Ekerö kommun
Grafisk profil 1.0

Identitet
för en unik
övärld.

Ekerö kommun är unik. Vår stabila tillväxt och
en miljon turister bevisar det varje år. Vi har
kungligheter, kantareller och världsarv i plural.
Här finns Mälaren, landsbygd, hästar och
äppelträd på promenadavstånd. Med stort
självförtroende och med en strävan framåt har
vi allt som krävs för att bli en kommun i framkant.
Vår grafiska profil hjälper oss att förmedla vår
insida och våra ambitioner till utsidan. Den särskiljer
vår identitet och personlighet gentemot andra
kommuner i regionen – och håller ihop vår övärld
för att stärka vårt unika varumärke.
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Logotyp

Logotyp
Primär logotyp

Primär logotyp
Minsta friyta
Alternativ logotyp
Logotyp i färg
Placering
Bakgrunder
Symbol

Primär logotyp är monokrom, den finns i svart och
vit. Logotypen är uppbyggd av en textsymbol
och en bildsymbol, som tillsammans bildar en
rektangelliknande form. Logotypen får inte
modifieras, utan måste hålla rätt proportioner.

Logotyp

Minimum storlek (8 mm)

8 mm

Vit logotyp används mot mörk bakgrund och svart
mot ljus bakgrund.
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Logotyp

Logotyp
Minsta friyta

Primär logotyp
Minsta friyta
Alternativ logotyp
Logotyp i färg
Placering
Bakgrunder
Symbol

Logotypen ska alltid omges av en frizon. Frizonen
är minimiavståndet till annan grafik, text eller bild.
Inom frizonen får inga andra objekt placeras som
till exempel texter eller logotyper.
Frizonen ska minst motsvara 1/2 av sköldens bredd
och höjd. Frizonen är ett minimum; ju mer friyta som
finns runt logotypen, desto tydligare framträder den.

Logotyp

1/2

1/2

1/2

1/2
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Logotyp

Logotyp
Alternativ logotyp

Primär logotyp
Minsta friyta
Alternativ logotyp
Logotyp i färg
Placering
Bakgrunder
Symbol

Alternativ logotyp är också monokrom och uppbygd på
liknande sätt som primär logotyp, men i ett mer avlångt
format. Samma förhållningssätt gäller.
Alternativ logotyp används endast då primär logotyp inte
får plats. Exempel är avlånga ytor som webb och banners.

Logotyp

Minsta friyta
1/2
1/2

1/2

Minimum storlek (8 mm)
8 mm
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Logotyp

Logotyp
Logotyp i färg

Primär logotyp
Minsta friyta
Alternativ logotyp
Logotyp i färg
Placering
Bakgrunder
Symbol

Logotyp i färg används vid ytterst få tillfällen.
När den används ska logotypen alltid appliceras
mot vit bakgrund. Den får aldrig användas ihop med
färger ur färgpaletten eller ihop med andra avsändare
(exempelvis vid sponsring eller co-branding).

Logotyp i färg

Ekerö svart
PMS Black

Ekerö grön
PMS 347
CMYK: 94/10/93/1

Ekerö gul/guld
Gul: PMS 124
Guld: PMS 871
CMYK: 0/30/100/5
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Logotyp

Logotyp
Placering

Primär logotyp
Minsta friyta
Alternativ logotyp
Logotyp i färg
Placering
Bakgrunder
Symbol

Placeringen av logotypen ska alltid vara i ett av
de fyra hörnen. Detta gäller samtliga enheter och
användningsområden, för att göra Ekerö kommun
till en tydlig avsändare.

Placering

Placeringen ska alltid ta hänsyn till frizonen.
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Logotyp

Logotyp
Bakgrunder

Primär logotyp
Minsta friyta
Alternativ logotyp
Logotyp i färg
Placering
Bakgrunder
Symbol

Bakgrunden avgör om logotypen ska vara svart eller vit.

