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Den grafiska manualen, logotyper och  grafiska 
element finns att ladda ner på  kommunens 
 internportal under Stöd och tjänster/ 
Kommunikation och marknadsföring samt  
på eskilstuna.se.

De grafiska formgivarna på Serviceförvalt- 
ningens kommunikationsenhet  kan ge dig 
stöd och rådgivning gällande tillämpning av 
den  grafiska profilen samt vilka regler som  
gäller kring  användandet av kommunens  
logotyp och  kommunvapnet.

Respektive verksamhet inom kommun-
koncernen ansvarar själva för eventuella 
inköp av typsnitt.
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Inledning
Eskilstuna kommuns verksamheter finns överallt 
i kommunen, varje dag, dygnet runt. Verksam
heterna är avgörande för att invånarnas vardag ska 
fungera och för att stad och landsbygd ska kunna 
utvecklas. 

En tydlig och tillgänglig kommunikation är A och 
O i kommunens verksamheter och avgörande  
för att kunna ge invånare, brukare och kunder  
bra service. En tydlig och enhetlig grafisk profil är 
en viktig beståndsdel i bilden av oss som vi visar  
i trycksaker, annonser, i digitala kanaler och annat 
liknande material. 

Med den grafiska profilen knyts kommunens 
alla verksamheter samman, vi blir tydligare och 
lättare att identifiera för våra invånare, brukare 
och kunder.  En enhetlig och ändamålsenlig profil 
leder i förlängningen också till ett mer effektivt 
kommunikationsarbete.

Profilen består av vår logotyp Eskilstuna kommuns 
stadsvapen, ett särskiljande typsnitt och bildspråk 
samt en färgpalett som speglar vår personlig
het och kommunens många verksamheter. 
Tillsammans bildar det en grafisk form som blir 
signifikant för Eskilstuna kommun. 

Vår grafiska profil tar avstamp i kommun
koncernens varumärke Goda hållbara möten 
och knyts tydligt samman med platsvaru märket 
EskilstunaEvolution. 

Eskilstuna kommuns grafiska profil preciseras i
denna grafiska manual och ska läsas som riktlinjer för 
hur Eskilstuna kommun ska kommunicera grafiskt.

Verksamheter som ägs och drivs av Eskilstuna 
kommun ska verka inom kommunens grafiska 
profil. Det vinner både kommunen och den 
specifika verksamheten på. Eskilstuna kommuns 
varumärke är ett av de mest inarbetade varu
märkena lokalt och borgar för en grundkvalitet 
som är viktig att värna om. För invånare, brukare 
och kunder blir det också tydligt att det är en kom
munal verksamhet som bedrivs med skattemedel.

Den grafiska profilen är antagen av kommunfull
mäktige den 26 november 2015.
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Den grafiska profilen 
och kommunkoncernens 
 varumärke 
Vår grafiska profil tar avstamp i kommunkoncernens 
varumärkesplattform Goda hållbara möten och knyts 
tydligt samman med platsvarumärket EskilstunaEvolu
tion. 

Varumärkesplattformen för Eskilstuna kommun- 
koncern sammanfattar hur vi vill att kommunkoncern 
ska uppfattas. Den ska bidra till att vi når visionen och 
de politiska målen och bygger på våra grundläggande 
värden: invånar, kund och brukarfokus, professiona
lism, helhetssyn, tydlighet och respekt. 

Den grafiska profilen utgår från varumärkesplattformen 
genom ett särskiljande typsnitt, bildspråk och färgpalett 
som speglar våra värden och vårt löfte Goda hållbara 
möten. Den grafiska profilen ska underlätta och tydlig
göra kommunikationen mot alla våra målgrupper. 

Platsvarumärket EskilstunaEvolution kan användas när vi 
vill marknadsföra Eskilstuna som plats, exempelvis inför 
evenemang eller vid utvecklings och samarbetsprojekt 
för Eskilstuna. 

Läs mer om hur vi kan använda platsvarumärket i vår 
kommunikation på sidorna 67. 



5



6

Eskilstunas platsvarumärke 
– EskilstunaEvolution  
EskilstunaEvolution är ett kommunikationskoncept för 
Eskilstunas platsvarumärke. Det är fritt att använda av 
alla i Eskilstuna och används i kommunikationsinsats
er som syftar till att stärka Eskilstunas attraktivitet. En 
viktig aspekt i platsvarumärket är att lyfta Eskilstunas 
styrkor: industri, innovation, miljö, hållbarhet, idrott 
och musik. Det är inom dessa områden som Eskilstuna 
sticker ut nationellt och internationellt.

Platsvarumärket består av fyra delar:
• Evolutionsbegreppet EskilstunaEvolution
• Positionerande bilder
• Ramberättelsen
• Grafisk profil

På eskilstunaevolution.se finns mer information om 
platsvarumärket och en verktygslåda med bland annat 
texter, bilder, mallar och logotyper. 

De positionerande bilderna är fria att använda även i kommunkoncernens kommunikation. 
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Användning av Eskilstunas platsvarumärke 
inom kommunens kommunikation

För inspiration och råd kring 
användningen av EskilstunaEvo-
lution i grafik eller text — vänd 
dig till Destination Eskilstuna, 
eskilstunaevolution.se eller 
kommunikationsenheten på 
kommunledningskontoret.  

Eskilstunas styrkor inom industri, innovation, miljö, 
hållbarhet, idrott och musik.

Ramberättelsen kan användas i sin helhet eller i delar. 
Den har ett särskilt uttryck som kan återanvändas i  
kommunens texter och berättelser.

Den grafiska profilen för platsvarumärket hänger ihop 
med kommunens grafiska profil men har trots det en 
egen karaktär. Profilfärgerna grön, turkos och svart 
(se sid. 13) är samma i både kommunens och plats
varumärkets grafiska profiler. Dessa färger bör primärt 
användas för att skapa igenkänning när kommunen är 
avsändare av budskap som är särskilt viktiga för platsens 
attraktivitet och utveckling och då kommunen använder 
evolutionsbegreppet i kommunikationen. 

Platsvarumärkets olika beståndsdelar kan användas i 
kommunens kommunikation när den syftar till att stärka 
platsens attraktivitet, där det passar i mixen och stärker 
helheten. Exempelvis vid kommunikation inför evene
mang, om Eskilstuna som plats eller vid utvecklings och 
samarbetsprojekt för Eskilstuna som kommunen driver 
på egen hand eller i samverkan med andra.

Evolutionsbegreppet – EskilstunaEvolution är plats 
varumärkets kommunikationskoncept. Det kan användas 
i kommunens kommunikation för att kommunicera om
råden där vi är drivande och har framåtanda. Konceptet 
EskilstunaEvolution appliceras antingen med sin logotyp 
eller beskriven i text.

De positionerande bilderna är fria att använda i kom
munens kommunikation. Bilderna illustrerar några av 

Exempel kommunikationsmaterial med Eskilstuna kommun som avsändare

Kommunikation om Eskilstunas 
kommuns 50 miljölöften. Tillämp
ning av evolutionsbegreppet och den 
gröna profilfärgen.

