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Gemensamma riktlinjer gör oss
starka och trygga
Vingåker är en ort i utveckling. Vi är inte störst. Vi är heller inte de som syns mest. Men
vi har våra styrkor, som gör oss stolta och som vi gemensamt bygger vidare på. Och när
vi väl kommunicerar, så ska vi lätt kännas igen. Det kräver tydlighet och personlighet.
Det kräver också kunskap och ett långsiktigt tänkande. Tillsammans skapar vi helt
enkelt en starkare kommun. Det här är en grafisk guide för organisationsvarumärket
Vingåkers kommun. Vi redogör för vårt varumärke och det som utgör våra grafiska
ramar, som till exempel logotypen, färger, bilder och typografi. Och här finns även
exempel på kontorstryck och andra trycksaker. Den grafiska guiden är till för att följas
av alla medarbetare. Den ska vara din hjälp och ditt stöd. Genom att arbeta konsekvent,
gör vi ett professionellt arbete som bidrar till framgångsrika varumärken. Det stärker
Vingåkers kommun och bilden som vi vill förmedla.
Om du har frågor, är du alltid välkommen att kontakta
helpdesk.kommunikation@vingaker.se

3

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT I VINGÅKERS KOMMUN

Varumärket
Ett varumärke är ett löfte. Det väcker förväntningar
associationer, känslor och attityder. Själva varumärket kan
vara avgörande för människors beslut och handlingar. Att
skapa ett varumärke är ett långsiktigt arbete. Det vi gör och
det vi säger måste gå hand i hand. Vi måste helt enkelt hålla
det vi lovar. Varumärket ska vara tydligt, unikt och positivt
laddat. Framgångsrika varumärken är dessutom personliga.

Varumärkeslöfte
Vi lovar att leverera och leva upp till att vi är:
Sveriges smartaste landsbygd

Logotyper och grafiskt
manér

Värdeord
Ett starkt varumärke byggs utifrån ett antal värdeord, som
genomsyrar hela organisationen. Det innebär att alla bör känna
till dem och fundera på hur de är applicerbara på de egna
arbetsuppgifterna, men också verksamheten som helhet. För
att värdeorden ska ha något värde, ska de helst vara relevanta,
unika, personliga, målgruppsanpassade och upplevas
löftesrika. Själva värdeorden behöver inte kommuniceras
ordagrant. Däremot ska det vi kommunicerar, våra budskap
utåt, andas det kärnvärdena förmedlar.

Vårt varumärke, Vingåkers kommun, ska kläs i en form. Det
ska få ett utseende som gör att man känner igen sig.
Det grafiska manéret byggs upp med ett formspråk, grafiska
element, bilder, typsnitt och en logotyp. Själva logotypen är
den symbolbild som finns tillsammans med namnet. Här i
guiden finns tydliga riktlinjer för hur det grafiska manéret och
logotypen ska användas.

Det är vårt gemensamma ansvar.
Värdeorden för Vingåkers kommun är:
Närhet

Gemenskap

Lugn

Trygghet

Engagemang

Position
Vår position i vår kommunikation är våra främsta tillgångar
och det vi vill förknippas med på lång sikt:

Nära upplevelser
Småskalig hållbarhet
Välkomnande mångfald
Smart landsbygdsinnovation
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Vingåkers kommuns logotyp
Vingåkers kommuns logotyp (kommunvapen) fick sin nya
utformning 2016. Den nya logotypen är en förenklad version
av kommunens tidigare logotyper genom åren.
Ekträdet och humleslingan är fortsatt viktiga symboler, likaså
de karaktäristiska färgerna gult och grönt. Vingåkers
kommuns logotyp är en kvalitetsstämpel på informationen den
representerar samt ett tydliggörande av avsändare. Inom våra
verksamheter är det givet att våra dokument och information

innehåller logotypen. Varje medarbetare har ett ansvar att
efterleva detta.
Kommunikationschef har delegation på att godkänna
användning av logotypen av extern part.
Tag kontakt med kommunens kommunikatörer eller
kommunikationschef vid behov av hjälp och tillgång till
logotypen.

Huvudlogotyp
I första hand använder vi oss av den centrerade uppställningen av logotypen.
Verksamhetsavsändare används inte, endast huvudlogotypen. Vid behov av
tydlig verksamhetsavsändare ska detta förstärkas i text, rubrik och bild

.
.
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Huvudlogotyp med vit text

Svart logotyp

Huvudlogotypen kan ha vit
text då synbarheten på texten
så kräver.

I de fall när färgtryck inte är möjligt
ﬁnns den centrerade logotypen i
svartvitt utförande.

Vänsterställd logotyp
Den vänsterställda logotypen finns som
alternativ till den centrerade huvudlogotypen, till
exempel när den centrerade tar för stor plats på
höjden. Logotypen används endast i
undantagsfall.

Logotypens storlek och placering
Användningen av logotypen ska vara konsekvent oavsett vart den används. Det innebär bland annat att vi alltid
följer de anvisningar som ﬁnns vad gäller storlek och placering.

Här nedan ﬁnns ett ﬂertal exempel som kan vara till stöd för hur det kan se ut.
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Vingåkers kommuns färger
Kommunens färger är hämtade från vår bygd. Gult
för fält och åkrar, grönt från traktens lövverk och
blått från sjöar och vattendrag. Vitt, grått och svart
är den neutrala basen.
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Varje färg kan som ytterligare accent användas i
fasta tonsteg om 75, 50 och 25 % av den fulla
färgtonen. Det ger en ökad variation, men samtidigt
ska tonade färgytor användas sparsamt. I första hand
ska vi uppfattas som lysande gult och klart grönt!

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT I VINGÅKERS KOMMUN

Vingåkers kommuns mönster
Som förstärkning till våra proﬁlfärger ﬁnns
stiliserade mönster framtagna. Den gula färgen delas
in i fält, den gröna har ett frodigt lövverk och den blå
böljande vågor. De stiliserade mönstren är
proﬁlstärkande och starka identitetsbärare, framför

allt på omslag. Genom att fylla dekorplattorna
skapas tydlighet och fräschör. Mönstret är sömlöst
och kan repeteras i oändlighet utan synliga skarvar.
Här visas en komplett mönsterrapport.