Bakgrunder

Svart används mot ljus bakgrund, vit mot mörk. Logotypen
får läggas på bild, om bilden tillåter det. På en allt för rörig
bild finns det risk att logotypen försvinner.
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Logotyp

Logotyp
Symbol

Primär logotyp
Minsta friyta
Alternativ logotyp
Logotyp i färg
Placering
Bakgrunder
Symbol

Symbolen för Ekerö kommun används endast i
sällsynta fall, där det finns anledning att frångå
huvudprincipen.

Symbol

Undantagen gäller begränsade ytor där logotypen
inte ryms, eller där texten i logotypen blir för liten för
att läsa. Exempel på detta är på pennor, usb-stickor
eller i digitala sammanhang såsom i sociala kanaler.

Typografi
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Typografi

Typografi
Rubriktypsnitt

Rubriktypsnitt
Brödtypsnitt
Alternativa typsnitt
Riktlinjer
Exempel

Tiempos Headline är en modern serif med en stark
karaktär, vald för att ge Ekerö kommun ett eget
särskiljande och varumärkesbyggande uttryck.
Tiempos Headline Bold används som rubriktypsnitt
för att skapa en rubrik som tar för sig. Tiempos är
ritat för att användas i större grad – och bör inte
användas i små grader.

Vikter och skärningar

Tiempo Headline Bold
Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
@0123456789.?!
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Typografi

Typografi
Brödtypsnitt

Rubriktypsnitt
Brödtypsnitt
Alternativa typsnitt
Riktlinjer
Exempel

Lota Grotesque är en modern sans serif. Med någorlunda
långa uppstaplar och korta nedstaplar upplevs Lota
Grotesque som mjuk och luftig, både som enstaka ord
och i längre texter.

Vikter och skärningar

Lota Grotesque
Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
@0123456789.?!

Semi Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
@0123456789.?!

Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
@0123456789.?!

Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
@0123456789.?!

Lota Grotesque används i samspel med Tiempo Headline.
Tillsammans skapar de trevliga typografiska grupper som
uttrycker både modernitet och en klassisk känsla.
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Typografi
Alternativa typsnitt

Rubrikstypsnitt
Brödtypsnitt
Alternativa typsnitt
Riktlinjer
Exempel

Alternativa typsnitt används endast då ordinarie
typsnitt inte går att applicera. Typsnitten får
endast användas för internt bruk, till exempel för att
underlätta internkommunikation eller vid användning
av Office-paketet.
Tiempo Headline ersätts i rubriker av Times Bold.
Lota Grotesque ersätts i brödtext av Calibri.

Vikter och skärningar

Times
Times Bold
Bold

Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
@0123456789.?!
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
@0123456789.?!

Calibri
Calibri Bold
Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
@0123456789.?!

Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
@0123456789.?!
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Typografi
Riktlinjer

Rubrikstypsnitt
Brödtypsnitt
Alternativa typsnitt
Riktlinjer
Exempel

Riktlinjer ska alltid följas för att ge ett professionellt
och seriöst intryck. Det skapar tydlighet genom
Ekerö kommuns kommunikation och stärker vårt
varumärke.

Riktlinjer för löpande text

Rubrik
Tiempos Headline Bold
Tillriktning: Optisk 30
Radavstånd: 100%

Riktlinjer för små rubriker och fakta

Lorem ipsum
dolar sit amet

Ingress
Tiempos Headline Regular
Tillriktning: Optisk 15
Radavstånd: 100%

Aximagnis ipsunteme gentic
idenis utem ut rehentium et
quossita doluptur, ipid aspero
blaborepro et aut rum.

Brödtext
Lota Grotesque Regular,
Italic & Semibold
Tillriktning: Optisk 0
Radavstånd: 105%

Sed qui rersperestem dolut molorumquide
perro volorro officta spidebis adigend eseque
latusam, volor moluptatis este renis quat.
Faccusam voluptaspel et as evelluptate velitis
ea ditatatum, odita comnis moluptae pores
atessim intotat ecearit atiur.