Kommunens presentationsmaterial om Eskilstuna: Tillämpning av evolu
tionsbegreppet som beskrivande text och den gröna profilfärgen.

Kommunikation om Eskilstunas stadsutveckling: Tillämpning av evolu
tionsbegreppet och de turkosa och svarta profilfärgerna.

Ursäkta röran.
Här pågår Eskilstunas stadsevolution.

(Just här bygger vi en ny skola)

ESKILSTUNA STADSEVOLUTION*
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Kommunvapnet och 
kommunens logotyp
Kommunvapnet
Kommunvapnet består av en murkrona och en vapen
sköld med städ och vatten. Murkronan symboliserar 
traditionellt kommunens myndighetsutövning och 
vapenskölden med städet och vattnet syftar på orten i 
allmänhet.

Vapnet inregistrerades 1974 hos Patent och registre
ringsverket och blev därmed skyddat mot missbruk 
i kommersiella sammanhang. Kommunvapnet finns 
i originalutförande i fyrfärgs version samt i förenklat 
monokromt utförande (svart och vit) som godkändes 
av statsheraldikern på Riks arkivets heraldiska sektion i 
oktober 2015.

Vapenskölden får användas som symbol av föreningar 
och privatpersoner i olika sammanhang, utan tillstånd 
från kommunen. Men om en närings idkare vill an
vända vapenskölden som en del av sin logotyp eller 
varumärke krävs tillstånd av kommunstyrelsen, som kan 
samråda med Riksarkivet vid oklara fall.  Näringsidkaren 
kan inte få ensamrätt till själva vapnet, detta för att 
 garantera att även andra får utnyttja denna möjlighet. 

Kommunens logotyp
Eskilstuna kommuns logotyp består av kommunvapnet 
i kombination med namnet Eskilstuna kommun i typ
snittet Museo Sans. Logotypen finns i en stående och 
en liggande version.

Logotypen är vårt unika kännetecken och  kommunens 
egendom och det som tydligast signalerar till 
 mot tagaren att Eskilstuna kommun är avsändaren. 
Logotypen är varu märkesskyddad. 

Kommunens logotyp ska alltid finnas med i de sam
manhang där kommunen står som avsändare och kan 
även användas i samverkan med andra. I fall då utom
stående aktörer vill använda kommunens logotyp, då 
en samverkan inte finns med kommunen, kan kom
munstyrelsen ge tillstånd till detta.

Logotypen i monokromt utförande (svart och vit) är 
standardlogotypen som ska användas i den grafiska 
produktionen, i mallar, i kommunikationskanaler med 
mera. Logotypen i original utförande och fullfärg ska 
alltid användas vid mer högtidliga, exklusiva och cere
moniella sammanhang.

Utrymmet runt logotypen (innanför den markerade 
linjen) kallas frizon och innanför denna får inga  grafiska 
element eller texter placeras. Frizonen bidrar till att 
logotypen ger ett både starkt och estetiskt intryck. 
 Tumregeln är; ju större frizon, desto starkare intryck. 

Kommunvapnet består av en vapensköld 
med mur krona. Murkronan symboliserar 
traditionellt kommunens myndighets
utövning

Vapenskölden med städet och vattnet syftar 
på orten i allmänhet. Den får användas som 
symbol av föreningar och privatpersoner i olika 
sammanhang, utan tillstånd från kommunen
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Logotypen ska omges av en fri zon 
motsvarande murkronans höjd, se 
exempel nedan.

Färglogotypen ska alltid användas vid mer högtidliga, 
exklusiva och ceremoniella sammanhang.
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Regler för logotypanvändning
Eskilstuna kommuns logotyp och stadsvapen är god
känd och registrerad av statsheraldikern på Riksarkivets
heraldiska sektion och måste hanteras varsamt. 
 Logotypen får inte beskäras, ändras eller användas till 
att skapa ett mönster/bakgrund. 
 
Endast färgerna svart och vitt är tillåtet, förutom i hög
tidliga eller ceremoniella sammanhang då färgvapnet 
ska användas. Se exempel. 

Ändra inte förhållandet mellan  
de olika delarna.

Originalutförande

Använd inte logotypen för att 
skapa ett mönster.
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Ändra aldrig logotypens  
proportioner.

Ändra inte färger.

Sträva alltid efter högsta möjliga 
kontrastverkan mellan logotyp 
och bakgrund när du väljer färg. 
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Placering av logotyp
Logotypen får placeras i valfritt hörn av den framställda 
produkten. Se exempel.

Centrera inte logotypen i en layout.

Storlek på logotypen
Här följer storleksriktlinjer till några vanliga format. 
I övriga format anpassas logotypstorleken med hänsyn 
till kontrast verkan, färger och övrigt innehåll. 

Minsta storlek är 11 mm höjd för liggande logotyp 
 respektive 18 mm höjd för stående logotyp.

Liggande logotyp
A3 = höjd 25 mm
A4 = höjd 15 mm
A5 = höjd 12 mm

Stående logotyp
A3 = höjd 35 mm
A4 = höjd 23 mm
A5 = höjd 20 mm
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Färger
Den grafiska profilens färgpalett består av åtta grund färger 
samt svart och vit. Alla färger är likvärdiga i dignitet och vi 
benämner dem därför inte som primär och sekundärfärger.

En bred och flexibel färgpalett ska underlätta  
kommunikationen om kommunens alla mångsidiga 
och innovativa verksamheter. Färgerna är funktionella 
och hjälper till att göra kommunens kommunikation 
tydlig. Färgerna andas modernitet, skapar en starkare 
profilering och speglar kommunens personlighet. 

Färgspektrat speglar mångfalden i Eskilstuna och att vi 
välkomnar alla. 

I enlighet med kommunkoncernens varumärkesplatt
form Goda hållbara möten lever vi upp till att våga, visa 
öppenhet, och vara omtänksamma och innovativa. 

De tre färgerna längst ner är hämtade från platsvaru
märket EskilstunaEvolution.

Tumregeln är att inte använda fler än två färger på 
 samma visningssida eller uppslag. För många färger kan 
ge ett rörigt intryck.

Toner av färgerna är tillåtna i 80, 60, 40 respektive 20%.

De tre färgerna i nedre raden är hämtade från platsvarumärket EskilstunaEvolution. 