Varumärke Vingåkersbygden
Utöver ovan nämnda komplementfärger och mönster ingår även nedanstående röda med mönster från stugväggar
i Vingåkers kommuns grafiska profil. Den röda färgen är den färg som även finns tillgänglig vid användandet av
varumärket Vingåkersbygden.

8

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT I VINGÅKERS KOMMUN

Vingåkers kommuns typsnitt
Vi ska upplevas som en modern kommun med stark
sammanhållning. De typsnitt vi har valt förstärker
den bilden av oss. De är mjuka i sin framtoning,
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samtidigt som de har en fräsch renhet och enkelhet,
som ger dem en samtida känsla.
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Vingåkers kommuns bilder
Vår kommun är våra invånare. Därför använder vi oss gärna av bilder med människor som bor och verkar på
orten. Foton på platser är huvudsakligen från vår egen bygd, speciellt när miljön går att identiﬁera.
Bilderna ska utstråla glädje, engagemang, gemenskap och framtidstro. De är gärna inkluderande och
mångkulturella. Vi speglar livets alla skeden med olika generationer och olika situationer.
Bilderna får vara amatörfotograferade, men de ska alltid hålla en hög kvalitet.
Vingåkers kommuns bildbank ﬁnns samlad i ett centralt bildhanteringssystem som administreras av
kommunikatörerna.
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Vingåkers kommuns bastrycksaker
Vi har ett antal så kallade bastrycksaker, för kommunikation och kontaktuppgifter. Det är bland annat visitkort,
korrespondenskort, brevpapper och kuvert. De följer alltid samma mall och utseende.
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Exempel
vingaker.se

F~rä!dr,!aktiv

inskolning
pa Vlngakers förskolor

!~
Vingåkers
kommun

Vingåkers naturreservat
Tomsängen, Igelbålen
och Perstorpsskogen
Duis autem vel eum irure dolare in reprehenderit in
voluptate "elit esse molestaie son consequat. vel illum
dolore eu fugiat nulla pariatur.

Vingåkers

kommun
vingaker.se

lIing~kers kommun
Samhällsbyunad

64380Ving<\!;er

Besöhadrl'S'
P~rO:väg"" 8
V<ixe!0151 · 191 00
E-pcy.! rommun@VingakeL>e

Mer inforJT\ilrion

:~u:r inf~rmation om~t vero eos et
ffi

JU"!o odfO d'grlissim qui blandi!

praesent lupatum deleni! a,gue duos

~::tt :IesUUS exeptur sint occaecat
privident, Simol tempor sunt
In cu lpa qu i olf,cia d...-.... runt mollit .. nim id
est laborum et dolor vingakeue
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Mallar för styrdokument i Word

Guidens innehåll
Kommande sidor visar de olika färgkoderna
utifrån tidigare beskrivna kategorier. Därutöver
visas de olika användningsområden på
teckensnitten. Mallarna finns tillgängliga i ditt
Wordprogram, under fliken Personligt. Vid
arbete på distans behöver du aktivera VPN för
åtkomst.

Detta är en grafisk vägledning till dig som ska
skriva ett styrdokument. Denna grafiska guide är
framtagen för att underlätta skapandet av
styrdokument samt bidra till en enhetlig och
sammanhållen struktur.
För att styrdokumentet ska vara tydliga och
enhetliga krävs en fast och tydlig terminologi.
Terminologin underlättar arbetet med att ta fram
nya styrdokument, samt arbetet med att revidera
befintliga. Terminologin ska vara ett stöd i
förståelsen för hur ett styrdokument ska
tillämpas. Utöver det bör styrdokumenten ha
tilldelade egenskaper som beskriver ansvars- och
rollfördelning, önskad styrning samt för vilka
dokumentet gäller. Önskvärt är också
information om framtida revidering av
styrdokumentet, giltighetstid samt beslutsinstans.
Läs gärna mer i Författningssamlingen, flik 6.53
Riktlinje för styrdokumen
t
Ansvarig för dokumentet: Kommunikationschef
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1. RUBRIKEN
Nurn exeeat evenduc illoribusape porumente di aut debit fuga. Nequat aut ad ut fugit offiei ra mmus, nonsecepta
sa vo lestor soluptat Apediei liquia doluptatur sectam qill vente etur aruption eosa dentio. Et hilite laut aut adieim
vendio. Gias apis audae volupta spienis maximai oreeerumque dolorum ent. Natemquatur re eonsequi dent ut et aliti
sinime lam velie tem simaionrurn unt apit, que voluptur? Boremquis ipsuntus eaqui odi aut estio. Atur? Qui voloreperis reserer ovidemo loreseque impossum rest, sus eiumque pror as ex eos alie temqui do llit, sandem reriant, iusciae
eonsequ odigenet aute ipis aspereh illeeepudis mo eation nobitam , a dolupta teeulpa ruptas dolupti busa

1.1 Occullaborro te molestium audio
Et mo iurn etur, omnim sitati unt estia voluptae nos voloria eulJieiam , omnihieient litiaspit exeritenis qill aeepratur
rempeleseeto oeeus, eus, quiam, sam re, volonrurn haribusdae parehitin pedi sam hareimodis dolo quae none mmil id
maxim dolupti beremarn as maxima lare nusanda diatur, et lam aruptam alitatur, voluptat ere niam et que volum essequiatem facil istem reeto molum, sum endaeeesti on natque iur sae isquam, quiat hilliquo blabo. Cerum et plis molore,
consent, qui ut pra dolar sam sam, ipsarnus estisci vent que vit restiatas eate num quideli genditi iscidenda velescilit
officienda velitatiis rnagnis corions equatis citaquia vellorum re perunt am , ab incto bea soluptiunt valorat.

1.1.1 Rias aute nectem
Liat aligent [ugit quibeatern ni tenissunt pos dolupta dessi corum et, cusarn arum quarnet laniet expedi quam lab int
dit, vollantist est harurn rem aut voles et lis inete vel il es sum faeestrupta vollent qui cum eumenti busdant as eaqui
am es alitatur apeliquae rem eusa quod earum que nihilistrum eones por assite noneetatem. Nequo beaque preiunt ut
autet et laborectur reiusape num non pos remolor eptati con eone nesequo dolorem dolorum quas aliqui volupta spitioreperi dia dolorereiat ea vitin repra alitis dolorerae venihillo ineiis nam quam dipsam ra inum qui temo quati in etur?
Gitatio nseque expera dolles mosamustrum volupta tquuntistis aspidus.