Underrubrik
Lota Grotesque Bold
Tillriktning: Optisk 0
Radavstånd: 100%

Et es nobit amenda sum
dolar sit amet

Fakta rubrik
Lota Grotesque Bold
Tillriktning: Optisk 15
Radavstånd: 100%

QUASPERO BLABOREPRO

Fakta brödtext
Lota Grotesque light
Tillriktning: Optisk 15
Radavstånd: 105%

Aximagnis ipsunteme gentic
idenis utem ut rehentium et
quossita doluptur, ipid aspero
blaborepro et aut rum.
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Typografi

Typografi
Exempel

Rubrikstypsnitt
Brödtypsnitt
Alternativa typsnitt
Riktlinjer
Exempel

Exempel på olika användning av
Ekerö kommuns typografi.

Lorem
ipsum dolar

Lorem ipsum
dolar sit amet
Aximagnis ipsunteme gentic
idenis utem ut rehentium et
quossita doluptur, ipid asper
blaborepro et aut rum.
Sed qui rersperestem dolut molorumquide
perro volorro officta spidebis adigend eseque
latusam, volor moluptatis este renis quat.
Faccusam voluptaspel et as evelluptate velitis
ea ditatatum.

QUASPERO

Et es nobit amenda

Faccusam voluptaspel et as
evelluptate velitisea ditatat
odita comnis.

Sed qui rersperestem dolut molorumquide
perro volorro officta spidebis adigend eseque
latusam, volor moluptatis este renis quat.
Faccusam voluptaspel et as evelluptate velitis
ea ditatatum, odita comnis moluptae pores
atessim intotat ecearit atiur.

Aximagnis ipsunteme gentic
idenis utem ut rehentium et
quossita doluptur, ipid aspero
blaborepro et aut rum.

Sed qui rersperestem dolut
molorumquide perro volorro officta
spidebis adigend eseque latusam,
volor moluptatis este renis quat.
Faccusam voluptaspel et as
evelluptate velitis ea ditatatum.
Ugitam rem sus remquam qui di di as
eaquia int rem re volum nis magnate
mquasimus veniaesed que sintibu
sdantio inciae nus, se velluptis aut
volores volent ut lat. Ximaio. Ut et
modia quam doluptati atur?
Xerum, invel iduciis dolorem
enecatem iliquuntota volum nobitio
restem nis recusda ndebis eaquam
quatem et etur, con con consequi te
sequam suntotatatia cusciet harum
acesseq uuntio tempor sum sed es ad
mo berae ad quae voloreptae consed
que numque imincitatior audis
doloratur asperrovid qui volescient.

Lorem
ipsum
dolar

Faccusam voluptaspel et as evelluptate
velitisea ditatat odita comnis.

Färger
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Färger

Färger
Palett

Färgpalett

Färgerna speglar Ekerö kommuns unika övärld.
Det finns fyra primära färger och sju sekundära.

Primära färger

Sekundära färger

Färgerna får användas fritt. Om färgerna kombineras
bör en mörk kombineras med en ljus.

