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Därför har vi en
grafisk profil
Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av
vårt varumärke. Med stöd av vår grafiska profil
kommunicerar vi på ett enhetligt och tydligt
sätt med vår omgivning. Vår grafiska profil är
ett viktigt verktyg när vi förmedlar de värden
kommunen står för. Karlskoga kommun är klok,
välkomnande och innovativ – och det ska synas
och kännas i kommunikationen.
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Vår logotyp
Vår logotyp är vårt främsta visuella kännetecken.
Genom den visar vi att det är Karlskoga
kommun som står bakom informationen
eller verksamheten. Logotypen är vår
gemensamma kvalitetsstämpel och vår största
igenkänningsfaktor.
Karlskoga kommuns logotyp består av två
element: vapenskölden, vår symbol, och
Karlskoga, vårt namn. Logotypen används alltid i
sin helhet och får aldrig beskäras eller ändras.
När vi konsekvent följer riktlinjerna för
användningen av logotypen stärks Karlskoga
kommuns varumärke och det blir tydligt för
mottagarna vad som ingår i Karlskoga kommun.

Kapitel 1

Logotyp

Historien bakom
Karlskogas vapen
Staden Karlskoga grundades 1940 i kraft av
storindustrin Bofors med rötter i det järnbruk
som grundats vid 1600-talets mitt. Samma
år fastställdes ett vapen som anknyter till
järnbruket genom de fyra järnmärkena och en
typisk produkt: kanonen. Vapnet övertogs senare
av kommunen och har varit registrerat hos
Patent- och registreringsverket sedan 1974.
Det historiska vapnet kommer att fortsätta
användas i den klassiska logotypen till vissa
högtidliga och ceremoniella sammanhang. För all
annan kommunikation ska vår logotyp användas.
Hör av dig till PR och marknadsavdelningen vid
frågor om användningen.
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Logotyp

Den klassiska logotypen
får endast användas i
högtidliga och ceremoniella
sammanhang.
Färgkoderna för det
historiska vapnet är:
Gul:
CMYK: 0 10 100 0
PMS 109 C
Blå:
CMYK: 100 50 0 0
PMS 300 C

Logotyp
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Välj rätt logotyp för bakgrunden, prioritera alltid hög läsbarhet.

Svart och vit logotyp.

Om logotypen
Primärfärg - vit och svart logga

Mörk sekundärfärg - vit logga

Logotypen finns tillgänglig för nedladdning på
Karlskoga kommuns hemsida i svart och vit
version, men används även i andra utföranden.
Logotyperna gör sig bra mot färgad bakgrund
och bildbakgrund, men prioritera alltid hög
läsbarhet och god kontrast. Använder du
bildbakgrund, se till att ytan bakom logotypen
inte är rörig eller stör läsbarheten. Se kapitel 3
för fler färgkombinationer.

Välj en lugn bakgrund för logotypen. Det är viktigt att logotypen syns tydligt.

Observera att logotypen finns i fler färger,
men att de endast finns tillgängliga för PR och
marknadsavdelningen.
Ljus sekundärfärg - svart logga

Tint 1 - svart logga

Tint 2 - svart logga
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Logotyp

Logotyp – exempel

Ändra aldrig logotypens färger. Det är viktigt att logotypen är lätt att känna igen.

Här till vänster är logotyperna placerade på
primärfärg, sekundärfärger och tints ur den gröna
färggruppen (för fler färger och kombinationer,
se kapitel 3).
Genomgående används vit logotyp på mörk
bakgrund och svart logotyp på ljus bakgrund.
När primärfärgerna används som bakgrund kan
både svart och vit logotyp användas. Använd
vit logotyp när mörk sekundärfärg används som
bakgrund. Välj svart logotyp när ljus sekundärfärg
samt Tint 1 och Tint 2 används som bakgrund.

Ändra aldrig logotypens proportioner eller form.

Logotyp
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Hur logotypen
används

Rekommenderade storlekar
A-format
A2: 85 mm bred
A3: 58 mm bred
A4: 38 mm bred
A5: 28 mm bred
A6: 20 mm bred

20 mm

Karlskogas logotyp får placeras var
som helst på sidan, men den vanligaste
placeringen är i något av de fyra hörnen.
Tänk på att logotypens placering ska
harmoniera med resterande element i
layouten, som bilder och typsnitt.
God kontrast är oftast viktigare än
storlek. Överdriv inte storleken på
logotypen då det finns risk att den då
dominerar layouten.
Logotypen är framtagen för att fungera i
de flesta storlekar, men den ska helst inte
understiga 20 mm bredd. När du väljer
storlek på logotypen, tänk på från vilket
avstånd designen kommer att betraktas
så att dimensionerna i designen blir
balanserade och får god läsbarhet.

Frizon för logotyp
– exempel
Se till att inga eller få störande element
placeras i logotypens frizon när den
placeras på en bildbakgrund. Se också till
att ingen text, illustration eller annat som
kan störa logotypen finns inom frizonen.
Om reglerna följs så syns logotypen
tydligt och får god läsbarhet.