CMYK 90-10-0-0
PMS 2925
RGB 0-157-223
HEX 009ddf
NCS 1560-R90B
FHI 17-4139 TCX

CMYK 0-95-100-0
PMS 179
RGB 228-35-19
HEX e42313
NCS 1080-Y80R
FHI 17-1558 TCX

CMYK 68-0-100-0
PMS 369
RGB 90-176-49
HEX 5bb030
NCS 1080-G30Y
FHI 15-0343 TCX

CMYK 60-90-5-0
PMS 259
RGB 130-54-136
HEX 823788
NCS 4050-R40B
FHI 19-3540 TCX

CMYK 0-65-100-0
PMS 144
RGB 238-114-3
HEX ee7203
NCS 1080-Y40R
FHI 15-1054 TCX

CMYK 75-5-30-0
PMS 3125
RGB 0-173-184
HEX 00adb8
NCS 1050-B20G
FHI 16-4725 TCX

CMYK 0-85-10-0
PMS 212
RGB 233-66-135
HEX e94287
NCS 1060-R20B
FHI 17-2230 TCX

CMYK 0-15-100-0
PMS 109
RGB 255-213-0
HEX ffd500
NCS 0580-Y
FHI 14-0760 TCX

CMYK 0-0-0-100
PMS BLACK
RGB 0-0-0
HEX 000000
NCS 8005-Y20R
FHI 19-4008 TCX
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Grafiska element och bilder
För att lyfta fram budskap och förstärka 
kommunens identitet använder vi 
stjärnan som vårt grafiska element och 
tonplattor i den grafiska profilens färg-
palett. Bilder är en effektiv förmedlare av 
budskap och ska i vår kommunikation 
förstärka och förtydliga vilka vi är och vad 
vi står för.

Stjärnan
Stjärnan är vårt grafiska element och ska med fördel 
användas beskuren och helst i vitt mot färgad bakgrund 
eller mot bildbakgrund. För att lyfta texten i en layout 
eller för att skapa mer liv kan stjärnan appliceras i en 
färgton av 80, 60, 40 respektive 20 %, Se exempel 
under avsnittet broschyrer och foldrar.

Stjärnan är tillåten att användas i sin helhet men effek
ten blir större om den beskärs från ett hörn. Placering i 
valfritt hörn är tillåtet. 
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Tonplattor
Kommunens färgpalett kan användas i tonplattor för 
att förstärka identiteten och lyfta fram budskap. För 
att skapa en identitet i dessa tonplattor kan vi ge dem 
dynamik genom att sätta en bård i underkant med 40
80% färgmättnad. Undvik runda former.

Tänk på att använda en kontrasterande textfärg till färg
plattan. Exempelvis passar det oftast bättre med svart 
text på gul botten. Vit text på gul botten ger låg kontrast 
och kan uppfattas som svårläst.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

i övre fältet 
och 40-80% i 
det undre.

i övre fältet 
och 40-80% i 
det undre.

i övre fältet 
och 40-80% i 
det undre.

i övre fältet 
och 40-80% i 
det undre.

i övre fältet 
och 40-80% i 
det undre.

i övre fältet 
och 40-80% i 
det undre.

i övre fältet 
och 40-80% i 
det undre.

i övre fältet 
och 40-80% i 
det undre.

i övre fältet 
och 40-80% i 
det undre.

Färgteckning
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Storleksförhållandet i höjdled mellan den övre och undre 
ytan är 8515% i grundutförandet. 

I vissa fall passar förhållandet 9010% eller 8020% bättre 
om något av fälten ska inrymma text. 

I exemplet nedan är förhållandet 9010% då det matchar 
layouten bättre. 

1 september öppnade Skjulsta hallen, 
som ligger på Sättargatan 3 i Vilsta 
industriområde. Just nu finns två 
fullstora planer (40 x 20 meter). De är 
för närvarande linjerade för handboll 
och innebandy, men kan naturligtvis 
även användas för andra idrotter och 
verksamheter.

I hallen finns fyra omklädningsrum. Lokalerna 
ska fortsätta utvecklas för att möta allmänhetens, 
föreningslivets och skolans behov av flexibla 
lokaler i framförallt områdena Skogs torp, Mesta, 
Lagersberg, Fröslunda och Råbergstorp.
 Den nyligen invigda Skjulstaskolan och 
Resurs skolorna har redan bokat in sig. På efter
middagar, kvällar och helger hyrs hallarna ut 
främst till föreningslivet. Träningar är inledningsvis 
bokade av Eskilstuna Guif, HK Eskil, Mesta IK,  
TorshällaNyby IS, Korpen, Eskilstuna Gymnasterna 
och Syrianska Eskilstuna IS. Det har i sin tur 
frigjort tider i andra anläggningar som kan ge fler 
och bättre tider för föreningar och allmänhet på 
andra platser i kommunen. 
 1 september öppnade Skjulstahallen, som ligger 
på Sättargatan 3 i Vilsta industriområde. Just nu 
finns två fullstora planer (40 x 20 meter). De är för 

närvarande linjerade för handboll och innebandy, 
men kan naturligtvis även användas för andra 
idrotter och verksamheter. I hallen finns fyra 
omklädningsrum. Lokalerna ska fortsätta  
utvecklas för att möta allmänhetens, förenings
livets och skolans behov av flexibla lokaler i fram
förallt områdena Skogstorp, Mesta, Lagersberg, 
Fröslunda och Råbergstorp.
 Den nyligen invigda Skjulstaskolan och  
Resursskolorna har redan bokat in sig. På efter
middagar, kvällar och helger hyrs hallarna ut 
främst till föreningslivet. 
Träningar är inledningsvis bokade av Eskilstuna 
Guif, HK Eskil, Mesta IK, TorshällaNyby IS,  
Korpen, EskilstunaGymnasterna och Syrianska 
Eskilstuna IS. Det har i sin tur frigjort tider i andra 
anläggningar som kan ge fler och bättre tider 
för föreningar och allmänhet på andra platser 
i kommunen.
 För närvarande är hallen uthyrd till cirka  
60 %. Önskemål finns om fler tider för skolor och 
föreningar. Det finns också behov av lokaler 
för öppen verksamhet, där flickor och pojkar 
kan prova på olika idrotter och aktiviteter, bland 
annat genom Ung Fritid eller Sörmlandsidrottens 
satsning Idrott för alla.

Ny idrottshall  skapar

aktiva 
möten

Storleksförhållanden

85% höjd

90% höjd

80% höjd

15% höjd

10% höjd

20% höjd
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Bildspråk
Bilden är en effektiv förmedlare av budskap och är därför ett 
viktigt verktyg för att nå fram till våra målgrupper. Det handlar 
inte bara om vad som avbildas, utan också hur. Bilder i vår 
kommunikation ska förstärka och förtydliga vilka vi är och 
vad vi står för. 

Generellt gäller att vi ska visa på det goda hållbara mötet i 
våra bilder och skildra Eskilstunas arbete utifrån vårt förhåll
ningssätt genom modigt medarbetarskap, hållbarhets 
perspektivet, vår ansvarstagande roll och helhetssyn. 
 
Vi vill att våra bilder: 

• Representerar mångfald, är inkluderande och har ett 
 jämlikt och normkritiskt perspektiv.  

• Förmedlar ett miljöfokus när det är möjligt i val av plats  
 och miljö. 

• Är personliga och förmedlar värme och äkthet i mötet  
 mellan människor. Bilderna ska visa på det goda hållbara 
 mötet och låta kundens/brukarens/elevens möte med  
 tjänsten och medarbetaren vara i fokus.    

