sexuddiga stjärnor och fastställdes 1949.
Svarträven var tidigare en dyrbar exportvara och finns
avbildad på ett sockensigill från 1600-talet.

Kommunvapen

Kommunvapnet får inte under några omständigheter förändras
genom förvanskade proportioner, beskärning, skevning,
rotering, friläggning eller användning av färger utöver de
anvisade. Det är inte heller tillåtet att ersätta texten med
någon annan kommunal verksamhet. Notera också
reglerna om frizon runt kommunvapnet. (Sida.6)
Kommunvapnets färg
CMYK
0/0/0/100
RGB
0/0/0
PMS
Black
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CMYK
19/100/82/12
RGB
181/0/39
PMS
186 CVC

Färg
Kommunvapnets röda färg bidrar till den grafiska identiteten
och är en viktig del av den grafiska profilen. Eftersom färger
kan återges på olika sätt så är det viktigt att använda rätt
färgbeteckningar så att nyansen blir rätt. I trycksaker
kan färgen återges i PMS eller CMYK.
Kommunvapen fil
För att få bildfiler av kommunvapnet,
kontakta kommunledningsförvaltningen.
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Användning
Kommunvapen liggande
Denna version av kommunvapnet är den som ska användas
i största möjliga utsträckning. Kommunvapnet finns att få med
respektive förvaltning skrivet under Övertorneå kommun.
Kommunvapen liggande vit text
Om logotypen ligger mot en mörk bakgrund,
ska kommunvapnet med vit text användas.
Kommunvapen stående
Detta är en variant som ska användas när det inte finns utrymme
för den liggande varianten utav kommunvapnet.Denna finns
också med vit text för att användas mot mörk bakgrund.
Kommunvapen fil
För att få bildfiler av kommunvapnet,
kontakta kommunledningsförvaltningen.
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Frizon
Frizon (utrymme) kring kommunvapnet

Frizon
För att försäkra sig om att logotypen syns tydligt utan störande
element skapar man frizoner runt kommunvapnet. Frizonen
skyddar logotypen från närgående linjer, texter, rubriker och
liknande. Den fria ytan runt logotypen ska vara lika stort som ett
O i kommunvapnet. Ingenting får placeras innanför detta område.
Att använda en större frizon runt kommunvapnet är tillåtet.
Minsta storlek
För att behålla läsbarheten vid utskrift av kommunvapnet är
detta det minsta måtten som får användas. När kommunvapnet
används liggande ska den som minst vara 12 mm hög och
30 mm bred, den stående varianten ska minst vara 18 mm hög
och 20 mm bred.

Liggande
12
mm
30 mm

Stående

18
mm
20 mm
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Platslogotyp
Platslogotyp, svart text

Platslogotyp, vit text

Stärka varumärket Övertorneå
För att stärka varumärket och platsen Övertorneå används
platslogotypen. Denna logotyp används för att marknadsföra
och utveckla Övertorneås turism, lokala näringsliv samt skapa
kontakt med kommuninvånarna. I platslogotypen har O:et
ett hjärta som symboliserar kärlek och driv för utvecklingen av
Övertorneå. Hjärtat är en symbol för kärlek och liv, den skapar
inte negativa accosiationer utan istället positiva känslor. Det är en
symbol som är gränsöverskridande, och sådant som ålder, kön
och etnicitet saknar betydelse i kärlek.
Platslogotyp fil
För att få bildfiler av platslogotypen,
kontakta kommunledningsförvaltningen.
Platslogotyp, socialamedier