1.1.2 Ipis dolorum si verem volorer epernatem quosanis plignimus
Ehendis vollaudae volupta eaquia eonsequatia dolora nit aut es deri ineturepere, ut optati voluptas re reprae sequat as
iliquo minvelit rehende rferio. To iliquis eium que doluptas same eos molorum digenim poreprestiurn num apidebis
sitiuntus nis esequos rero eat destrum illupta tiaepro endenis dis voluptate elestiam qui blamet fuga. Buseiustis eos
earehit vo lupis irninvendae omnis aut ommodit omnia velit laboribus, ut a es ende esti od et omm olut derrov idem.
Nam sequid quis init volorum quiati eonserionse net fugit omnis sequo volorerferor milia doluptatem aut esequi rem
iur apit qui voluptas volore debit ullorep eresten duciis ationse dissit et et fugiatem endiamus quo dueient ommolorios etur most faeero odi re, volorep udipsam, id ut ium faeeus eum , eoneeta qui alit aspiet aut ea voloreperio ero
dolupta turest eseeus is eorios experiatatem etur aligen~ quos que nos doluptas arumqui doluptatia eoriat.
Ide omnihietotae nobis dollupietern ex exeero ea vel molorectusa eomnis moles reperia sitas ped et fuga. Obit fuga.
Hieiliq uiates aute repellaeeus as voluptatus is re aliquis eiusam sus eieia si aut fugitatempor aeid quat moluptatur autaqui untiandissum veris quas ape raeeea dueipie ndaereped eostia quam fugiae nos essitaeeto quatempos et ent fugit
fugia qui animinvent most as dolupis ma quia porae rem qui ad molo dolerns quodio et atiam , a parunl expelle nimus,
volestem quiam res ea audam vo lum

1.1.3 Rians under in dios meda
Liat aligent fugit quibeatem ni tenissunt pos dolupta dess i eorum et, eusam arum quamet laniet expedi quam lab int
dit, vollantist est harum rem aut voles et lis inete vel il es sum faeestrupta vollent qui cum eum enti busdant as eaqui
am es alitatur apeliquae rem eusa quod earum que nihilistrurn eones por assite noneetatem . Nequo beaque preiunt ut
autet et laboreetur reiusape num non pos remolor eptati con eone nesequo dolorem dolorum quas aliqui volup!a spitioreperi dia dolorereiat ea vitin repra alitis dolorerae venihillo ineiis nam quam dipsam ra inum qui temo quati in etur?

,.
2.
3.
4.
5.
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Sidfol med tv~ stycken till exempel ka ll ha nvl snln g
En bil ka~a
AJrnu en kalla
FJarde kallan p~ sidan
Max lem kallor per styd<:e

6.
7.
8.
9.

Ännu en kalla
En bil ka~a som ar s~ pass I~ng att den kraverflera
rader
Fjerde kanan p~ sidan
Max bo kallor per Sida
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as ad ut autem facearchi cae aped qui alibuscil ium e eos duci delless untiberum et laborecus, sus di solupie necero et
ligendi tatibus re, exped expelest, sinirna conseque aut voluptam quia eres enihic te qui conest volut rende conserum
explibus ve ndunt optiatur si dolo bero tern velestern fugi a solorem landam lah dera vel et a id etur, quas re, eliti doles
ad mi, omm olore reptas eatquae voluptatur aces alicatin eatesti am, aliquiatisi nisim res dolorep erepuda dolupti suntent ve lit landanim faccaes et odi ossitati sim inve ligent.
Ve l eni nonest o ffieiumque maximusdae simus aut la conet, consed exeerem, Nem is rem ne num quam qui aut alit,

vo luptur, quuntibus et rem pelecto blaboristo et re velibus estrum ut gualuste nis assit minvelibus etur, aut venda es il
explaut faccus re mporp oressima num net, conseguibus doloriatur reni a ipsum eatis aut ut aut is eaguaspit, in eiunt
alis am face ulpa ipsa sa m guis est rem et guid unt.
Ur, is ipid gue mo doluptas aliguam conesti o. Beribus pero et essegui unt, serferunt etur sim olorerro bea dis asimaionse velitio ventibu stibusant, nirnil iderest, sum esternpor sum velit occaborrum e min reiusa Cunl guunt.
Ut entet lam, quis rese vendit ineiam liquate mossita tii sitati o exeepro bea con eus eus.
Gentiumquunt volorurn eruntar autatur, con ea diorestium unt lit pre, ut lab ini magnitatinis exerferalur as audamet
omni illupieia volupta ipsaperio dolareeae magnat erurn et atis ut rent la et es ad quostio nsequat.

Ique dist quidel int
Vel imendieimin pro tempe ni quam nest esenis eonet parciis des voluptas eaqui dolorerurne nobisquaeri ut pa
quaestia vendebitatem quaspe eusae si que eus eatem. Hil id que laut eaqui dolor molorit, quassim nonsend ebitassunde vollab id exerurn fugit adit dolari quatiat issimen ditatur sus estis sim ipienda e nimilia que eum quam faeerum ,
sineto quo te pa ear se la eullanis pratiunt plibus nos restrum as adis esequosandis id quae. Ditiuritia do lupiei atur?
Quidesei sum hitaspei id et aut omnis aeeulles reium, utem eseeerurn hil ex ealurem olorae. Ut quam vo lupta turestia
dust, sa dit volent lanias id quodis ipsus, alit qui res erum eos ernam , nos molorest volendi eaboriatia vitiore eaborero
quatianisti blabo. Nequae que non non prent mos ra vematissunt volarer epelias as aspisim faeepro ipid modignitis as
ut volupta none eus mostinctis vel idemqui quod moluptatern quiantio eurn , ut quas estionesto inetureieim endis nis
dempar raepedignam dolum as alitatem. Nam, qui volo offie to inis porem inetur sam secusae.