• Förmedlar en realistisk och autentisk bild av platsen  
 Eskilstuna och våra verksamheter som målgrupperna  
 kan känna igen sig i. Men våga sticka ut med glimten 
 i ögat. 

• Återger en färgstark och varm känsla. 

Tänk på att bilder kan behöva samtycke från den eller de 
som är porträtterade enligt dataskyddsförordningen GDPR. 
Upphovsrätten är grundläggande för hur bilderna får 
användas, säkra att du har rätt avtal med fotografen. 

Illustrationer är ett annat effektivt sätt att uttrycka sig genom 
och får gärna användas. Tänk på att illustrationer ska förhålla 
sig till samma riktlinjer som för fotografier. 

Vid beskärning av bilder ska fyrkantiga format bibehållas. 
Undvik runda former. Frilagda bilder får dock användas. 
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Designtypsnitt
För att knyta samman kommunens verksamheter ytter
ligare och för att kunna vara tydliga med exempelvis 
verksamhetsnamn och budskap använder Eskilstuna 
kommun typsnitts familjen Museo. Typsnitten Museo 
och Museo Sans har en tydlig karaktär och är enkla och 
lättlästa. Den finns med alla specialtecken och är enkla 
och lättlästa på 190 språk.

Museo fungerar mycket bra som förstärkande typsnitt 
och kan användas till rubriker, ingresser, citat med mera.

Museo Sans har en lite rakare skärning och passar till 
längre texter som brödtext.  

För långa texter, till exempel rapporter, kan det ibland 
behövas ett typsnitt med seriffer. I dessa fall gäller 
 Garamond som typsnitt.

Rekommenderad teckensnittsstorlek i brödtext är 10 
punkter och ett radavstånd på 12 punkter. Det ger 
förhållandet 1:1,2 – använd ett radavstånd som är 1,2 
gånger teckenstorleken. 

Museo kan behöva knipas i vissa fall för att skapa en 
god textlayout. Detta avgörs från fall till fall.

Sträva efter att inte ha för långa text rader. Spaltbredden 
bör inte vara bredare än att den rymmer max 70 
tecken inklusive mellan slag. Det optimala är mellan 45 
och 55 tecken på en rad. Dela hellre in i spalter än att 
använda för långa rader. Det är viktigt för läsbarheten.

Vid nytt stycke, använd styckemellanrum eller indrag i 
det nya stycket. Indrag används aldrig efter rubrik eller 
mellanrubrik.

För faktarutor och texter till diagram där det är ont om 
plats kan Museo Sans Condensed användas.

Undvik kursiv text då det försämrar läsbarheten ur till
gänglighetssynpunkt.

Museo Sans

Exempeltext Museo Sans 100 
Exempeltext Museo Sans 300
Exempeltext Museo Sans 500
Exempeltext Museo Sans 700
Exempeltext Museo Sans 900

Huvudtypsnitt: Museo Sans

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890@&.,:;?!

Museo Sans Condensed

Exempeltext Museo Sans 100 
Exempeltext Museo Sans 300
Exempeltext Museo Sans 500

Typsnitt för tabeller och diagram: Museo Sans Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890@&.,:;?!

Museo
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890@&.,:;?!

Exempeltext Museo 100 
Exempeltext Museo 300
Exempeltext Museo 500
Exempeltext Museo 700
Exempeltext Museo 900

Rubriker och förstärkt text kan sättas i Museo.

Garamond
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
VWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö  
1234567890@&.,:;?!

Typografi
Typografin är en viktig del av vår  
grafiska profil och ska vara  
konsekvent. För att ge ett enhetligt 
intryck ska vi alltid, oavsett samman-
hang, använda oss av våra utvalda 
typsnitt.
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Rubrik rubrik
huvudrubrik
Exempel på ingresstext. Lorem ipsum dolor sit amet, conse
ctetur adipiscing elit. Masis consectetur orci eget knosis pel
lentesque finibus. Fusce eleifend elementum. 

Exempel på brödtext. Sed eu enim eget lectus sagittis hendrerit. Etiam effic
itur mattis nunc quis aliquet. Nulla sit amet purus eget velit pharetra fringilla 
sit amet sit amet tortor. Sed sagittis, felis at semper consequat, lorem orci 
rhoncus lectus, id aliquet dui risus cursus arcu. Nunc malesuada sapien vitae 
dolor dapibus, quis vulputate libero sollicitudin. Aenean feugiat, dolor vel 
luctus maximus, elit metus suscipit sapien, sit amet consequat lacus tortor 
eget nisi. Quisque congue, diam sed luctus sollicitudin, sapien sem euismod 
purus, non fermentum lacus nunc sed leo.

Citat kan brytas ut på detta sätt för att förstärka. Proin  
tristique ipsum eu augue varius, eu laoreet enim lobortis.

Sed eu enim eget lectus sagittis hendrerit. Etiam efficitur mattis nunc quis 
aliquet. Nulla sit amet purus eget velit pharetra fringilla sit amet sit amet 
tortor. Sed sagittis, felis at semper consequat, lorem orci rhoncus lectus, id 
aliquet dui risus cursus arcu. Nunc malesuada sapien vitae dolor dapibus, 
quis vulputate libero sollicitudin. Aenean feugiat, dolor vel luctus maximus, 
elit metus suscipit sapien, sit amet consequat lacus tortor eget nisi. Quis
que congue, diam sed luctus sollicitudin, sapien sem euismod purus, non 
fermentum lacus nunc sed leo.

Texten ovan är ett exempel på hur typografin fungerar som 
textmassa. Flera alternativ till textlayout är möjliga beroende på 
till exempel textmängd, målgrupp och typ av produktion. 
Välj en layout och textsättning som passar för respektive fall.
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Ersättningstypsnitt Arial

Garamond

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
VWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö  
1234567890@&.,:;?!

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
VWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö  
1234567890@&.,:;?!

Som ersättningstypsnitt till Museo används klassiska 
Arial som är rak och enkel i sitt utförande. Arial används 
främst till rubriker, ingresser och faktarutor. Längre bröd
text sätts i Garamond.  

Rubriker: Arial bold/fet i lämplig teckenstorlek. För 
skrivelser likt den som visas till höger passar rubriker i 
2024 punkter. Underrubriker anpassas beroende på 
antal nivåer. 

Brödtext: Garamond i 12 punkter med 14,4 punk
ters radavstånd. Vid nytt stycke används antingen 
stycke mellanrum eller indrag i det nya stycket. Indrag 
används aldrig efter rubrik eller mellanrubrik.

Sträva efter att inte ha för långa text rader. Spaltbredden 
bör inte vara bredare än att den rymmer max 70 
tecken inklusive mellan slag. Det optimala är mellan 45 
och 55 tecken på en rad. Dela hellre in i spalter än att 
använda för långa rader. Det är viktigt för läsbarheten. 

Vid nytt stycke, använd styckemellanrum eller indrag i 
det nya stycket. Indrag används aldrig efter rubrik eller 
mellanrubrik.