Platslogotyp, utan platta
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Filformat
Filformat
Övertorneås logotyper finns i två filformat för
olika användning. Här nedan är de filformaten:
.eps
Vektorgrafik. Formatet är lämpat för professionell
grafisk produktion. För att kunna öppna eller spara om
eps-filer till andra format krävs programvaror som
Adobe InDesign, Illustrator eller liknande.
För att lägga till en logotyp i ett dokument
måste du importera/montera eps-filen.
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.png
Pixelgrafik. Formatet komprimerar inte informationen
i bilden. Filformatet är inte lämpligt att skala upp/förstora.
Png tillåter transparens (genomskinlighet) och kan monteras
mot färgad bakgrund. Lämpligt filformat i Office-paketet.
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Typografi
Arial Bold till rubriker
ABCDEFGHIIJKLPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghiijklpqrstuvwxyzåäö 123456789
Arial Regular till underrubriker
ABCDEFGHIIJKLPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghiijklpqrstuvwxyzåäö 123456789
Garamond Regular till brödtext
ABCDEFGHIIJKLPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghiijklpqrstuvwxyzåäö 123456789
Arial Regular till brödtext
ABCDEFGHIIJKLPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghiijklpqrstuvwxyzåäö 123456789
Helvetica till webb
ABCDEFGHIIJKLPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghiijklpqrstuvwxyzåäö 123456789
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Våra typsnitt
En enhetlig och konsekvent användning av typsnitt bidrar till
att göra kommunens grafiska profil tydligare. I Övertorneå
kommun använder vi oss utav Arial, Garamond och Helvetica.
Arial är en sans-serif (bokstäver utan klackar) och passar bra
som rubrik, ingress, tabell och diagram. Garamond är ett serift
typsnitt (bokstäver med klackar) med hög läsbarhet och passar
väldigt bra till brödtext. Garamond som typsnitt använder lite
bläck vid utskrift vilket är bra ur ett miljöhållbart perspektiv.
Helvetica är också ett sans-serift typsnitt som vi använder
i olika vikter till webbtexter.
Tips
Tanken bakom god typografi är att bokstavsformen i sig gör det
så enkelt som möjligt för läsaren att ta till sig den skrivna texten.
Storleken på löpande text kan variera, men bör för bästa
läsbarhet ligga mellan 9 och 12 punkter. Vill du att din text
ska vara extra tydlig så rekommenderas typsnittsstorlek på
12-14 punkter. Att använda 1,5 radavstånd ökar läsbarheten.
Rubrikstorleken kan variera mer, man bör dock inte blanda allt
för många olika storlekar på samma yta. Använder du ljus text
på mörk bakgrund så uppfattas texten som mindre och då
hjälper det att öka typsnittet en punkt i storlek.
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Typografi, exempel
Rubrik

Arial bold, 30pt.

Ingress

Arial Regular 15pt. Cipsus simpore
molore nimus, simagnihicias aspis
comnimendi aut omnissibla qui odi susam.

Brödtext

Mellanrubrik

Garamond Regular, 12pt. Acipsus simpore molore nimus,
simagni hicias aspis comnimendi aut omnissi bla qui odi
susam restiisciunt postiis conem velis reped que et quibus.
Ximpor abo. Ut quidesci aut molum nobitatur andantia
cullaborro.
Vet pro dolore nonsequ idipit alia dolesti con nihil
id qui doloratis is velest, optatus. Icium nobitis is eost, unt,
culliquod ma pro officae ceaqui vellorernconempo ribus.

Arial Bold, 16pt. Volupti temporem
Garamond Regular, 12pt. Icium nobitis is eost, unt,
culliquod ma pro officae ceaqui vellorernam eos eum,
conempo ribus. Cum quid et aruntio omni utempor re,
nonsedi bernate natemporem olecerum faccusci

Underrubrik
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ARIAL REGULAR, VERSALER 12PT. QUOS VOL.
Garamond Regular, 12pt. Icium nobitis is eost, unt,
culliquod ma pro officae ceaqui vellorernam eos eum,
conempo ribus. Cum quid et aruntio, nonsedi bernaten bjik.
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Färg

Basfärger
CMYK
0/0/0/100
RGB
0/0/0
PMS
Black

CMYK
19/100/82/12
RGB
181/0/39
PMS
186 CVC

Komplementfärger
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Användning
Basfärgerna är de färgerna som finns i kommunvapnet.
Basfärgerna och komplementfärgerna kan användas utav alla
enheter i kommunen, färgerna har ingen koppling till någon
särskild enhet. Endast dessa färger ska användas och inga andra.
Färgerna ska i så stor utsträckning som möjligt användas i 100
procents opacitet, men toningar av färgerna kan användas
om man behöver skapa nya nyanser.