Svart
Pantone Black
Cmyk: 0 / 0 / 0 / 100
Rgb: 0 / 0 / 0
Hex: #000000

Lovön
Pantone 304 C
Cmyk: 34 / 0 / 6 / 0
Rgb: 154 / 219 / 232
Hex: #9ADBE8

Kungshatt
Pantone 165 C
Cmyk: 0 / 70 / 100 / 0
Rgb: 255 / 103 / 31
Hex: #FF671F

Vit
Cmyk: 0 / 0 / 0 / 100
Rgb: 0 / 0 / 0
Hex: #000000

Mälaren
Pantone 302 C
Cmyk: 100 / 48 / 12 / 48
Rgb: 0 / 59 / 92
Hex: #zz

Björkö
Pantone 2004 C
Cmyk: 0 / 8 / 61 / 0
Rgb: 251 / 221 / 122
Hex: #FBDD7A

Ekerö
Pantone 561 C
Cmyk: 84 / 20 / 58 / 54
Rgb: 0 / 89 / 76
Hex: #00594C

Adelsö
Pantone 1788 C
Cmyk: 0 / 88 / 82 / 0
Rgb: 238 / 39 / 55
Hex: #EE2737

Fågelön
Pantone 7407
Cmyk: 6 / 36 / 79 / 12
Rgb: 203 / 160 / 82
Hex: #CBA052

Helgö
Pantone 2459 C
Cmyk: 62 / 4 / 49 / 0
Rgb: 85 / 175 / 146
Hex: #55AF92

Färingsö
Pantone 2044
Cmyk: 0 / 53 / 3 / 0
Rgb: 231 / 147 / 183
Hex: #E793B7

Grafiskt element
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Grafiskt element

Grafiskt element
Element och system

Element och system
Exempel

Grafiskt element skapar ett unikt uttryck, något som
kan leva i samhörighet med ikoner, bilder och text.

Gridsystem

Elementet bygger på skölden ur logotypen i ett
gridsystem. Utifrån skölden finns sex olika former
som tillsammans skapar ett unikt och tydligt
visuellt uttryck.

22

Grafisk profil

Grafiskt element

Grafiskt element
Exempel

Element och system
Exempel

Exempel på hur grafiskt element skapar tydlighet i
produktioner och tryckt material.

62 st

46 st

10:30

47 st

på Ekebyhovs slott

Tyck till på
ekero.se

Designsystem
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Designsystem

Designsystem
Grid och riktlinjer

Grid och riktlinjer

Designsystemet består av en grid som förenklar
att kombinera text och bild på ett tydligt sätt.
Använd griden tillsammans med övriga element
i profilen för att skapa konsekvens, igenkänning
och hög kvalitet i våra produktioner.

Gidsystemets användning

Designsystem
Riktlinjer

Ekerö kommuns gridsystem
Format		A5		A4		A3		225x290 mm
Grid		12x18		12x18		12x18		12x16
Marginaler
9,85/10,6 mm
13,5/15 mm
19,1/21,2 mm
16,4/16 mm
Mellanrum
0 mm		
0 mm		
0 mm		
0 mm

Designsystem
Riktlinjer
Ollis arcimaximus aut
oditas eum num etur?
Erionsed quaturit dis aliquis
maionsed ut arunt. Animus
quo omnihillab imus volorei
ciandam, sae. Nequi iunti
doluptae qui voloriam latur
a solupta inum fuga. Otat.
Enihili ctempor eptamus ra
eatus ad que

Ikonografi
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Ikonografi
Grid och uppbyggnad

Ikonografi
Grid och uppbyggnad
Kategorier
Illustration
Exempel

Ikonografin är byggd på ett system med en grid och en form.
Formen är hämtad från sköldens böjning i logotypen.
Ikonografin ger förutsättningar att skapa illustrationer
som både särskiljer och visar upp Ekerö kommun, eftersom
bilderna kan byggas ut i stort och smått. Utgångspunkten
i illustrationerna ska vara enkelhet och tydlighet.

Grid

Steg 1

Uppbyggnad

Steg 2

Steg 3
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Ikonografi

Ikonografi
Kategorier

Grid och uppbyggnad
Kategorier
Illustration
Exempel

Kategorierna är strategiskt valda för att spegla Ekerö
kommuns service och unika övärld.

Transport

Sport & fritid

Landmärken

Bostäder

Utbildning

Natur

Skärgård

Illustrationsbyggande ikoner
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Ikonografi

Ikonografi
Illustration

Grid och uppbyggnad
Kategorier
Illustration
Exempel

Illustrationen byggs upp med hjälp av gridsystemet.
Börja med att välja ut de ikoner från de kategorier
du tycker passar bäst för att skapa en tydlig
kommunikativ bild för ditt budskap.