Ta hänsyn
till frizonen

Ta hänsyn
till frizonen

Frizon för logotyp
Vår logotyp kommer bäst till sin rätt
när den appliceras mot en jämnt
färgad bakgrund med hög kontrast mot
logotypfärgen. För att skydda logotypens
virtuella integritet ska den alltid särskiljas
från övriga grafiska element genom en
frizon. De angivna måttförhållandena
(höjden av skölden) gäller som minsta
tillåtna frizon. Större fria ytor än
rekommenderat enligt frizonen kan
ge ett starkare visuellt intryck.
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Logotyp
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Logotypens nivåer

Skölden som symbol
När den tilltänka ytan är för liten eller i andra
sammanhang där hela logotypen inte ryms,
kan Karlskogas sköld användas för sig. Det kan
till exempel vara på flaggor, USB-stickor eller i
sociala medier. Skölden kan även användas som
ett designelement i profilskapande syften.

Vi placerar verksamheterna först i kommunikationen. I
intern kommunikation ska verksamheten utan tillägget
”Karlskoga” användas. I extern kommunikation där det
för mottagaren behöver förtydligas vilken kommun
som verksamheten tillhör används Verksamheten
tillsammans med tillägget ”Karlskoga”.
För tydligare beskrivning av logotypens
olika nivåer, se skyltprogrammet.

När skölden används ensam är det dock
viktigt att det ändå framkommer att Karlskoga
kommun är avsändare. Det kan framkomma av
sammanhanget eller att logotypen i sin helhet
finns med på annat ställe i designen.

Här ser vi exempel på användning av skölden som
symbol i profilbilder för sociala medier.
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Logotyp

Logotyp
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Logotyp

Om typsnitten
Karlskoga kommuns typsnitt är utvalda för att skapa
ytterligare igenkänning för vårt varumärke.
Samtliga typsnitt är open source, vilket betyder att de
är gratis att ladda ned och använda. Kom ihåg att alltid
tänka på att skapa en balans i hierarkin mellan rubriker,
underrubriker och brödtext.

DM Sans – rubrik och
kortare brödtext
Till intern och extern kommunikation (med undantag
för Officepaketet, se sidan 16) ska DM Sans användas.
Typsnitten är formgivet av Colophon foundry och är väl
anpassat för användning såväl digitalt som i tryck. DM
Sans fungerar bäst i rubriker och kortare brödtexter.
Här kan du hämta typsnittet:
https://fonts.google.com/specimen/DM+Sans

Kapitel 2

Typsnitt

DM Sans Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890,.!?
DM Sans Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890,.!?
DM Sans Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890,.!?
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Typsnitt

Typsnitt
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Source Serif
– längre brödtext
Till längre brödtexter används med fördel typsnittet
Source Serif (med undantag för Officepaketet, se sidan
16). Typsnittet fungerar väl i både utskrifter
och i digitala miljöer.

Typsnitt – exempel

Stina
Ljungkvist

Här kan du hämta typsnittet:
https://fonts.google.com/specimen/Source+Serif+Pro

Här är exempel på när DM Sans och
Source Serif används till omslag, visitkort
samt en rapport.

Kommunikatör
stina.ljungkvist@karlskoga.se
Kommunstyrelsens Ledningskontor
Telefon: 0586-62746

Source Serif Pro Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890,.!?

För användning av sköldformen,
se kapitel 4.

Source Serif Pro Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890,.!?

Till visitkortet används DM Sans.

Cykelpendling
Att cykla är ett snabbt och smidigt sätt att ta sig fram i Karlskoga, här är det
nära till det mesta. Vi har cirka 8 mil gång- och cykelvägar som vi snöröjer
och vårt mål är att bygga 1,2 kilometer ny gång- och cykelväg per år.

300

fler cyklar

Trygga gång- och cykelvägar är ett högprioriterat mål i kommunens arbete
för trafiksäkerhet. I detta arbete tar vi särskild hänsyn till barn, äldre
och funktionshindrade där extra fokus ligger i områdena kring skolorna.
Vi satsar även mycket pengar på belysning, siktröjning och ordentlig
skyltning vid våra gång- och cykelvägar. I våra kvalitetsåtaganden åtar vi
oss bland annat att laga trasiga gatlyktor längs gång- och cykelvägar inom
en vecka efter anmälan.
Bygger ut cykelnätet
Karlskoga kommun har ett väl utbyggt cykelnät, men vår målsättning är att
det ska bli ännu bättre genom att det blir mer lättillgängligt och säkert. Vi
kommer under de närmaste åren att bygga nya delar varje år för att knyta
ihop alla cykelvägar till ett stort nät.

120

cykelvägar i
centrum

Typsnitt – logotyper
Typsnittet Space Grotesk Bold används i logotyper,
både i huvudlogotypen för Karlskoga kommun samt i
förvaltningarnas och verksamheternas logotyper.
Här kan du hämta typsnittet:
https://fonts.google.com/specimen/Space+Grotesk

Space Grotesk Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890,.!?
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Cykelpump i centrum
Vid busstationen i Karlskoga, intill det ena cykelgaraget, finns det
en cykelpump som är tillgänglig dygnet runt. Den ligger nedanför
busshållplatserna, vid cykelgaraget. Där finns också några enklare verktyg
så att du kan serva cykeln vid behov.

2022-05-26
Susanne Westlin
Miljökontoret

Cykelrapport 2022
I år har fler än någonsin gett sig ut på cykeln, ta del av
årets cykelrapport om Karlskogabornas cykelvanor.

Till den här rapportframsidan har DM
Sans använts till både rubrik, ingress
och brödtext.

Till den här sidan i en rapport har DM
Sans använts till citat, rubriker och
mellanrubriker. Source Serif har använts
till brödtexten.