CMYK
0/99/91/61
RGB
120/16/6
PMS
50-16

CMYK
97/81/0/14
RGB
36/58/133
PMS
102-16 C

CMYK
77/0/87/52
RGB
23/103/47
PMS
147-15 C

CMYK
0/61/99/0
RGB
234/118/0
PMS
716

CMYK
0/0/0/73
RGB
95/96/98
PMS
425 U

CMYK
72/49/0/0
RGB
85/122/188
PMS
104-6 C

CMYK
61/0/70/33
RGB
84/141/85
PMS
147-5 C

CMYK
0/30/100/0
RGB
234/170/0
PMS
124

CMYK
0/0/0/40
RGB
178/178/178
PMS
179-6 C

CMYK
44/23/0/0
RGB
155/151/223
PMS
106-4 C

CMYK
31/0/35/17
RGB
168/194/164
PMS
147-1 C

CMYK
0/16/100/0
RGB
255/208/0
PMS
116

Övertorneå kommun
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Bilder
Regler vid bildanvändning
Vid användning av bilder, tänk på att du måste ha
tillåtelse att använda bilden av upphovsman eller annan
rättighetsinnehavare. Fotografens namn uppges om
rättighetsinnehavaren kräver det.
Personuppgiftslagen, PUL, kräver att en person som är på bild
och kan identifieras också ger sitt samtycke att finnas på bild.
Övertorneå kommun har antagit CEMR-deklarationen som
handlar om jämställdhet, ta hänsyn till detta när du publicerar
bilder. En variation av åldrar, kön och etnicitet ser vi gärna att
du använder. Välj bilder som förstärker den positiva känslan av
Övertorneå kommun. Vid naturbilder använder vi lokala motiv
och lyfter vackra naturvyer från hela Övertorneå kommun.
Tips
Tänk på att inte ha en rörig bakgrund och omgivning som stjäl
uppmärksamhet från motivet. När det gäller bildkvalitet och
upplösning, undvik lågupplösta bilder som kan bli “pixliga”.
Beskärning av en redan använd bild gör att den känns ny, men
gör detta med försiktighet.
Bildfil
För bildfiler, kontakta kommunledningsförvaltningen.
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Illustrationer
Känsla
Illustrationer skapar tillsammans med text en känsla hos
mottagaren och det är tacksamt att applicera illustrationer
tillsammans med text. Fördelen med illustrationer är att de
inte behöver föreställa en verklig person som blir utpekad
på bild. I illustrationen kan man använda färger som passar
texten eller känslan man vill åt. I stil med den grafiska profilens
mönster så använder vi oss utav akvarellillustrationer i olika
formspråk. Likt fotografier får illustrationer innehålla andra
färgskalor än de som anges i manualen.
Hitta illustrationsfiler
För illustrationsfiler, kontakta kommunledningsförvaltningen.
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Mönster
Inspiration
För att ytterligare stärka bilden av Övertorneå kommun
ingår ett mönster i den grafiska profilen. Mönstret är
skapat i akvarell och har sedan digitaliserats för att
kunna appliceras i olika sammanhang, exempelvis
försättsblad. Mönstret är inspirerat av Övertorneå
kommun, närheten till naturen och den anda som
finns här bland människorna. Mönstret har också ett
samband med Övertorneås platslogotyp med hjärtat
som symbol.
Användning
Mönstret är tolkningsbart men tanken är att den ska
ge en hemkänsla, den påminner om mönster som
hittas på textilier. Mönstret finns i färgerna från
den grafiska profilen och kan användas på olika sätt;
exempelvis som bård eller bakgrund. Ska mönstret
placeras under text så krävs en vit yta under texten
för läsbarheten. Använd mönstret i produktioner för
att stärka känslan i Övertorneå kommun.
Mönster fil
För att få bildfiler av mönstret,
kontakta kommunledningsförvaltningen.
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Mönster, exempel
Budskap
In nos enihit,
ellit ut quatis aut
omnihil maio.
Atem endit volest
porerrum quis
Estis molor mo
ipsa dolorei

Budskap

Usam eume aut

Budskap
Serianih itaerro vitatur?
Mod modi offic te nonsequamus voloriorro erspit,
occusae omnimus enda
nemolupta velenimi, is est
et harchitatqui dendigname
nonse volupta nectassimus,
officim corion rem
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Inspiration
På denna sida hittar du förslag på hur mönstret kan användas.
Låt kreativiteten flöda och hitta egena fina varianter och
kombinationer att använda mönstret. Mönstret kan
användas till omslag för rapporter, annonser,
PowerPoint-presentationer och mycket mer.

To vendiandant quiasit ad que sum
ilita custi ad que nonecusa atatMe ma
si beatet aut volum dolupta corro ea
si tempore sus et, sitat faccus,Henis
apiet officipis dolore odi nes etus dus
est audant hari vendign imusandia
doloressim rempore latur?