Uppbyggnad av illustration

Steg 1

Steg 2

Steg 3
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Ikonografi

Ikonografi
Exempel

Grid och uppbyggnad
Kategorier
Illustartion
Exempel

Exempel på hur ikonografin hjälper att bygga
kommunikation som skapar tydlighet.

Känner du dig
trygg på Ekerö?
Gör vår medborgarundersökning!

Gå in på ekero.se
och svara på lite
frågor. Tack!

Avsändare
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Avsändare

Avsändare
Nivåer

Nivåer
Placeringar

Avsändare bestäms utifrån en hierarki i 4 nivåer.
Nivå 1, Ekerö kommuns varumärke, ska alltid vara med.
Nivå 2-4, övriga avsändare, är underordnade och
bestäms utifrån om avsändaren är en verksamhet,
ett projekt eller en förvaltning.

Hierarki och avsändare

Nivå 1
Vårt varumärkesnamn

Nivå 2
Verksamhetsnamn

Nivå 3
Övriga namn så som projekt,
evenemang eller erbjudande

Nivå 4
Organisatoriskt namn/förvaltning

Ekerö Bibliotek
Torsdagsklubben
Kultur & fritidsförvaltningen
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Designsystem

Avsändare
Placeringar

Nivåer
Placeringar

Nivå 1, Ekerö kommuns varumärke är överordnat
och ska alltid finnas med.
Nivå 2-4, övriga avsändare, är underordnade
och sekundära, och placeras därefter.

Placeringar

Nivå 1
Ekerö kommun är vårt varumärkesnamn och
det enda namn som har varumärkesstatus.
Denna nivå är den enda som alltid ska finnas
med. Vi kommunicerar Ekerö kommun som
helhet. Detta gör vi genom att placera vår
logotyp som tydlig avsändare i något av de
fyra hörnen.
Nivå 2
I de fall vi har beov av att lyfta fram en
verksamhet i kommunen placeras denna i en
prioriterad yta, i något av de fyra hörnen. Den
placeras antingen till vänster/höger eller över/
under logotypen.

Välkommen till
Ekerös bibliotek
för sagostund för
sagobarn

Anna Nilsson
Bibliotikarie
Ekerö bibliotek
Mälarö Torg 7B
178 30 Ekerö
Direkt: 08-560 394 69
Mobil: 073-660 40 92
Växel: 08-560 391 00
www.bibliotek.ekero.se

Nivå 3
I vissa fall finns behov att lyfta fram övriga
namn i kommunikation som till exempel
projekt, evenemang, erbjudande eller
aktiviteter. Dessa kan lyftas fram i innehåll
eller i rubrik. Men ska inte uppfattas som
avsändare för kommunikationen.

Kultur & fritidsförvaltningen

Nivå 4
I särskilda fall behöver mottagaren även nivå
4 med avsändare för att göra det mer tydligt.
Denna nivå kan placeras på ett nedtonat sätt
eller på baksidan/insidan av en folder.
Ekerö bibliotek
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Designsystem

Avsändare
Exempel

Nivåer
Placeringar

Exempel på placeringen av avsändare.

Välkommen till
Ekerös bibliotek
för sagostund för
sagobarn

Gratis simskola
för alla! Lär dig
simma i Mälaren
i sommar.
12–17/7
Lundhagsbadet

Ekerö bibliotek

Kultur & fritidsförvaltningen

Texttonalitet
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Texttonalitet

Texttonalitet
Värdegrund

Texttonalitet
Värdegrund
Tonalitet
Riktlinjer för tonalitet

Texttonaliteten speglar vilka vi är, vår värdegrund och
personlighet. Den styr vår kommunikation åt rätt håll
och hjälper oss att hålla en röd tråd för att stärka oss
som en unik övärld och ett unikt varumärke.

Professionellt
förhållningssätt

Vi vet att vår kommunikation spelar en viktig roll för
vårt varumärke – därför sätter vi oss in i mottagarnas
värld för att förstå i vilket sammanhang våra texter
verkar. Vi är kunniga och pålästa och ser till att vi har
den information vi behöver, för att sedan tratta ner
det viktigaste så att texten blir lätt att ta till sig
och förstå.