Typsnitt
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2 nov 2021

Strandbadet
öppnar igen
den 23 juni
Att få vandra på slingriga stigar genom vacker natur, grilla en korv vid en
grillplats, beundra den vackra utsikten vid en sjö eller bara sitta ner och njuta
av vad naturen har att ge. Den möjligheten är verkligen en förmån att värna
om och det gör vi här i Karlskoga. I fredags invigdes den nya grillplatsen vid
fantastiska Fuxboudden.
I Karlskoga kommun satsar vi på att utveckla kommunens naturreservat och
andra omtyckta grönområden. Senast ut är Fuxboudden, en pärla vid Våtsjön
cirka tio kilometer från centrala Karlskoga, där en ny grillplats invigdes i
fredags. Här pågår det sedan några år tillbaka ett så kallat LONA-projekt
(lokalt naturvårdsprojekt) vilket innebär att kommunen har beviljats bidrag
från Länsstyrelsen för att utveckla det kommunala naturreservatet.
Postadress
691 83
Besöksadress
Svetsarevägen 5
Fakturaadress
Karlskoga kommun
3.Ekonomiavdelningen
691 83

Arbetet att utveckla området görs i nära samarbete med orienteringsklubben
Djerf (OK Djerf) som varit verksamma vid Fuxboudden sedan 1930-talet. Ett
arbetslag från OK Djerf har under cirka ett års tid röjt fram och byggt upp ett
helt nytt rastplatsområde med vindskydd, vedförråd och grillplats som blivit
ett enastående komplement till Fuxbouddens redan goda möjligheter till
friluftsliv med vandringsleder, rastplatser och bryggor.

Telefon
0586-610 00
E-postadress
info@karlskoga.se
Webbadress
www.karlskoga.se
Bankgiro
441-4736
Org. nr.
212000-1991

Till det här brevpappret används
officetypsnittet Bierstadt i rubrik,
datum och info. Till brödtexten
används officetypsnittet Cambria.

Ersättningstypsnitt i
Officepaketet
För Officepaketet gäller ett undantag. Där krävs ett
inbyggt typsnitt så att alla i och utanför verksamheten
kan se typsnitten.

Bierstadt

Ersättningstypsnitt
i Officepaketet –
exempel
Här är exempel då officetypsnitten
Bierstadt och Cambria används i
brevpapper och powerpoint.

Karlskoga ökar i nationell
företagsranking
På två år har Karlskoga klättrat 144 placeringar i
Svensk Näringslivs årliga rankning av kommuners
företagsklimat – och landar 2021 på plats 83.

I Officepaketet används Bierstadt som rubriktypsnitt.

Cambria
I Officepaketet används Cambria för brödtext.
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Typsnitt

Till den här Powerpoint-sidan används officetypsnittet Bierstadt.

Typsnitt
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Typsnitt

Färger
Karlskoga kommun använder sig av
fem färggrupper och en accentfärg.
En färggrupp består av fem färger: en
primärfärg, två sekundärfärger och två
tints. Kommunen kommunicerar via
många olika verksamheter till många olika
målgrupper. Därför är det viktigt att ett
brett spektra av färger finns tillgängligt
för användaren – från ett formellt till ett
mer lekfullt uttryck.

Färgkoder
CMYK står för cyan, magenta, yellow och
black. Det är en modell för fyrfärgstryck
som används till tryckt media.

Kapitel 3

Färger

Pantone Pantone Matching System (PMS)
är ett färgsystem för färdigblandade
dekorfärger som används till tryckt media
och som referens vid framtagning av
exempelvis profilprodukter.
RGB står för rött, grönt och blått och är
ett färgsystem för digitala skärmar.
HEX-kod står för hexadecimal färgkod,
den anger RGB-färgerna i HTML-kod.
Dessa är främst för digitalt bruk.
NCS står för Natural Color System och
är ett färgsystem som baseras på hur
färgen upplevs, oavsett ytan färgen
återges på. NCS används bland
annat till väggfärger.
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Färger

Här ser du samtliga färggrupper och
den gula accentfärgen.

Färger
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Grå färggrupp

Grön färggrupp

Primärfärg

Primärfärg

CMYK: 71 47 41 30
Pantone: PMS 7545 C
RGB: 72 96 107
HEX: 48606B
NCS: NCS S 7010-B10G

CMYK: 78 5 55 0
Pantone: PMS 3268 C
RGB: 0 167 139
HEX: 00A78B
NCS: NCS S 2050-B90G

Mörk sekundärfärg

Ljus sekundärfärg

Mörk sekundärfärg

Ljus sekundärfärg

CMYK: 75 61 56 67
Pantone: PMS 426 C
RGB: 42 47 49
HEX: 2A2F31
NCS: NCS S 8502-B

CMYK: 51 23 24 0
Pantone: PMS 7695 C
RGB: 136 168 181
HEX: 88A8B5
NCS: NCS S 2020-B

CMYK: 86 32 62 21
Pantone: PMS 562 C
RGB: 15 111 96
HEX: 0F6F60
NCS: NCS S 4050-B80G

CMYK: 49 0 33 0
Pantone: PMS 564 C
RGB: 122 243 215
HEX: 7AF3D7
NCS: NCS S 0530-B90G

Tint 1
CMYK: 17 10 11 0
Pantone: PMS 7541 C
RGB: 219 223 224
HEX: DBDFE0
NCS: NCS S 1002-B50G
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Färger