Budskap
budskap

maximus andam, nonet ex
estrunt expelia quide porro opta
ilit, ulparum si bearchi liquias
perchillab illab ipid molupta

Budget år
Flerårsplan

sperum quate moluptatquae lit volestis
ipici verati am harundi cone que sunt.Nam
fugiatumquo ditius et vel ipsum essum sedi
voloreEquis abo. Vit es susamusa nimolorrum qui tem explaboritat la desci utatur aut
atur aut velit opti ut facium sit autest, quas
ad ut as dolutempore, utetur?
Daecatist officatem et que volorpo stibus et
estrumque pa nobisque ape ex et audipita
sus sed ut omnis ad molendu ndipici umendel itatemq uibusae nam assed ut et repe
volutecto cus ides sant fugiae ipsaniti tem il
erumqua turepe repelesti blaborro dolenit pa
voluptat apelignis utempore eost quiat.
Pel estia doluptu scipiciissit et pre conectempel est, occae everciis autatur? Qui ut faci
ipid que modis dolupta tiusae ommolutem
aboreium ipsusam usciducim sinte estecto
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Tillämpningsexempel
Brevmall

Exempel
Kontorsmaterialet i Övertorneå kommun ska utformas på ett
enhetligt sätt så det är tydligt att kommunen är avsändare.
Följande sidor visar exempel på kontorsmaterial så som brevmall,
kuvert, visitkort och powerpoint. Det är av vikt att använda rätt
kommunvapen, typsnitt och att följa angivelserna som finns
för färg, illustrationer, mönster och bilder.

ÄRENDE
Datum

Dnr

Bladnr

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Tekniska Enheten

2016-06-28

1337

1

Anton Andersson

Anna
Andersson
ÄRENDE
Anderssons väg 12
957 32 Övertorneå

Rubrik
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim
id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do.

Brevmall
Brevpapper ska förses med kommunvapnet och adressuppgifter
som i exemplet till vänster. Grunddesignen på kontorsmaterial
utgår ifrån brevmallen, protokoll och liknande material tas
fram enligt samma princip.

Underrubrik
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum.

Postadress
Kommunalkontoret
957 85 Övertorneå
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Telefon

Epost

Telefax

0927-72 000

kommun@overtornea.se

0927-77404

Bankgiro
758-1218

Mobiltelefon

Postgiro

070-xxx xx xx

127150-1
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Tillämpningsexempel
Kuvert
Kuvert finns i storlekarna C4 och C5.
Kuvertet är smyckad med mönstret
som bård och finns att använda i
färgerna; grå, röd, blå och grön.
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Tillämpningsexempel
Vistitkort
På visitkorten ska det finnas Övertorneås kommunvapen,
förnamn, efternamn, titel, förvaltning och adressuppgifter
enligt exemplet till höger. Övertorneås mönster finns i färgerna
svart, röd, grön och blå och ska placeras likt exemplet.
Varianter
Önskas visitkort med engelsk text är detta möjligt. En variant
med vitt utrymme på baksidan för att skriva på är också en
möjlighet.

Variant med text utrymme
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Tillämpningsexempel

Presentation, Förstasida

Tänk på
I presentationer (PowerPoint och liknande), använd minst 20
punkter i texten och 28 i rubriktext. Tänk på att presentationerna
är till för lyssnarna, inte minnesanteckningar för dig som
föredragare. Använd gärna punktlistor, inspirerande bilder och
illustrationer. Här på sidan finns exempel på utforming av
presentationer. Övertorneås kommunvapen, alternativt
platslogotypen ska finnas på varje sida i presentationen
beroende på innehåll och målgrupp.

Presentation, Titelsida

Rubrik med en massa viktig info
Underrubrik, ingress kort

Presentation, Textsida
Rubrik
•

punkt

•

punkt med mycket viktig text rion excea quae. Et atis et
qui doluptati consequam in pe nonsequ aspeliq

•

punkt med mycket intressant text

•

punktUritiam andio con rem que veligenem aut am

Presentation, Text och bildsida

Rubrik
•

punkt

•

punkt med mycket
viktig text

•

raecearciet parchic te offic te consenis dit verspitaq
•
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Optae. Ci utem laccum ant exceria volorum es dollor

punkt med mycket
intressant text

•

punkt
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Tillämpningsexempel
E-postsignatur
Anton Andersson
Titel
Förvaltning
Telefon: 0927-720 00
Mobil: 070-000 00 00
E-post: anton.andersson@overtornea.se
Adress: Tingshusvägen 2, 957 85 Övertorneå
www.overtornea.se

E-post som skickas från kommunen ska ha en
tydlig och enhetlig utformning. De ska innehålla:
Namn
Titel
Förvaltning
Telefonnummer
E-post
Adress
Webbadress
Kommunvapnet
Typsnitt: Arial
Storlek: Namn 10 punkter, övrigt 8 punkter
Färg: Svart
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Utformning av den grafiska profilen och manualen, grafiskdesign, mönsterdesign och illustrationer : Sandra Lehto Design