Undvik kursiv text då det försämrar läsbarheten ur till
gänglighetssynpunkt.
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Rubrikernas rubrik
Exempel på ingresstext. Lorem ipsum dolor sit amet, conse
ctetur adipiscing elit. Masis consectetur orci eget knosis pel
lentesque finibus. Fusce eleifend elementum libero.

Exempel på brödtext. Sed eu enim eget lectus sagittis hendrerit. Etiam effici-
tur mattis nunc quis aliquet. Nulla sit amet purus eget velit pharetra fringilla 
sit amet sit amet tortor. Sed sagittis, felis at semper consequat, lorem orci 
rhoncus lectus, id aliquet dui risus cursus arcu. Nunc malesuada sapien vitae 
dolor dapibus, quis vulputate libero sollicitudin. Aenean feugiat, dolor vel 
luctus maximus, elit metus suscipit sapien, sit amet consequat lacus tortor 
eget nisi. Quisque congue, diam sed luctus sollicitudin, sapien sem euismod 
purus, non fermentum lacus nunc sed leo.

Citat kan brytas ut på detta sätt för att förstärka masis
proin tristique ipsum eu augue varius, eu laoreet enim lobortis.

Sed eu enim eget lectus sagittis hendrerit. Etiam efficitur mattis nunc quis 
aliquet. Nulla sit amet purus eget velit pharetra fringilla sit amet sit amet 
tortor. Sed sagittis, felis at semper consequat, lorem orci rhoncus lectus, id 
aliquet dui risus cursus arcu. Nunc malesuada sapien vitae dolor dapibus, 
quis vulputate libero sollicitudin. Aenean feugiat, dolor vel luctus maximus, 
elit metus suscipit sapien, sit amet consequat lacus tortor eget nisi. Quis-
que congue, diam sed luctus sollicitudin, sapien sem euismod purus, non 
fermentum lacus nunc sed leo.

Texten ovan är ett exempel på hur typografin fungerar 
som textmassa. Det är inte en layoutmall. 
För exempel på layoutmallar för exempelvis word, se 
avsnittet Brevmallar för word.
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Tillämpningar

Visitkort
Visitkortsformat som används är 90x53mm som är en 
standard som passar i de flesta sammanhang. Använd 
minst 250 grams papper för att ge ett gediget intryck.

I de fall då du behöver en svensk och en engelsk sida 
utgår baksidesgrafiken som visas här. 

Här visas exempel på hur den grafiska 
profilen tillämpas rent praktiskt. Det 
finns färdiga mallar för visitkort,  
korrespondensblock och kuvert samt 
Word och PowerPoint. Använd färger 
och variera rubriksättningen för att 
skapa liv. Stjärnan läggs in som grafiskt 
element där den lyfter och förstärker.
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Glenn Bentoni
Communications Strategist

Kommunledningskontoret 
SE-631 86 Eskilstuna, Sweden
Phone: +46 16 710 10 00   Mobile: +46 000 000 00 00
e-mail: fornamn.efternamn@eskilstuna.se
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Kommunledningskontoret 
Eskilstuna kommun, 631 86 Eskilstuna 

eskilstuna.se

Kommunledningskontoret 
Eskilstuna kommun, 631 86 Eskilstuna 

eskilstuna.se

Kommunledningskontoret 
Eskilstuna kommun, 631 86 Eskilstuna 

eskilstuna.se

Kommunledningskontoret 
Eskilstuna kommun, 631 86 Eskilstuna 

eskilstuna.se

Kommunledningskontoret 
Eskilstuna kommun, 631 86 Eskilstuna 

eskilstuna.se

Kommunledningskontoret 
Eskilstuna kommun, 631 86 Eskilstuna 

eskilstuna.se

Korrespondensblock i A6format. 

Kommunledningskontoret 
Eskilstuna kommun, 631 86 Eskilstuna 

eskilstuna.se

Korrespondensblock
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Eskilstuna stadsarkiv
Box 17
631 02 Eskilstuna

Hans Stam
Matchvägen 4
123 45 Skogstorp

Porto
betaltB

Kuvert 
För kuvert rekommenderas tryck i svartvitt eller med 
någon av grundfärgerna i den grafiska profilens färg 
palett. 

Om kuverteringsmaskiner används kan Porto betalt och 
Bpost utgå.
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Hans Stam
Matchvägen 4
123 45 Skogstorp

Porto
betaltB

Kultur- och fritidsförvaltningen
Eskilstuna stadsarkiv
Box 17
631 02 Eskilstuna

Kuverten är utformade efter Postens krav 
på frizoner och marginaler för att kunna 
sorteras korrekt.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Eskilstuna stadsarkiv
Box 17
631 02 Eskilstuna

Hans Stam
Matchvägen 4
123 45 Skogstorp

Porto
betaltB40 mm

15 mm

15 m
m

15
 m

m

Hans Stam
Matchvägen 4
123 45 Skogstorp

Porto
betaltB

Kultur- och fritidsförvaltningen
Eskilstuna stadsarkiv
Box 17
631 02 Eskilstuna

40 mm

15 mm

15 m
m

15
 m

m
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Brevmallar för Word 
Det finns två alternativ till mallar för Word, en med färg 
och en i svartvitt. 

 

Kommunledningskontoret Datum  1 (1) 
Kommunikation 2016-01-22  
   

Glenn Bentoni, 016-710 12 34 
  

 

 
 

 
Postadress Besöksadress 

             
E-post Telefon, växel Webbplats 

Eskilstuna kommun Nygatan 11 glenn.bentoni@eskilstuna.se 016-710 10 00 eskilstuna.se 
631 86  Eskilstuna   Mobiltelefon  

 070-470 77 15 
   
 

 
Här är min rubrik 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque rutrum nec 
purus at gravida. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Pellentesque ultricies lorem pulvinar, congue ex sed, 
dapibus enim. Pellentesque volutpat congue accumsan. Aliquam ac volutpat 
libero. Maecenas id enim sollicitudin, aliquet neque vel, elementum nunc. Etiam 
mattis lorem ac nisi laoreet pharetra at sed massa. 
 
Nulla viverra nulla eu semper varius. Cras vitae convallis sem, at imperdiet lacus. 
Quisque sagittis ipsum facilisis elementum pellentesque. Vestibulum suscipit 
ligula vel erat ultricies, eget placerat nisi pharetra. Nam rutrum, ante in sodales 
viverra, lacus est molestie metus, ut egestas leo eros vitae est. Mauris dignissim 
blandit metus eget venenatis. Sed quis mauris massa. Interdum et malesuada 
fames ac ante ipsum primis in faucibus. Vivamus tempor lacus non vehicula 
commodo. Nullam sed risus sit amet neque sagittis faucibus. Sed sit amet cursus 
ipsum. Vestibulum lobortis lorem tortor, ut volutpat magna convallis sed. 
 