Tint 2
CMYK: 8 3 4 0
RGB: 239 243 244
HEX: EFF3F4
NCS: NCS S 0502-B50G

Tint 1
CMYK: 21 0 13 0
Pantone: PMS 566 C
RGB: 210 239 231
HEX: D2EFE7
NCS: NCS S 0510-B70G

Tint 2
CMYK: 8 0 5 0
RGB: 238 250 247
HEX: EEFAF7
NCS: NCS S 0505-B80G

Färger
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Blå färggrupp

Lila färggrupp

Primärfärg

Primärfärg

CMYK: 76 64 0 0
Pantone: PMS 7456 C
RGB: 88 99 199
HEX: 5863C7
NCS: NCS S 3050-R70B

CMYK: 50 84 0 0
Pantone: PMS 513 C
RGB: 157 62 158
HEX: 9D3E9E
NCS: NCS S 3055-R40B

Mörk sekundärfärg

Ljus sekundärfärg

Mörk sekundärfärg

Ljus sekundärfärg

CMYK: 97 95 10 2
Pantone: PMS 2748 C
RGB: 54 46 125
HEX: 362E7D
NCS: NCS S 4055-R70B

CMYK: 40 22 0 0
Pantone: PMS 658 C
RGB: 145 169 255
HEX: 91A9FF
NCS: NCS S 1040-R80B

CMYK: 76 98 13 4
Pantone: PMS 269 C
RGB: 98 41 119
HEX: 622977
NCS: NCS S 5040-R50B

CMYK: 15 40 0 0
Pantone: PMS 515 C
RGB: 243 167 232
HEX: F5A7E8
NCS: NCS S 1040-R40B

Tint 1
CMYK: 16 10 0 0
Pantone: PMS 2706 C
RGB: 219 222 244
HEX: DBDEF4
NCS: NCS S 0520-R70B
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Tint 2
CMYK: 7 4 0 0
RGB: 239 242 255
HEX: EFF2FF
NCS: NCS S 0505-R90B

Tint 1
CMYK: 5 19 0 0
Pantone: PMS 7436 C
RGB: 236 216 235
HEX: ECD8EB
NCS: NCS S 0515-R40B

Tint 2
CMYK: 0 9 0 0
RGB: 255 241 254
HEX: FFF1FE
NCS: NCS S 0505-R30B

Färger
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Gul accentfärg
Den gula accentfärgen används aldrig
som bakgrundsfärg, utan endast som
förstärkare i text eller illustration mot
mörka bakgrunder.

Röd färggrupp
Primärfärg

Accentfärg

CMYK: 10 85 86 2
Pantone: PMS 179 C
RGB: 213 66 45
HEX: D5422D
NCS: NCS S 1085-Y80R

CMYK: 2 1 49 0
Pantone: PMS 600 C
RGB: 255 242 157
HEX: FFF29D
NCS: NCS S 0530-G90Y

Mörk sekundärfärg

Ljus sekundärfärg

CMYK: 29 92 88 34
Pantone: PMS 484 C
RGB: 137 40 31
HEX: 89281F
NCS: NCS S 3560-Y90R

CMYK: 0 46 33 0
Pantone: PMS 169 C
RGB: 255 166 155
HEX: FFA69B
NCS: NCS S 0540-Y90R

Tint 1
CMYK: 0 20 11 0
Pantone: PMS 698 C
RGB: 252 219 218
HEX: FCDBDA
NCS: NCS S 0515-Y90R
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Tint 2
CMYK: 0 9 5 0
RGB: 254 239 238
HEX: FEEFEE
NCS: NCS S 0505-Y90R

Svart & vit
Svart
CMYK: 0 0 0 100
Pantone: PMS Black C
RGB: 0 0 0
HEX: 000000
NCS: NCS S 9000-N

Vit
CMYK: 0 0 0 0
RGB: 255 255 255
HEX: FFFFFF
NCS: NCS S 0300-N

Färger
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Bakgrundsfärg

Mörk
sekundär

Textfärger

Aa Aa Aa Aa Aa
Svart

Textkombinationer inom
färggrupperna
Färggrupperna är anpassade för att fungera väl i design
inom sin egen färggrupp. Däremot går det inte att
kombinera vilka färger som helst i text och bakgrund
eftersom texten behöver god kontrast för att vara läsbar.
Tänk på att det inte är säkert att alla kan läsa texten
trots att du själv klarar av det. Genom att skapa hög
kontrast mellan bakgrundsfärg och textfärg blir texten
tillgänglig för fler.
På det här uppslaget visas rekommenderade
färgkombinationer för text och bakgrund. Här visas
färggruppen blå som exempel, men reglerna går även att
applicera på de andra färggrupperna.

Bakgrundsfärg

Vit

Textfärger

Bakgrundsfärg

Svart
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Mörk
sekundär

Ljus
sekundär

Tint 2

Ljus
sekundär

Vit

Tint 2

Ljus
sekundär

Tint 1

Tint 2

Accent

Textfärger

Aa Aa

Mörk
sekundär

Textfärger

Aa Aa Aa
Svart

Bakgrundsfärg

Accent

Aa Aa Aa Aa

Svart

primär

Aa Aa Aa Aa

Färger

Bakgrundsfärg

Tint 2

Textfärger

Vit

Tint 1

Textfärger

Tint 1

Primär

Bakgrundsfärg

Aa Aa Aa
Svart

Bakgrundsfärg

Tint 1

Mörk
sekundär

Primär

Textfärger

Aa Aa Aa
Svart

Mörk
sekundär

Primär

Färger
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Textkombinationer
inom färggrupperna
– exempel
Kombinationerna nedan rekommenderas
för högsta läsbarhet i text. Den blå
färggruppen används som exempel, men
reglerna gäller för alla färggrupper.