Engagemang

Vi vet att vårt engagemang för kommunen har
betydelse för våra medborgare – därför bjuder vi på vår
kunskap. Vi vill det bästa för Ekerö, och är intresserade
och nyfikna på den omvärld vi verkar i. Vi vågar blicka
framåt och delar med oss av samhällets svängningar.
Vi lyssnar på såväl medarbetare som medborgare och
lyfter när det händer bra saker i kommunen.

Kommunikation –
öppen dialog

Vi vet att vår trovärdighet bygger på transparens –
därför berättar vi varför vi gör saker, så att det blir
lättare för mottagarna att förstå värdet av våra
insatser. Istället för att enbart informera, öppnar vi där
det är möjligt upp för dialog. Vi respekterar varandra
och är öppna för olikheter.

Vår utgångspunkt för texttonalitet börjar i Ekerö
kommuns värdegrund. Den visar vad vi står för och
hjälper oss att hitta rätt ingångar till våra texter.
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Texttonalitet

Texttonalitet
Tonalitet

Texttonalitet
Värdegrund
Tonalitet
Riktlinjer för tonalitet

Tonaliteten ligger till grund när vi skriver.
Den beskriver ingående vår personlighet
och hjälper oss att välja anslag, tilltal –
och ibland även rätt ord.

Mänskliga och
professionella

Vi är människor som kommunicerar med människor.
Vi skriver som vi pratar med våra medarbetare och
medborgare – alltid i nivå med dem. Vi berättar varför
vi berättar saker, så att det blir lättare att ta till sig
och förstå våra budskap.

Framåtsträvande
och tydliga

Vi lyfter gärna våra tankar om framtiden, vad vi vill
och vart vi är på väg – utan att bli drömmande och
förskönande. Vi ser möjligheter och inspirerar, men
skalar bort onödiga ord och adjektiv. Våra texter är
raka och tydliga och går inte att missförstå.

Modiga och
självsäkra

Vi är modiga och transparenta – villiga att prova nya
sätt och ödmjuka inför att vi inte alltid lyckas. Vi tror
på våra medarbetare, medborgare och unika övärld.
Vi har unika tillgångar och allt som krävs för att bli en
kommun i framkant.
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Texttonalitet

Texttonalitet
Riktlinjer för tonalitet

Texttonalitet
Värdegrund
Tonalitet
Riktlinjer för tonalitet

Riktlinjerna är en sammanfattning av vår
tonalitet, och fungerar som ett verktyg
i det dagliga skrivandet.

Vi är

Vi är inte

Mänskliga

Byråkratiska

Professionella

Privata

Framåtsträvande

Konservativa

Tydliga

Fluffiga

Modiga

Bakåtsträvande
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Employer Branding stärker Ekerö kommun som arbetsgivare.
För att skapa tydlig och relevant arbetsgivarkommunikation finns
ett kommunikationskoncept med tillägg till vår grafiska profil.

Löfte

Med Employer Branding-konceptet förstärker vi människorna
som gör Ekerö kommun möjlig. Dels i konceptsägningen
”Värdefulla roller. I en unik övärld.”, dels i vårt fokus på
medarbetare i sina arbetssituationer.

Bildmanér

Värdefulla roller.
I en unik övärld
Grafiskt element
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Exempel på hur olika typer av
arbetsgivarkommunikation kan se ut.

Sjuksköterska till Ekgårdens
äldreboende.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad för de äldre. Vi erbjuder
ett självständigt, roligt och utvecklande arbete och du arbetar i
team med olika professioner vilket ger dig stora möjligheter att
växa i din yrkesroll. Tillsammans med dig vill vi driva arbetet med
äldreomsorgen framåt!
Läs mer om jobbet på jobb.ekero.se

En värdefull roll. I en unik övärld.