Est ut laut at
Iquaspedi vo lupta erorem et aut eos quunt, nat dieaturia qui blaut offic te voluptate cuptat omnihil ium et qui ventus
et quo v itatur mi, sit vendae. Ximusti aut fuga. Mendae magnihieiis ut oeeus dendiandipsa ne mo lupta tureiur? Qui
quam aut eostrunt.

Ibus, odit maximpore auda dolor renimporit officipsunt
Equae pre liquisc iunditecabor moles et acea vollacc usciducium idit ipicia volupta sim endendit quo odis pos cusdae
est vo lorep raerrum consequi illabor eseque presere nihil etur, ut into corita seribus des mo to dusda vidi od moditio.
Tisti tecti a im hilis most ligenihit ent, officiendel etur maio. Nam utatur am fuga. Andi dendi s im oditi corem unditas
et liguatia quodi as eos moloreperum , odit, optaspe Borpor ad ut officae vo lores aliquasin Cunl nosant eum in rerro
erorum vo luptat re, sitium, as sim etur auta expe et pror siti dignimus volo bia ab ipiciet vent qui a quia vendi que
voluptatus, sant essirnin irnpore et fuga. Ut porenderro blabo. Im a doluptatiis est, sunde lam que volore, tern quuntus
alitatisqui tem ipsandit ulpar io. Erum irnpor modi cae enderist ped guo ipsa nulparum fuga. Ita archit aut doloreni tet
into ini coreperate ne de dolore omnim gui aped enderupis ea num gui des dolorestem etur, ut quatam, cumquam landi accum gue pra gue plaboribus pores rerferorem gue liguatur, sitae. Sed untiore plitae magnaturesed magnam labo.
Eguam, vo lupti se eatio cumguis itagui con restiur, sunda e sinctat uribusantia nusti or atquossum , omni id quundebit
ommo tern vo lum fugi a am voluptatern gue guidunt et ati aut et ratio delitat uribusant venistrum dis expel es adiciminus dunhor sime simus ditio te guo ommod guo idusapiendi dolorup taturio. Voluptate rerest, teOl estibus exerum .
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Mallar för Powerpoint
Professionell presentation
När du i din tjänst ska presentera så ska denna presentation skapas i befintliga
mallar. Vi arbetar hela tiden för att skapa en enhetlig och professionell
framtoning i alla externa som interna sammanhang. I Powerpoint finns grafiskt
formgivna mallar, anpassade till Vingåkers kommuns grafiska profil. Mallarna
finns tillgängliga i ditt Powerpointprogram, under fliken Personligt. Vid arbete
på distans behöver du aktivera VPN för åtkomst.
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RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT I VINGÅKERS KOMMUN

Innehållsförteckning

Målgrupp ..................................................................................... 3
Bakgrund ..................................................................................... 4
Riktlinjer för användning av platsvarumärket ............................. 5
Logotyp – en tagg ....................................................................... 6
Taggens placering ....................................................................... 6
Hashtags till Vingåkersbygden.................................................... 7
Färger och mönster...................................................................... 8
Typsnitt ....................................................................................... 9
Bilder......................................................................................... 10
Exempel på hur varumärket används ........................................ 11
Exempel broschyr A4 ................................................................ 12
Exempel broschyr A5 ................................................................ 13
Exempel evenemang och annons .............................................. 14
Exempel affisch A3 ................................................................... 15

Tillsammans är vi
Vingåkersbygden!

Målgrupp
Besökare Turister, idrottsutövare,
publik, anhöriga m fl.

Ett starkt varumärke skapar affärsnytta och tillväxt. För att
bygga ett starkt varumärke är det viktigt att börja inifrån, med
alla som bor och verkar i Vingåkersbygden. Genom att vi
gemensamt går ihop som budbärare stärker vi
Vingåkersbygdens platsvarumärke.
Det är viktigt att på ett enhetligt sätt kunna marknadsföra vår
bygd när vi både är fler aktörer eller ensam aktör som vill visa
sin tillhörighet till bygden.

Boende Invånare och potentiella nya
invånare i Vingåkers kommun.
Näringsliv Företagare i Vingåker och
potentiella nya företag och
företagsledningar m fl.
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Bakgrund
2015 gjordes en varumärkesundersökning i Vingåker. Ett omfattande arbete som
inkluderade bland annat lokala företagare, föreningar och organisationer,
invånare, anställda i Vingåkers kommun som enkätundersökningar riktade till de
som besöker Vingåker och slumpmässigt valda från hela Sverige. Utifrån det
resultatet reviderades Vingåkers kommuns grafiska profil, varumärket
Vingåkersbygden togs fram baserat på värdeord, varumärkeslöfte och position,
läs mer nedan.
Taggen symboliserar Vingåkers långa historia inom konfektionsindustrin.
Vingåkers- och Österåkersdräkterna är av gammalt ursprung. Dess utformning
och mönster har bevarats genom århundraden, sydda i generation efter
generation. Dräktens självklara plats i bygden innebar en god grogrund för
duktiga sömmerskor och skräddare.
1849 föddes Per Widengren i Marsjö. Han inledde sin konfektionsbana med att
gå från dörr till dörr med ett knyte för att sälja sytillbehör. Knytet byttes ut mot
en kärra för att sen utvecklas till en av Sveriges första klädes- och
manufakturaffärer med lagerhållning av färdigsydda kläder. Han startade med
två skräddare, 1920 byggdes konfektionsfabriken Widengrens med närmare 200
anställda.
1937 byggdes ytterligare en konfektionsfabrik i Vingåker, Ljungströms.
Vingåkersbygden blomstrade med många sysselsatta inom konfektion, vintertid
när trycket på jordbruket var lägre syddes det i stugorna för att sälja till de
flertalet entreprenörerna som etablerat sig i bygden. 1942 registreras varumärket
SIR av konfektionsfabriken Ljungströms. Ljungströms kom att bli den
dominerande och enda kvarvarande fabriken.
I slutet av 80-talet såldes fabriken och tillverkningen flyttades utomlands.
Vingåkers Factory Outlet öppnades 1995 i de gamla fabrikslokalerna och har sen
dess blivit en av Sveriges ledande outlets.