Stina
Ljungkvist

Stina
Ljungkvist

Kommunikatör
stina.ljungkvist@karlskoga.se
Kommunstyrelsens Ledningskontor
Telefon: 0586-62746

Kommunikatör
stina.ljungkvist@karlskoga.se
Kommunstyrelsens Ledningskontor
Telefon: 0586-62746

Bakgrund: Primärfärg
Logotyp: Gul accentfärg
Text: Tint 2

Stina
Ljungkvist

Stina
Ljungkvist

Kommunikatör
stina.ljungkvist@karlskoga.se
Kommunstyrelsens Ledningskontor
Telefon: 0586-62746

Kommunikatör
stina.ljungkvist@karlskoga.se
Kommunstyrelsens Ledningskontor
Telefon: 0586-62746

Bakgrund: Mörk sekundärfärg
Logotyp: Gul accentfärg
Text: Tint 1
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Bakgrund: Ljus sekundärfärg
Logotyp: Mörk sekundärfärg
Text: Svart och Mörk sekundärfärg

Färger

Bakgrund: Tint 2
Logotyp: Primärfärg
Text: Primärfärg och Mörk sekundärfärg

Hög läsbarhet
Det är viktigt att texter som kommuniceras har
god läsbarhet. Utgå från de rekommenderade
färgkombinationerna, så blir texten läsbar.

Tänk på
kontrasten

Tänk på
kontrasten

Se till att texten har
hög läsbarhet

Se till att texten har
hög läsbarhet

Bakgrund: Tint 1
Rubrik: Ljus sekundärfärg
Ingress: Tint 2

Bakgrund: Tint 1
Rubrik: Primärfärg
Ingress: Mörk sekundärfärg

Tänk på
kontrasten

Tänk på
kontrasten

Se till att texten har
hög läsbarhet

Se till att texten har
hög läsbarhet

Bakgrund: Mörk sekundär
Rubrik: Primärfärg
Ingress: Svart

Bakgrund: Tint 1
Rubrik: Primärfärg
Ingress: Svart

Färger
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Färgkombinationer för
illustrationer
För illustrationer är det inte lika viktigt med hög kontrast
och god läsbarhet. Däremot är det viktigt att texten
syns tydligare än illustrationen, så att de två elementen
inte konkurrerar om uppmärksamheten. För användning
av sköldformen, se kapitel 4.

Färgkombinationer för
illustrationer – exempel
Det är viktigt att fokuset ligger på rätt ställe i designen,
texten ska alltid ha högre läsbarhet än illustrationen.
Detta kan uppnås genom att ha låg kontrast mellan
illustration och bakgrund, och högre kontrast
mellan text och bakgrund.

Tänk på
kontrasten
Bakgrund:
Mörk sekundärfärg

Bakgrund:
Primärfärg

Bakgrund:
Ljus sekundärfärg

Bakgrund:
Tint 2

Sköldform:
Primärfärg

Sköldform:
Mörk sekundärfärg

Sköldform:
Tint 1

Sköldform:
Tint 1

Bakgrund: Tint 1
Rubrik: Primärfärg
Illustration: Mörk sekundärfärg

Tänk på
kontrasten
Bakgrund:
Ljus sekundärfärg

Bakgrund:
Tint 1

Bakgrund:
Vit

Bakgrund:
Vit

Sköldform:
Tint 2

Sköldform:
Tint 2

Sköldform:
Tint 1

Sköldform:
Tint 2

30

Färger

Bakgrund: Mörk sekundärfärg
Rubrik: Ljus sekundärfärg
Illustration: Tint 1

Tänk på
kontrasten
Bakgrund: Tint 1
Rubrik: Primärfärg
Illustration: Tint 2

Tänk på
kontrasten
Bakgrund: Mörk sekundärfärg
Rubrik: Ljus sekundärfärg
Illustration: Primärfärg

Färger
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1

Siffran visar vilken design som hör ihop med vilka färger

Primär

Tint 1

Energianvändning
2021

Färgkombinationer
utanför färggrupperna

Tint 2

Karlskoga kommuns färger fungerar inte bara inom
färggrupperna, det går även att arbeta med flera
färggrupper i samma design. Här följer ett par
rekommenderade kombinationer. Följ modellen eller
hitta egna kombinationer. Viktigt är att alltid se till så att
god läsbarhet finns.
På följande uppslag visas olika färgkombinationer. De
fungerar enligt följande modell: Två bakgrundsfärger, två
textfärger och en illustrationsfärg. Här visar vi hur du kan
placera respektive färg.

Ljus
sekundär

För användning av sköldformen, se kapitel 4.

Bakgrund

1
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Text & logotyp

Illustration

Blå färggrupp

Grön färggrupp

Blå färggrupp

Grön färggrupp

Grön färggrupp

Tint 1

Ljus
sekundär

Primär

Mörk
sekundär

Tint 2

Färger

Mörk
sekundär

Elcykel

Färger
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1

Rekommenderade
färgkombinationer
– lekfull layout

2
Energianvändning

Energianvändning

2021

2021

Elcykel

Elcykel

Nedan ser du färgkombinationer som
fungerar i en mer lekfull layout.