Nästa rubrik 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque rutrum nec 
purus at gravida. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Pellentesque ultricies lorem pulvinar, congue ex sed, 
dapibus enim. Pellentesque volutpat congue accumsan. Aliquam ac volutpat 
libero. Maecenas id enim sollicitudin, aliquet neque vel, elementum nunc. Etiam 
mattis lorem ac nisi laoreet pharetra at sed massa. 
 
• Nulla viverra nulla eu semper varius. 
•  Cras vitae convallis sem, at imperdiet lacus. 
•  Quisque sagittis ipsum facilisis elementum pellentesque.  
 
Vestibulum suscipit ligula vel erat ultricies, eget placerat nisi pharetra. Nam 
rutrum, ante in sodales viverra, lacus est molestie metus, ut egestas leo eros vitae 
est. Mauris dignissim blandit metus eget venenatis. Sed sit amet cursus ipsum. 
Vestibulum lobortis lorem tortor, ut volutpat magna convallis sed. 
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Kommunledningskontoret Datum  1 (1) 
Kommunikation 2016-01-22  
   

Glenn Bentoni, 016-710 12 34 
  

 

 
 

 
Postadress Besöksadress 

             
E-post Telefon, växel Webbplats 

Eskilstuna kommun Nygatan 11 glenn.bentoni@eskilstuna.se 016-710 10 00 eskilstuna.se 
631 86  Eskilstuna   Mobiltelefon  

 070-470 77 15 
   
 

 Anders Andersson 
 Rubrikgränd 14 
 771 71 Mallarna  

Här är min rubrik 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque rutrum nec 
purus at gravida. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis accumsan. Aliquam 
ac volutpat libero. Maecenas id enim sollicitudin, aliquet neque vel, elementum 
nunc. Etiam mattis lorem ac nisi laoreet pharetra at sed massa. 
 
Nulla viverra nulla eu semper varius. Cras vitae convallis sem, at imperdiet lacus. 
Quisque sagittis ipsum facilisis elementum pellentesque. leo eros vitae est. Mauris 
dignissim blandit metus eget venenatis. Sed quis mauris massa. Interdum et 
malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Vivamus tempor lacus non 
vehicula commodo. Nullam sed risus sit amet neque sagittis faucibus. Sed sit amet 
cursus ipsum. Vestibulum lobortis lorem tortor, ut volutpat magna convallis sed. 
 

Nästa rubrik 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque rutrum nec 
purus at gravida. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Pellentesque ultricies lorem pulvinar, congue ex sed, 
dapibus enim. Pellentesque volutpat congue accumsan. Aliquam ac volutpat 
libero. Maecenas id enim sollicitudin, aliquet neque vel, elementum nunc. Etiam 
mattis lorem ac nisi laoreet pharetra at sed massa. 
 
• Nulla viverra nulla eu semper varius. 
•  Cras vitae convallis sem, at imperdiet lacus. 
•  Quisque sagittis ipsum facilisis elementum pellentesque.  
 
Vestibulum suscipit ligula vel erat ultricies, eget placerat nisi pharetra. Nam 
rutrum, ante in sodales viverra, lacus est molestie metus, ut egestas leo eros vitae 
est. Mauris dignissim blandit metus eget venenatis. Sed sit amet cursus ipsum. 
Vestibulum lobortis lorem tortor, ut volutpat magna convallis sed.  
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Mall för PowerPoint
PowerPointpresentationer kan ha ett varierande 
utseende med bild och textytor som anpassas efter 
ändamålet. Grunden är alltid densamma, med färgade 
bårder och placeringar. Stjärnan används som dekor
element om den berikar presentationen. 

Tänk på tydlighet i textsättning, kontrast erande färgval 
och var försiktig med text på bild i PowerPoint då olika 
presentationstillfällen har olika förutsättningar. Under en 
solig dag kan ljusförhållanden minska kontrasten och 
läsbarheten. 

För att hålla en tydlighet i presentationen bör en primär 
bakgrundsfärg användas. Flera färger kan vara aktuellt 
om man behöver förtydliga olika avdelningar, förvalt
ningar eller områden i en och samma presentation. 
Men blanda inte flera färger om det inte finns en tydlig 
anledning och katergoriindelning. 

Startsida

Textbaserad innehållssida

Text och bild i kombination
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Exempel på omslag där vi använder text i olika storlekar för att lyfta budskap och layout. Stjärnan används som 
grafiskt element.

Broschyrer och foldrar
Här visas exempel på hur olika produktioner kan se ut. 
Använd färger och variera rubriksättningen för att skapa liv.
Vi bygger dynamik med typografi som varieras med grad
storlekar och färg. Ett ökat läsvärde skapas med hjälp av 

inkastare och citat. Det lättar upp och skapar intresse samt 
lägger fokus på de delar du vill framhäva. Stjärnan läggs in 
som grafiskt element där det passar.
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Exempel på omslag med stjärnan som grafiskt designelement och färgplatta med text.
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Exempel på textuppslag där vi använder färg för att skapa liv.

Exempel på talarkort där vi använder den grafiska profilens färgpalett. 

Hederskultur
I de flesta kulturer är familjen den viktigaste delen av en 
 persons liv. I många länder är familjen rangordnad utifrån kön 
och ålder, där de unga är underordnade de äldre och kvinnorna 
är underordnade männen. Den enskilda familjens status är till 
största del beroende av familjens heder.

I sådana samhällen bedöms ofta mannens värde och status 
utifrån familjetillhörighet och anseende, och mannens heder 
är i sin tur beroende av familjemedlemmarnas uppförande. 
Särskilt viktig för familjens heder är de kvinnliga familje
medlemmarnas sexualitet. Kvinnornas kyskhet utgör därmed 
gränsen mellan heder och skam. Kvinnorna är med andra ord 
bärare av männens och familjens heder.

Hedersrelaterat våld
Hedersrelaterat våld definieras ofta som våld mot en  kvinna 
som utförs av hennes make eller en manlig släkting. Det 
 kännetecknas av att det både planeras och utförs av  släktingar 
till den drabbade, med motivet att kvinnan har fläckat 
 familjens heder.

Förtrycket yttrar sig i sin mildaste form genom att personen 
inte själv får bestämma hur den ska klä sig eller vilka den ska 
umgås med. I sin mest extrema form utsätts personen för 
fysiskt våld, i värsta fall med dödlig utgång.

Modern har stor press på sig att kontrollera och även  bestraffa 
flickorna eftersom hon själv och barnen sätts i fara om 
 flickornas rykte ifrågasätts. Om dottern vanärar familjen har 
modern misslyckas och kan också komma att straffas hårt. 
Även syskon kan straffas om något barn i familjen vanärar 
familjen – exempelvis ökad risk för bortgifte även för de  
andra syskonen.

Anledningen till att familjen känner sig vanhedrad är ofta att 
kvinnan haft en påstådd eller verklig sexuell relation innan hon 
ingått äktenskap, eller utanför äktenskapet.

Även pojkar och män  
drabbas av hedersvåld
Även om pojkar och män ofta ges större frihet än kvinnorna 
kan också de riskera att utsättas för hedersvåld och tvångs
gifte om de bryter mot rådande normer.