Position

Värdeord

Vår position i vår kommunikation är våra främsta
tillgångar och det vi vill förknippas med på lång sikt:

Värdeorden för Vingåkers kommun och
Vingåkersbygden är:

Nära upplevelser

Närhet

Gemenskap

Småskalig hållbarhet

Lugn

Trygghet

Välkomnande mångfald

Engagemang

Position

Smart landsbygdsinnovation
Varumärkeslöftet
Vi lovar att leverera och leva upp till att vi är: Sveriges smartaste landsbygder
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Riktlinjer för användning av platsvarumärket
För att bygga ett starkt och enhetligt platsvarumärke
har en logotyp och ett grafiskt manér för platsen
Vingåkersbygden tagits fram.
I den här grafiska guiden visar vi hur logotypen
används när den är ensam avsändare, samt hur den
kan användas tillsammans med andra aktörer
exempelvis kommun, förening och företag.
Platsvarumärket riktar sig till både den som bor och
bedriver sitt företag i bygden, likväl för den som är
aktiv i bygden men har sin hemvist på annan ort.
Med platsvarumärket Vingåkersbygden menar vi
alla platser i det geografiska området Vingåkers
kommun och får användas av alla aktörer i
Vingåkersbygden, oavsett bransch, när de vill
kommunicera och ge en positiv bild av sin bygd.
Du som aktör är med och bidrar till att stärka
varumärket Vingåkersbygden. Plattformen ska vara
en grund och resurs för marknadsföringen av
Vingåkersbygden och den ska förmedla bilden av
platsen som:
• ett attraktivt besöksmål
• en attraktiv etableringsort för företag
• en attraktiv plats att leva och bo på

* Vingåkersbygdens symbol ska användas på ett
sådant sätt att det tydligt framgår vem som är
avsändare. Den ska inte ersätta företagens/
organisationernas varumärken eller grafiska profiler.
* Vingåkersbygdens symbol ska användas i
sammanhang
som
stödjer
bilden
av
Vingåkersbygden på ett positivt och respektfullt sätt.
* Vingåkersbygdens symbol får inte modifieras på
något sätt. Detta innefattar ändring av färg, skevning,
toning, skuggning eller andra effekter. Den får inte
heller roteras, vinklas eller läggas spegelvänd. Det är
inte heller tillåtet att skriva till en payoff, byline eller
slogan.
* Vingåkersbygdens symbol får inte användas på ett
sådant sätt att den dominerar budskapet på den yta
som är aktuell. Den kan följaktligen inte utgöra ett
huvudbudskap. Undantag från denna regel kräver
särskilt beslut. Kontakta kommunikationschef eller
kommunikatör på Vingåkers kommun.
En förutsättning för användande av platsvarumärket
Vingåkersbygdens symbol är att ICC:s regler för
reklam och marknadskommunikation följs:
www.reklamombudsmannen.org

• ett attraktivt föreningsliv
Du hämtar underlag till Vingåkersbygden på
vingakersbygden.se
* Vingåkersbygdens symbol, taggen, ska betraktas
som en gemensam budbärare och inte som en
gemensam avsändare.

Varumärket får inte användas på stötandet, kränkande, diskriminerande eller på annat negativt eller olagligt sätt.
Vingåkers kommun förbehåller sig rätten att ålägga de som nyttjar platsvarumärket Vingåkersbygdens symbol på
ett felaktigt sätt, att vidta åtgärder så att felaktigt nyttjande upphör. Användande som ensam symbol/varumärke på
en produkt/plats etc kan ske, men kräver särskilt beslut.
KONTAKT: Kommunikationschef tfn 0151 191 19
Mail: kommunikation@vingaker.se, tfn: kontakta kommunikatör via kommunens växel 0151-191 00
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Logotyp – en tagg
En tagg som de man ser i kläder (historik)
Sju sömmar för att sy ihop bygdens sju delar - Läppe, Österåker,
Högsjö, Baggetorp, Marmorbyn, landsbygd och centralort.
Taggen får användas i angiven utformning. Den får inte
användas förändrad, med annorlunda form, teckensnitt eller
färger.

__________________________________________________________________________________________

Taggens placering
Taggen får användas mot färgad eller bildbakgrund.
Taggen placeras i ytterkant, i övre delen av ytan.
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Hashtags till Vingåkersbygden
Vingåkersbygdens strategiska huvudtaggar är #vingåkersbygden, #sverigessmartastelandsbygd och
#vingåkerväxer
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Färger och mönster
Vingåkersbygdens huvudfärg är röd. Komplementfärger för Vingåkers kommun är de
som anges i Vingåkers kommuns Grafiska guide.
Vid företagsanvändning får avvikande komplementfärger användas, huvudfärgen är
alltid röd enligt nedan färgschema.
Vingåkersbygden samt mönster hämtat från stugvägg.

Vingåkers kommuns komplementfärger
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Typsnitt
Lato, Arial samt Times New Roman i kursiv ställning.
Dessa fungerar på webben och är licensfria.
För åtkomst till Vingåker Headline, tag kontakt med kommunikatör på Vingåkers kommun.
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Bilder
•

Bilderna på platser är huvudsakligen från vår egen bygd, speciellt när
miljön går att identifiera.

•

Bilderna ska utgå från framtaget varumärke och förmedla vårt budskap
av värdeord, varumärkeslöfte och positionering.

•

Bilderna är gärna inkluderande och mångkulturella.

•

Bilderna speglar livets alla skeden med olika generationer och olika
situationer.