Bakgrund
Blå färggrupp

1

Mörk
sekundär

2

Primär

Röd färggrupp

Tint 1
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Tint 1

Färger

Ljus
sekundär

Illustration
Lila färggrupp

Lila färggrupp

Accent

Tint 1

Ljus
sekundär

Blå färggrupp

Grön färggrupp

Blå färggrupp

Mörk
sekundär

Tint 1

Primär

Lila färggrupp

Mörkt
sekundär

4

Primär

Grön färggrupp

Ljus
sekundär

3

Text & logotyp

Accent

Röd färggrupp

Röd färggrupp

Tint 1

Ljus
sekundär

Lila färggrupp

Primär

Mörk
sekundär

3

4
Energianvändning

Energianvändning

2021

2021

Elcykel

Elcykel

Röd färggrupp

Tint 2

Färger
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1

Rekommenderade
färgkombinationer
– formell layout

2
Energianvändning

Energianvändning

2021

2021

Elcykel

Elcykel

Nedan ser du färgkombinationer som
fungerar i en mer formell layout.

Bakgrund

1

Grå färggrupp

Primär

2

4
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Mörk
sekundär

Grå färggrupp

Tint 2

3

Text & logotyp

Ljus
sekundär

Grön färggrupp

Illustration

Grå färggrupp

Röd färggrupp

Tint 1

Ljus
sekundär

Ljus
sekundär

Brå färggrupp

Lila färggrupp

Blå färggrupp

Mörk
sekundär

Mörk
sekundär

Tint 1

Blå färggrupp

Grön färggrupp

Grön färggrupp

Tint 2

Ljus
sekundär

Mörk
sekundär

Mörk
sekundär

Tint 1

Grå färggrupp

Lila färggrupp

Lila färggrupp

Grå färggrupp

Lila färggrupp

Tint 1

Tint 2

Mörk
sekundär

Primär

Ljus
sekundär

Färger

3

4
Energianvändning

Energianvändning

2021

2021

Elcykel

Elcykel

Färger
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Sköldform – Ram

Kapitel 4

Grafiska
element

Skölden som
grafiskt element
Vapenskölden är starkt förknippad med Karlskoga och
kan därför användas som ett grafiskt element för att
exempelvis förstärka ett budskap. Den kan användas
som en ram eller som ett fönster (se exempel).

Sköldform – Fönster

Den grafiska skölden kan stå för sig själv i de fall där det
tydligt framkommer att Karlskoga är avsändare, men
helst ska både sköld och logotyp finnas med.
I fall där den grafiska skölden och logotypen finns med
på samma sida är det dock viktigt att de särskiljs på
ett sådant sätt att det framkommer att de är olika
enheter. Med andra ord ska det synas att skölden är ett
fristående element och inte en del av logotypen.
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Grafiska element

Grafiska element
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Hel

Två tredjedelar

Halva

En tredjedel

Hel

Två tredjedelar

Halva

En tredjedel

Hur skölden används
Skölden kan användas i sin helhet, men ibland kan
även en tredjedel eller halva skölden visas som ett
grafiskt mönster. Det är dock viktigt att inte förändra
proportionerna på skölden då det gör att den tappar sin
igenkänningsfaktor. Se till att skölden inte konkurrerar
med logotypen när du placerar den, det undviks enklast
genom att använda skölden i större skala.
Till höger ser du exempel på hur skölden kan beskäras.
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Grafiska element

Det går även att beskära skölden på höjden, både när
den är hel eller när den redan är beskuren på bredden.

Grafiska element
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Hur skölden används
– exempel

Placera alltid formen utfallande.

Här används tredjedelsformen rätt.

Här beskärs sköldformen på ett sätt som gör
att den tappar sin igenkänningsfaktor.

Här beskärs sköldformen på ett korrekt
sätt, innan kurvan.

Här är sköldformen för liten och placerad så
att sköldformen och logotypen konkurrerar
med varandra.

Här är sköldformen stor nog och placerad
så att det syns att skölden och logotypen är
separata element.

Exemplen visar hur skölden kan användas
samt hur den inte ska användas.

Behåll alltid logotypens
proportioner.

Här har logotypen fel proportioner.

Använd inte två sköldar som konkurrerar
med varandra i samma design.
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Grafiska element

Det är inte tillåtet att lägga
sköldformen i ett mönster.

Grafiska element
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Skölden – exempel
Exemplen visar hur skölden kan beskäras
samt hur den kan appliceras i layout.

Nattljus
Karlskoga 30-31 oktober

Skolvalet 2022
Samtliga kommunala skolor i Karlskoga
som är valbara för åk 1-3

Energianvändning
2021

Änglamarken
På Kungsteatern den 4-6 dec
En uppsättning av Karlskoga Kulturskola.
Läs mer och boka biljetter på: karlskoga.se

Elcykel
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Grafiska element

Grafiska element
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12-spaltigt gridsystem med
många möjligheter
Ett gridsystem fungerar som ett tvådimensionellt ramverk
för att placera och linjera designelement på harmoniskt sätt.
Vi använder oss av ett 12-spaltigt gridsystem med 5 mm
spaltmellanrum. Det är bara om du designar något från grunden
som du behöver tänka på gridsystemet.
Det 12-spaltiga gridsystemet ger många layoutmöjligheter.
Systemet har utrymme för 2-, 3-, 4- och 6-spaltig design,
samtidigt som bilder och grafik kan vara både utfallande och
inom marginalen.