Det är också männen som bevakar och kontrollerar sina 
kvinnliga familjemedlemmar, och om de inte uppfyller dessa 
krav kan de själva drabbas av våld och förtryck.

Homo-, bi- och transsexuella
Homo, bi och transsexuella personer som lever inom 
 hederskulturer är särskilt utsatta. Inom vissa samhällen anses 
det vara fel, eller rent av olagligt, att bli kär i någon av samma 
kön. Därför ökar risken för att utsättas för utfrysning och våld 
om man avviker sexuellt från samhällets normer.

Samband med äktenskap 
mot en parts vilja
Det finns samband mellan hedersrelaterat våld och förtryck 
och äktenskap mot en persons vilja. Föräldrar och  släktingar 
tvingar i dessa fall en person att gifta sig genom att hota 
eller använda våld. I vissa fall luras barn och unga att åka 
 utomlands, för att där bli gifta mot sin vilja.

Enligt Ungdomsstyrelsens kartläggning Gift mot sin vilja 
 riskerar idag omkring 70 000 ungdomar i Sverige att bli gifta 
mot sin vilja.

När en person tvingas gifta sig mot sin vilja genom påtryck
ningar, våld och hot utsätts personen för oacceptabla  
påtryckningar som är förbjudna enligt lag i Sverige.
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Exempel där rubrik och citat lyfts med en hjälp av en profilfärg.

Exempel på färgplatta med text för att lyfta layouten.
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Exempel på diagram där vi använt profilfärgerna i 100% färgnyans.

Exempel på färgplatta med text, illustration på färgplattan och långa brödtexter.
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Stortavlor och affischer
Det viktigaste budskapet läggs högst upp. Använd ett kort, 
enkelt och relevant budskap. Använd så stor text som 
möjligt så att budskapet uppfattas på längre avstånd.

En färgplatta i någon av profilfärgerna placeras alltid i 
botten. Kommunens logotyp placeras som avsändare i 
färgplattan i botten eller i toppen. 

Tänk på kontraster mellan text och bakgrund, i synnerhet 
när bakgrunden utgörs av en bild.

Format för Eurosizeaffischer: 1185 mm * 1750 mm plus 
utfall. 

Format för digital tavla: 1080 * 1920 pixlar.  
Filformat: jpg eller png. Filen ska vara roterad 90 grader 
motsols.

Vi gör Eskilstuna  
tillsammans med dig
– dygnet runt, året om.

08.15 Sagostund på Stenby förskola
Stefan, pedagog. En av 9000 medarbetare.

Exempel på digital stortavla.
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Läs mer på: eskilstuna.se

Eskilstuna 1-16 oktober

Dem volupient dolupti dessit 
verferum repelib usamus. 
Ovitatec aborit, ipsantius, sin 
parum venem que masis.

Ett arbetsliv 
som ger mer

Hitta ditt nästa jobb:

jobb.eskilstuna.se

Jag gör
skillnad i 
mitt jobb. 
Varje dag.
Gustaf, förskollärare

”

Exempel på stortavla utan tonplatta överst.

Exempel på stortavla med citat.

Inspiration till klimatsmarta resvanor hittar du på

eskilstuna.se/mobilitetsveckan

Låt barnen styra

  
– ställ bilen och cykla 

med barnen till skolan
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Goda
hållbara
möten

Goda
hållbara
möten

Goda
hållbara
möten

Goda
hållbara
möten

Goda
hållbara
möten

Goda
hållbara
möten

Goda
hållbara
möten

Goda
hållbara
möten

Profilprodukter
Profilprodukter används när vi ska profilera kommunen 
i olika sammanhang, exempelvis vid olika aktiviteter, 
mässor och evenemang. 

Här visas tillämpningsexempel för olika profilprodukter. 
Kommunens logotyp ska alltid vara med, där det passar 
används flera av våra profilfärger.

Goda
hållbara
möten

Goda
hållbara
möten

Goda
hållbara
möten

Goda
hållbara
möten

Goda
hållbara
möten

Goda
hållbara
möten

Goda
hållbara
möten

Goda
hållbara
möten
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Specialfall

Dessa specialfall utgör undantag och ska godkännas 
av de grafiska formgivarna på Serviceförvaltningens 
kommunikationsenhet.

I vissa fall kan logotypen bli otydlig om en tryckyta är 
väldigt liten. I sådana fall kan det vara tillåtet med en 
specialvariant av logotypen som tydliggör avsändaren. 
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Fordon och foliering
Här visas exempel på hur du kan foliera ett fordon. I det här 
fallet används VW Caddy, en av de modeller som ingår i 
kommunens bilpark.

Verksamhetsnamn kan finnas med om så önskas och 
påverkar inte designen. Långa verksamhetsnamn får 
breda ut sig över flera rader. Avsändaren Eskilstuna 
kommun ses som viktigast och är därför störst.

Hänsyn har tagits till en foliering som är enkel att producera 
och kan anpassas till många sorters fordon. Den gröna 
kulören ger ett positivt budskap och matchar fint mot 
eventuella eldrivna fordon eller andra fordon med miljö
hänsyn samt speglar kommunens löpande miljöarbete.

Fordon av annan art än de som visas här anpassas till 
designen. I vissa fall kan avsteg från standarddekoren vara 
befogad, till exempel om man riktar sig mot en specifik 
målgrupp och använder fordonet på ett specifikt sätt. 
Beslut om dessa fall tas av kommunikationsdirektören.

Fordon 
Fordon syns tydligt i stadsrummet och har stora fördelar 
som bärare av kommunikation. Kommunens fordon ska 
använda dekor, med undantag om fordonet behöver 
vara anonymt.  

Hänsyn har tagits till dekor som är enkel att producera 
och kan anpassas till många sorters fordon. Den gröna 
kulören i dekoren ger ett positivt intryck och matchar 
fint mot eventuella eldrivna fordon eller andra fordon 
med miljöhänsyn samt speglar kommunens löpande 
miljöarbete. Vita bilar är att föredra så dekoren fram
träder på bästa sätt.  

Namn på verksamhet, en funktion eller tjänst kan finnas 
med om så önskas och påverkar inte designen. Långa 

namn får breda ut sig över flera rader. Avsändaren 
Eskilstuna kommun ses som viktigast, logotypen är  
därför större i förhållande till namnet.  

Standarddekoren är med en grön linje (bård) och 
kommunens logotyp i vitt. Namn appliceras i svart  
eller i vitt beroende av fordonets färg. 

Fordon av annan art än de som visas här anpassas 
till designen. I vissa fall kan avsteg vara befogad, till 
exempel om man riktar sig mot en specifik målgrupp 
och använder fordonet på ett specifikt sätt. 

Beslut om dessa fall tas av kommunikationsdirektören. 

Vit VW Caddy med standarddekor, den gröna bården med vit logotyp. Namn appliceras i svart.  
Dekoren appliceras från båda sidor och bakifrån om möjligt.