•

Bilderna får vara amatörfotograferade, men de ska alltid hålla en hög
kvalitet.
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Exempel på hur varumärket används

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT I VINGÅKERS KOMMUN

Exempel broschyr A4
Exempel

Kommunbroschyr/ folder med Vingåkersbygdens
V ingåkersbygdens logotyp, fram
f ram - och baksida A4,
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Exempel evenemang och annons
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Exempel affisch A3

Exempel
Proflierande afflscher A3
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Exempel användning av tagg
Exempel
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Gemensamma riktlinjer gör oss
starka och trygga
Vingåker är en ort i utveckling. Vi är inte störst. Vi är heller inte de som syns mest. Men
vi har våra styrkor, som gör oss stolta och som vi gemensamt bygger vidare på. Och när
vi väl kommunicerar, så ska vi lätt kännas igen. Det kräver tydlighet och personlighet.
Det kräver också kunskap och ett långsiktigt tänkande. Tillsammans skapar vi helt
enkelt en starkare kommun. Det här är en grafisk guide för organisationsvarumärket
Vingåkers kommun. Vi redogör för vårt varumärke och det som utgör våra grafiska
ramar, som till exempel logotypen, färger, bilder och typografi. Och här finns även
exempel på kontorstryck och andra trycksaker. Den grafiska guiden är till för att följas
av alla medarbetare. Den ska vara din hjälp och ditt stöd. Genom att arbeta konsekvent,
gör vi ett professionellt arbete som bidrar till framgångsrika varumärken. Det stärker
Vingåkers kommun och bilden som vi vill förmedla.
Om du har frågor, är du alltid välkommen att kontakta
helpdesk.kommunikation@vingaker.se
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Varumärket
Ett varumärke är ett löfte. Det väcker förväntningar
associationer, känslor och attityder. Själva varumärket kan
vara avgörande för människors beslut och handlingar. Att
skapa ett varumärke är ett långsiktigt arbete. Det vi gör och
det vi säger måste gå hand i hand. Vi måste helt enkelt hålla
det vi lovar. Varumärket ska vara tydligt, unikt och positivt
laddat. Framgångsrika varumärken är dessutom personliga.

Varumärkeslöfte
Vi lovar att leverera och leva upp till att vi är:
Sveriges smartaste landsbygd

Logotyper och grafiskt
manér

Värdeord
Ett starkt varumärke byggs utifrån ett antal värdeord, som
genomsyrar hela organisationen. Det innebär att alla bör känna
till dem och fundera på hur de är applicerbara på de egna
arbetsuppgifterna, men också verksamheten som helhet. För
att värdeorden ska ha något värde, ska de helst vara relevanta,
unika, personliga, målgruppsanpassade och upplevas
löftesrika. Själva värdeorden behöver inte kommuniceras
ordagrant. Däremot ska det vi kommunicerar, våra budskap
utåt, andas det kärnvärdena förmedlar.

Vårt varumärke, Vingåkers kommun, ska kläs i en form. Det
ska få ett utseende som gör att man känner igen sig.
Det grafiska manéret byggs upp med ett formspråk, grafiska
element, bilder, typsnitt och en logotyp. Själva logotypen är
den symbolbild som finns tillsammans med namnet. Här i
guiden finns tydliga riktlinjer för hur det grafiska manéret och
logotypen ska användas.

Det är vårt gemensamma ansvar.
Värdeorden för Vingåkers kommun är:
Närhet

Gemenskap

Lugn

Trygghet

Engagemang

Position
Vår position i vår kommunikation är våra främsta tillgångar
och det vi vill förknippas med på lång sikt:

Nära upplevelser
Småskalig hållbarhet
Välkomnande mångfald
Smart landsbygdsinnovation
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Vingåkers kommuns logotyp
Vingåkers kommuns logotyp (kommunvapen) fick sin nya
utformning 2016. Den nya logotypen är en förenklad version
av kommunens tidigare logotyper genom åren.
Ekträdet och humleslingan är fortsatt viktiga symboler, likaså
de karaktäristiska färgerna gult och grönt. Vingåkers
kommuns logotyp är en kvalitetsstämpel på informationen den
representerar samt ett tydliggörande av avsändare. Inom våra
verksamheter är det givet att våra dokument och information

innehåller logotypen. Varje medarbetare har ett ansvar att
efterleva detta.
Kommunikationschef har delegation på att godkänna
användning av logotypen av extern part.
Tag kontakt med kommunens kommunikatörer eller
kommunikationschef vid behov av hjälp och tillgång till
logotypen.

Huvudlogotyp
I första hand använder vi oss av den centrerade uppställningen av logotypen.
Verksamhetsavsändare används inte, endast huvudlogotypen. Vid behov av
tydlig verksamhetsavsändare ska detta förstärkas i text, rubrik och bild

.
.
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Huvudlogotyp med vit text

Svart logotyp

Huvudlogotypen kan ha vit
text då synbarheten på texten
så kräver.

I de fall när färgtryck inte är möjligt
ﬁnns den centrerade logotypen i
svartvitt utförande.

Vänsterställd logotyp
Den vänsterställda logotypen finns som
alternativ till den centrerade huvudlogotypen, till
exempel när den centrerade tar för stor plats på
höjden. Logotypen används endast i
undantagsfall.

Logotypens storlek och placering
Användningen av logotypen ska vara konsekvent oavsett vart den används. Det innebär bland annat att vi alltid
följer de anvisningar som ﬁnns vad gäller storlek och placering.

Här nedan ﬁnns ett ﬂertal exempel som kan vara till stöd för hur det kan se ut.
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Vingåkers kommuns färger
Kommunens färger är hämtade från vår bygd. Gult
för fält och åkrar, grönt från traktens lövverk och
blått från sjöar och vattendrag. Vitt, grått och svart
är den neutrala basen.

7

Varje färg kan som ytterligare accent användas i
fasta tonsteg om 75, 50 och 25 % av den fulla
färgtonen. Det ger en ökad variation, men samtidigt
ska tonade färgytor användas sparsamt. I första hand
ska vi uppfattas som lysande gult och klart grönt!
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Vingåkers kommuns mönster
Som förstärkning till våra proﬁlfärger ﬁnns
stiliserade mönster framtagna. Den gula färgen delas
in i fält, den gröna har ett frodigt lövverk och den blå
böljande vågor. De stiliserade mönstren är
proﬁlstärkande och starka identitetsbärare, framför

allt på omslag. Genom att fylla dekorplattorna
skapas tydlighet och fräschör. Mönstret är sömlöst
och kan repeteras i oändlighet utan synliga skarvar.
Här visas en komplett mönsterrapport.