Vitsippans förskola
Kapitel 5

Gridsystem

Vitsippans förskola ligger i östra delen
av Karlskoga, i området Bråten. Det är
en förskola med två avdelningar. På
förskolan samarbetar vi mycket över
avdelningarna och barnen leker och lär
tillsammans i olika konstellationer.

1-5 år

5mm

Här är ett A4-papper indelat i ett 12-spaltigt
gridsystem, som här visas med grå linjer.
Spaltmellanrummet bör vara minst 5mm. De
blå rutorna är ställföreträdare för information,
text, bilder eller grafik.
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Gridsystem

Så här skulle samma papper kunna se ut när
det fyllts med designelement, bilder och text.

Gridsystem
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Vårt bildspråk
Bilden blir allt viktigare i kommunikationen. Genom att
arbeta med bildspråket på ett medvetet och långsiktigt
sätt blir fotografier en viktig del av varumärkesarbetet
för att stärka Karlskoga kommun.
Bilder kan användas både i informativt och dekorativt
syfte. En bild i liknande färgskala som Karlskoga
kommuns färger kan göra sig bra som dekoration i de fall
en informativ bild inte finns att tillgå eller inte behövs.
I denna manual ges några exempel på perspektiv som
bör eftersträvas i bildskapandet.

Normmedvetenhet och bildkomposition

Kapitel 5

Bildmanér

Var medveten om stereotyper och vem som gör vad på
bilden. En bild kan ge uttryck för faktiska eller upplevda
maktförhållanden genom vad personerna gör, hur de är
placerade på bilden eller ur vilket perspektiv bilden är
tagen.

Mångfald
När vi tar bilder utgår vi från att spegla mångfald
utifrån dessa grunder:
kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder.
Mångfald är viktigt i våra bilder. Det visar vi genom
att på ett naturligt sätt synliggöra alla människor som
bor här. Mångfald behöver inte nödvändigtvis speglas
i alla bilder, utan det är ett övergripande perspektiv i
kommunikationsarbetet.
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Bildmanér

Bildmanér
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Välj rätt bilder
Det är viktigt att bilderna känns
autentiska och att man som medborgare
och besökare kan känna igen sig i miljön
och personerna på bilden.

Eftersträva:
• En autentisk känsla. Utgå från genuina
situationer och händelser.
• Aktiva människor i handling
eller känslouttryck.
• Renodlade bilder med det viktiga i
fokus. Uteslut det som är oviktigt eller
gör bilden rörig.
• Att jobba kreativt med miljön och
personerna i bilden du fotar.

Undvik:
• Bilder med konstlade poseringar
som inte känns autentiska.
• Röriga bakgrunder.
• Manipulerade bilder.
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Bildmanér

Bildmanér
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Powerpointmall
– exempel
Här är exempel på office-mallar
för Powerpoint.

Wordmall
– exempel
Här är exempel på offixe-mallar
för Word.

2 nov 2021

Karlskoga ökar i nationell
företagsranking
Strandbadet
öppnar igen
den 23 juni

På två år har Karlskoga klättrat 144 placeringar i
Svensk Näringslivs årliga rankning av kommuners
företagsklimat – och landar 2021 på plats 83.

Att få vandra på slingriga stigar genom vacker natur, grilla en korv vid en
grillplats, beundra den vackra utsikten vid en sjö eller bara sitta ner och njuta
av vad naturen har att ge. Den möjligheten är verkligen en förmån att värna
om och det gör vi här i Karlskoga. I fredags invigdes den nya grillplatsen vid
fantastiska Fuxboudden.
I Karlskoga kommun satsar vi på att utveckla kommunens naturreservat och
andra omtyckta grönområden. Senast ut är Fuxboudden, en pärla vid Våtsjön
cirka tio kilometer från centrala Karlskoga, där en ny grillplats invigdes i
fredags. Här pågår det sedan några år tillbaka ett så kallat LONA-projekt
(lokalt naturvårdsprojekt) vilket innebär att kommunen har beviljats bidrag
från Länsstyrelsen för att utveckla det kommunala naturreservatet.

Nybyggda lägenheter i
attraktivt familjeområde
• Punktlista
• Punktlista
• Punktlista
• Punktlista

Postadress
691 83
Besöksadress
Svetsarevägen 5
Fakturaadress
Karlskoga kommun
3.Ekonomiavdelningen
691 83

Arbetet att utveckla området görs i nära samarbete med orienteringsklubben
Djerf (OK Djerf) som varit verksamma vid Fuxboudden sedan 1930-talet. Ett
arbetslag från OK Djerf har under cirka ett års tid röjt fram och byggt upp ett
helt nytt rastplatsområde med vindskydd, vedförråd och grillplats som blivit
ett enastående komplement till Fuxbouddens redan goda möjligheter till
friluftsliv med vandringsleder, rastplatser och bryggor.

Telefon
0586-610 00
E-postadress
info@karlskoga.se
Webbadress
www.karlskoga.se
Bankgiro
441-4736
Org. nr.
212000-1991

Kapitel 7

Designexempel

2 nov 2021

Karlskoga ökar i nationell
företagsranking
På två år har Karlskoga klättrat 144 placeringar i
Svensk Näringslivs årliga rankning av kommuners
företagsklimat – och landar 2021 på plats 83.

Temaveckan, som nu genomförs digitalt, är uppdelad i format för samtliga
grundskoleelever årskurs 3–9, skolornas medarbetare samt vårdnadshavare.