Färgad VW Caddy med standarddekor, den gröna bården med vit logotyp. Namn appliceras i vitt. Dekoren 
appliceras från båda sidor och bakifrån om möjligt.

Här visas exempel på hur dekoren på kommunens fordon ska se ut
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A B

C

Park- och 
naturavdelningen

Park- och 
naturavdelningen

Stadsbyggnadsförvaltningen
Gatuavdelningen

Stadsbyggnadsförvaltningen
Gatuavdelningen

A B

C

Park- och 
naturavdelningen

Park- och 
naturavdelningen

Stadsbyggnadsförvaltningen
Gatuavdelningen

Stadsbyggnadsförvaltningen
Gatuavdelningen

Fordon med reflexer (Battenburgmönster). Använd standard 
dekoren, den gröna bården med vit logotyp. Namn appliceras i 
svart. Dekoren appliceras från båda sidor och bakifrån om möjligt.
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Verksamhetsskyltar
Verksamhetsskyltarna ska i första hand vara informativa och 
tydliga. Huvudbudskapet/informationen placeras överst, 
i detta fall Tuna gården. Under detta visas en sektion med 
hänvisningar och under det en sektion med avsändaren 
Eskilstuna kommuns logotyp och stjärna.

Verksamhetsskyltningen har likheter med det mer om
fattande skyltprogrammet som Eskilstuna använder för 
besöksmål och övriga hänvisningar. Likheterna gör att vi 
bygger en igenkänning och en stark profilering. Upp
byggnad och fundament i verksamhetsskyltarna är av 
enklare art och bygger till stor del på befintliga stolpar. 
Skyltar med enbart namn, exempelvis förvaltningsskyltar 
eller namn på skolor, sätts med mörkgrå bakgrund och 
vit text för att bättre harmonisera med olika fasad material 
och färger. En neutral bakgrundsfärg i skylten ger ett 
lugnare intryck. 
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Samarbetsprojekt
Här visas exempel på hur du kan balansera flera logo
typer från samarbetsprojekt där en verksamhet inom 
Eskilstuna kommun står som medarrangör. Ett bra sätt 
är att placera logotyperna i bottenplattan. Att göra alla 
logotyper monokroma är att föredra men är inte alltid 
applicerbart.

Ung Fritid inom Eskilstuna kommun, som i exemplet 
står som medarrangör av evenemanget, skrivs ut i text. 
“Evenemanget arrangeras av Ung Fritid inom Eskils
tuna kommun i samarbete med xx och yy:”. 

Generellt är evenemangets rubrik och budskap det 
väsentliga och ska vara tydligast, avsändare är under
ordnade. Sätts för stora logotyper blir det ett rörigt 
intryck och vi tappar effekt och läsbarhet. 

Med att skriva Ung Fritid som medarrangör i text bred
vid kommunens logotyp blir det tydligt att kommunen 
står som garant för evenemanget, men att flera parter 
är delaktiga. Exakt hur varje samarbete ser ut avgörs 
från fall till fall, men generellt är det bra att placera 
logotyper tillsammans i botten. 

Layoutmässigt är det bra att ta hänsyn till var tryck
produktionen sker. Affischer som trycks externt kan 
använda utfall men i de fall utfall inte är möjligt (vid 
intern tryckproduktion) undviks det och en vit ram 
läggs till eller anpassas på annat vis.

Här ses affischen med vit ram 
om den printas internt.

En annons med samma budskap som affischerna. Kom 
ihåg att anpassa layouten för den målgrupp vi riktar oss 
till, men självklart inom ramen för den grafiska profilen.
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Här ses affischen med utfallande färgplattor om den 
produceras externt.
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Särprofilering
Verksamheter som ägs och drivs av Eskilstuna kommun 
ska verka inom kommunens grafiska profil. Det vinner 
både kommunen och den specifika verksamheten på.  
Eskilstuna kommuns varumärke är ett av de mest in
arbetade varumärkena lokalt och borgar för en grund
kvalitet som är viktig att värna om. För invånare, brukare 
och kunder blir det också tydligt att det är en kommunal 
verksamhet som bedrivs med skattemedel.

Ibland kan det finnas anledning att tillåta särprofilering.  
Syftet med särprofilering är att hantera kommersiell 
konkurrens. Det är alltså villkoren för konkurrensen som 
avgör om särprofilering tillåts. Särprofilering är externt  
riktad till medborgarna och slutkonsumenten, och an
vänds i marknadsföringssyfte, exempelvis i annonsering 
och i specifika kampanjer.

SAMHÄLLSVETENSKAPS 
PROGRAMMET

är hela världen 
Vår värld 

Eskilstuna International College
S:T ESKILS GYMNASIUM

En gymnasietid du aldrig glömmer

S:t Eskil

Exempel S:t Eskils gymnasium. Exempel Eskilstunautmaningen.
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Anvisningar särprofilering
I de fall där särprofilering tillåts är det viktigt att den 
kommunala tillhörigheten tydligt framgår för att skapa 
förståelse för vilka verksamheter som ingår i kommunkon
cernen. Särprofileringen ska hålla sig inom ramen för kom
munens grafiska profil, en profil inom profilen. Logotyper 
exempelvis ska använda designtypsnittet och minst en av 
profil färgerna ska tillämpas. Eskilstuna kommuns logotyp 
ska vara med alternativt en beskrivning att verksamheten är 
en del av Eskilstuna kommun. 

Tillämpning av särprofilering beslutas av kommunstyrelsen.

När kan särprofilering tillåtas?
Följande villkor ska gälla när en egen logotyp och profil är 
aktuell inom ramen för kommunens grafiska profil. Att en 
verksamhet uppfyller något eller några av villkoren innebär 
inte per automatik att den ska särprofilera sig. Det är en 
samlad bedömning och ett resonemang som leder fram 
till beslutet. 

• Det finns fler aktörer än kommunen som driver eller  
finansierar verksamheten

•  Har en marknad även utanför Eskilstuna, regional,   
nationell eller internationell

•  En verksamhet som troligtvis kommer att avknoppas 
i framtiden, alternativt att andra finansiärer kan bli   
aktuella i framtiden.

•  Inte är en renodlad samhällsservice
•  Har en tydlig konkurrenssituation som kräver  

marknadsföring
•  Tidsbegränsade kampanjer
•  Konkurrensutsatt skolverksamhet
•  Verksamheter av publik karaktär som är kända under  

eget namn och verkar i en kommersiell miljö

Kommunala bolag
Kommunala bolag kan särprofilera sig. När nya bolag 
startas ska dock deras grafiska profil ta hänsyn till kom
munens grafiska profil på samma sätt som särprofilerade 
verksamheter. Det gäller även om det blir aktuellt med en 
om arbetning av bolagets grafiska profil som då ska an
passas till kommunens profil. 

Kommunala bolag behöver inte använda kommunens 
vapen men ska i sin kommunikation ange att de är en del 
av Eskilstuna kommunkoncern. 

Exempel Munktellbadet

Exempel kommunfastighet.
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