Varumärke Vingåkersbygden
Utöver ovan nämnda komplementfärger och mönster ingår även nedanstående röda med mönster från stugväggar
i Vingåkers kommuns grafiska profil. Den röda färgen är den färg som även finns tillgänglig vid användandet av
varumärket Vingåkersbygden.
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Vingåkers kommuns typsnitt
Vi ska upplevas som en modern kommun med stark
sammanhållning. De typsnitt vi har valt förstärker
den bilden av oss. De är mjuka i sin framtoning,
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samtidigt som de har en fräsch renhet och enkelhet,
som ger dem en samtida känsla.
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Vingåkers kommuns bilder
Vår kommun är våra invånare. Därför använder vi oss gärna av bilder med människor som bor och verkar på
orten. Foton på platser är huvudsakligen från vår egen bygd, speciellt när miljön går att identiﬁera.
Bilderna ska utstråla glädje, engagemang, gemenskap och framtidstro. De är gärna inkluderande och
mångkulturella. Vi speglar livets alla skeden med olika generationer och olika situationer.
Bilderna får vara amatörfotograferade, men de ska alltid hålla en hög kvalitet.
Vingåkers kommuns bildbank ﬁnns samlad i ett centralt bildhanteringssystem som administreras av
kommunikatörerna.
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Vingåkers kommuns bastrycksaker
Vi har ett antal så kallade bastrycksaker, för kommunikation och kontaktuppgifter. Det är bland annat visitkort,
korrespondenskort, brevpapper och kuvert. De följer alltid samma mall och utseende.
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Mallar för styrdokument i Word

Guidens innehåll
Kommande sidor visar de olika färgkoderna
utifrån tidigare beskrivna kategorier. Därutöver
visas de olika användningsområden på
teckensnitten. Mallarna finns tillgängliga i ditt
Wordprogram, under fliken Personligt. Vid
arbete på distans behöver du aktivera VPN för
åtkomst.

Detta är en grafisk vägledning till dig som ska
skriva ett styrdokument. Denna grafiska guide är
framtagen för att underlätta skapandet av
styrdokument samt bidra till en enhetlig och
sammanhållen struktur.
För att styrdokumentet ska vara tydliga och
enhetliga krävs en fast och tydlig terminologi.
Terminologin underlättar arbetet med att ta fram
nya styrdokument, samt arbetet med att revidera
befintliga. Terminologin ska vara ett stöd i
förståelsen för hur ett styrdokument ska
tillämpas. Utöver det bör styrdokumenten ha
tilldelade egenskaper som beskriver ansvars- och
rollfördelning, önskad styrning samt för vilka
dokumentet gäller. Önskvärt är också
information om framtida revidering av
styrdokumentet, giltighetstid samt beslutsinstans.
Läs gärna mer i Författningssamlingen, flik 6.53
Riktlinje för styrdokumen
t
Ansvarig för dokumentet: Kommunikationschef
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porwnente di aut debit fuga. Nequat aut ad ut fugit offiei ra mmus,
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sa vo
lestor soluptat.
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Apediei liquia doluptatur sectam qui
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hilite
lite laut aut adieim
oreeerwnque dolorum
dolorwn ent. Natemquatur re eonsequi dent ut et aliti
vendio. Gias apis audae volupta spienis maximai oreeerumque
teOl simaiorrum
odi aut estio.
estio. Atur? Qui
sinime lam velie tem
simaionrurn unt apit, que voluptur? Boremquis ipsuntus eaqui odi
Qui voloreperis reserer ovidemo loreseque impossum rest, sus eiumque pror as ex eos alic
alie temqui dollit,
do llit, sandem feriant,
reriant, iusciae
eonsequ odigenet aute ipis aspereh illeeepudis mo eation nobitam , a dolupta teeulpa ruptas dolupti busa

1.1 Occullaborro te molestium audio
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nimil id
maxim dolupti beremam
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lare nusanda diatur, et lam aruptam alitatur, voluptat ere niam et que volwl1
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on natque iur sae isquam, quiat hilliquo blabo.
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dolar sam sam, ipsarnus estisci vent que vit restiatas eate num quideli genditi iscidenda velescilit
meta bea soluptiunt valorat.
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officienda velitatiis rnagnis
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sum facestrupta
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gui des dolorestem etur, ut quatam, cumquam landi accum que
gue pra que
gue plaboribus pores rerferorem que
gue liquatur,
liguatur, sitae.
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RIKTLINJER
RIKTL INJER FOR STYRDOKUMENT
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Vingåkers kommun

ev. nämnd
64380 Vingåker

"Faktaruta Rubrik"
Rubrik" Arial Bold 10/13

Besöksadress

"Faktaruta Brödtext" Arial Regular 9/12

Parkvägen 8
Växel 0151·191
0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
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vingaker.se

Strategi för

Barn- och utbildningsförvaltningen
Flik 3.2
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Föreskrifter ...

Barn- och utbildningsförvaltningen
Flik 3.2
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Mallar för Powerpoint
Professionell presentation
När du i din tjänst ska presentera så ska denna presentation skapas i befintliga
mallar. Vi arbetar hela tiden för att skapa en enhetlig och professionell
framtoning i alla externa som interna sammanhang. I Powerpoint finns grafiskt
formgivna mallar, anpassade till Vingåkers kommuns grafiska profil. Mallarna
finns tillgängliga i ditt Powerpointprogram, under fliken Personligt. Vid arbete
på distans behöver du aktivera VPN för åtkomst.
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Dokumenttyp

Riktlinje - Riktlinjer för platsvarumärket Vingåkersbygden

Dokumentnamn

Bilaga - Riktlinjer för platsvarumärket Vingåkersbygden

Fastställd

2021

Beslutande

Kommunfullmäktige

Giltighetstid

Tillsvidare

Processägare

Kommunikationschef

Senast reviderad
Detta dokument gäller för hela kommunorganisationen samt för de externa aktörer som uppfyller
kriterierna för att bidra till Vingåkersbygdens varumärke
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Tillsammans är vi
Vingåkersbygden!

Målgrupp
Besökare Turister, idrottsutövare,
publik, anhöriga m fl.

Ett starkt varumärke skapar affärsnytta och tillväxt. För att
bygga ett starkt varumärke är det viktigt att börja inifrån, med
alla som bor och verkar i Vingåkersbygden. Genom att vi
gemensamt går ihop som budbärare stärker vi
Vingåkersbygdens platsvarumärke.
Det är viktigt att på ett enhetligt sätt kunna marknadsföra vår
bygd när vi både är fler aktörer eller ensam aktör som vill visa
sin tillhörighet till bygden.