Postadress
691 83
Besöksadress
Svetsarevägen 5

Parasport för
7-12 åringar
• Punktlista
• Punktlista
• Punktlista
• Punktlista

Fakturaadress
Karlskoga kommun
3.Ekonomiavdelningen
691 83
Telefon
0586-610 00
E-postadress
info@karlskoga.se
Webbadress
www.karlskoga.se

Mellanrubrik
Nätpolarna i Karlskoga är ett treårigt projekt där en av de centrala delarna
är de temaveckor som genomförs under samtliga terminer, med olika teman,
föreläsare och kompetent expertis. I anslutning till projektet kommer Örebro
Universitet, i egen regi men i samarbete med Nätpolarna Karlskoga, genomföra enkäter vid tre tillfällen för att kunna göra en kvalitativ utvärdering av
projektet och dess måluppfyllelse.
För att ytterligare säkra resultaten i utvärderingen kommer Kristinehamns
kommun att användas som referenskommun. Där genomförs samma enkäter
vid samma tidpunkter för att kunna jämföra effekten av Nätpolarnas aktivitet
mot en kommun som inte genomför projektet.
Mellanrubrik
Örebro Universitets arbete med utvärdering, fokusgrupper och andra delar
finansieras av universitetet och genomförs under ledning av Terese Glatz
tillsammans med Camilla Pettersson. Glatz, docent i psykologi, med gedigen
erfarenhet av kvalitativa enkäter och utvärderingar och Pettersson, fil dr i
folkhälsovetenskap och utvecklingsledare på Region Örebro län kring välfärd
och folkhälsa. De har tidigare arbetat tillsammans på området.

Bankgiro
441-4736
Org. nr.
212000-1991
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Visitkort – exempel
Här är exempel på visitkort.

Stina
Ljungkvist

Stina
Ljungkvist

Kommunikatör
stina.ljungkvist@karlskoga.se
Kommunstyrelsens Ledningskontor
Telefon: 0586-62746

Kommunikatör
stina.ljungkvist@karlskoga.se
Kommunstyrelsens Ledningskontor
Telefon: 0586-62746

Rapport – exempel

Rollup – exempel
Här är exempel på två rollups.

Karlskogas
gymnasiemässa

Här är exempel på en rapport.

Välkommen
till oss!

Cykelpendling
Att cykla är ett snabbt och smidigt sätt att ta sig fram i Karlskoga, här är det
nära till det mesta. Vi har cirka 8 mil gång- och cykelvägar som vi snöröjer
och vårt mål är att bygga 1,2 kilometer ny gång- och cykelväg per år.

300

fler cyklar

Trygga gång- och cykelvägar är ett högprioriterat mål i kommunens arbete
för trafiksäkerhet. I detta arbete tar vi särskild hänsyn till barn, äldre
och funktionshindrade där extra fokus ligger i områdena kring skolorna.
Vi satsar även mycket pengar på belysning, siktröjning och ordentlig
skyltning vid våra gång- och cykelvägar. I våra kvalitetsåtaganden åtar vi
oss bland annat att laga trasiga gatlyktor längs gång- och cykelvägar inom
en vecka efter anmälan.
Bygger ut cykelnätet
Karlskoga kommun har ett väl utbyggt cykelnät, men vår målsättning är att
det ska bli ännu bättre genom att det blir mer lättillgängligt och säkert. Vi
kommer under de närmaste åren att bygga nya delar varje år för att knyta
ihop alla cykelvägar till ett stort nät.
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cykelvägar i
centrum

2022-05-26
Susanne Westlin
Miljökontoret

Cykelpump i centrum
Vid busstationen i Karlskoga, intill det ena cykelgaraget, finns det
en cykelpump som är tillgänglig dygnet runt. Den ligger nedanför
busshållplatserna, vid cykelgaraget. Där finns också några enklare verktyg
så att du kan serva cykeln vid behov.

Var vänlig skriv in dig i datorn
till höger, så vet vi att du är här.
Ta gärna lite kaffe eller te
medan du väntar, handsprit
finns till vänster.

Cykelrapport 2022
I år har fler än någonsin gett sig ut på cykeln, ta del av
årets cykelrapport om Karlskogabornas cykelvanor.
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Affisch – exempel
Här är exempel på affischer.
Affischen nere till vänster visar hur en dekorativ bild i
Karlskogas färger kan komplettera designen. Bilden har
tydliga drag av de lila, röda och blå färggrupperna, som
går väl ihop med den gula accentfärgen.

Nattljus
Karlskoga 30-31 oktober

Familjekul
på Möckelns
stränder 14-23 maj
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Byggvepa
– exempel
Här är exempel på två olika byggvepor, en
mer lekfull och en formell. Här används
skölden som symbol tillsammans med
skölden som grafiskt element.

Vi utvecklar
strandpromenaden
Följ vår förändring på karlskoga.se

Karlskoga utve
Färdigt våren 2022
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Designexempel
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Tröja – exempel
Här är exempel på t-shirt med tryck.

Bilstripning – exempel
Här är exempel på stripning för bilar. Bilarna kan
ha olika färgtryck.

Park och
naturförvaltningen

Park och
naturförvaltningen
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Kontakt
PR- och Marknadsavdelningen
Kommunstyrelsens ledningskontor
Karlskoga kommun
691 83 Karlskoga
0586-610 00
info@karlskoga.se
karlskoga.se
Besöksadress
Katrinedalsgatan 2-4
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Grafiska element