Boende Invånare och potentiella nya
invånare i Vingåkers kommun.
Näringsliv Företagare i Vingåker och
potentiella nya företag och
företagsledningar m fl.

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT I VINGÅKERS KOMMUN

Bakgrund
2015 gjordes en varumärkesundersökning i Vingåker. Ett omfattande arbete som
inkluderade bland annat lokala företagare, föreningar och organisationer,
invånare, anställda i Vingåkers kommun som enkätundersökningar riktade till de
som besöker Vingåker och slumpmässigt valda från hela Sverige. Utifrån det
resultatet reviderades Vingåkers kommuns grafiska profil, varumärket
Vingåkersbygden togs fram baserat på värdeord, varumärkeslöfte och position,
läs mer nedan.
Taggen symboliserar Vingåkers långa historia inom konfektionsindustrin.
Vingåkers- och Österåkersdräkterna är av gammalt ursprung. Dess utformning
och mönster har bevarats genom århundraden, sydda i generation efter
generation. Dräktens självklara plats i bygden innebar en god grogrund för
duktiga sömmerskor och skräddare.
1849 föddes Per Widengren i Marsjö. Han inledde sin konfektionsbana med att
gå från dörr till dörr med ett knyte för att sälja sytillbehör. Knytet byttes ut mot
en kärra för att sen utvecklas till en av Sveriges första klädes- och
manufakturaffärer med lagerhållning av färdigsydda kläder. Han startade med
två skräddare, 1920 byggdes konfektionsfabriken Widengrens med närmare 200
anställda.
1937 byggdes ytterligare en konfektionsfabrik i Vingåker, Ljungströms.
Vingåkersbygden blomstrade med många sysselsatta inom konfektion, vintertid
när trycket på jordbruket var lägre syddes det i stugorna för att sälja till de
flertalet entreprenörerna som etablerat sig i bygden. 1942 registreras varumärket
SIR av konfektionsfabriken Ljungströms. Ljungströms kom att bli den
dominerande och enda kvarvarande fabriken.
I slutet av 80-talet såldes fabriken och tillverkningen flyttades utomlands.
Vingåkers Factory Outlet öppnades 1995 i de gamla fabrikslokalerna och har sen
dess blivit en av Sveriges ledande outlets.

Position

Värdeord

Vår position i vår kommunikation är våra främsta
tillgångar och det vi vill förknippas med på lång sikt:

Värdeorden för Vingåkers kommun och
Vingåkersbygden är:

Nära upplevelser

Närhet

Gemenskap

Småskalig hållbarhet

Lugn

Trygghet

Välkomnande mångfald

Engagemang

Position

Smart landsbygdsinnovation
Varumärkeslöftet
Vi lovar att leverera och leva upp till att vi är: Sveriges smartaste landsbygder
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Riktlinjer för användning av platsvarumärket
För att bygga ett starkt och enhetligt platsvarumärke
har en logotyp och ett grafiskt manér för platsen
Vingåkersbygden tagits fram.
I den här grafiska guiden visar vi hur logotypen
används när den är ensam avsändare, samt hur den
kan användas tillsammans med andra aktörer
exempelvis kommun, förening och företag.
Platsvarumärket riktar sig till både den som bor och
bedriver sitt företag i bygden, likväl för den som är
aktiv i bygden men har sin hemvist på annan ort.
Med platsvarumärket Vingåkersbygden menar vi
alla platser i det geografiska området Vingåkers
kommun och får användas av alla aktörer i
Vingåkersbygden, oavsett bransch, när de vill
kommunicera och ge en positiv bild av sin bygd.
Du som aktör är med och bidrar till att stärka
varumärket Vingåkersbygden. Plattformen ska vara
en grund och resurs för marknadsföringen av
Vingåkersbygden och den ska förmedla bilden av
platsen som:
• ett attraktivt besöksmål
• en attraktiv etableringsort för företag
• en attraktiv plats att leva och bo på

* Vingåkersbygdens symbol ska användas på ett
sådant sätt att det tydligt framgår vem som är
avsändare. Den ska inte ersätta företagens/
organisationernas varumärken eller grafiska profiler.
* Vingåkersbygdens symbol ska användas i
sammanhang
som
stödjer
bilden
av
Vingåkersbygden på ett positivt och respektfullt sätt.
* Vingåkersbygdens symbol får inte modifieras på
något sätt. Detta innefattar ändring av färg, skevning,
toning, skuggning eller andra effekter. Den får inte
heller roteras, vinklas eller läggas spegelvänd. Det är
inte heller tillåtet att skriva till en payoff, byline eller
slogan.
* Vingåkersbygdens symbol får inte användas på ett
sådant sätt att den dominerar budskapet på den yta
som är aktuell. Den kan följaktligen inte utgöra ett
huvudbudskap. Undantag från denna regel kräver
särskilt beslut. Kontakta kommunikationschef eller
kommunikatör på Vingåkers kommun.
En förutsättning för användande av platsvarumärket
Vingåkersbygdens symbol är att ICC:s regler för
reklam och marknadskommunikation följs:
www.reklamombudsmannen.org

• ett attraktivt föreningsliv
Du hämtar underlag till Vingåkersbygden på
vingakersbygden.se
* Vingåkersbygdens symbol, taggen, ska betraktas
som en gemensam budbärare och inte som en
gemensam avsändare.

Varumärket får inte användas på stötandet, kränkande, diskriminerande eller på annat negativt eller olagligt sätt.
Vingåkers kommun förbehåller sig rätten att ålägga de som nyttjar platsvarumärket Vingåkersbygdens symbol på
ett felaktigt sätt, att vidta åtgärder så att felaktigt nyttjande upphör. Användande som ensam symbol/varumärke på
en produkt/plats etc kan ske, men kräver särskilt beslut.
KONTAKT: Kommunikationschef tfn 0151 191 19
Mail: kommunikation@vingaker.se, tfn: kontakta kommunikatör via kommunens växel 0151-191 00
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Logotyp – en tagg
En tagg som de man ser i kläder (historik)
Sju sömmar för att sy ihop bygdens sju delar - Läppe, Österåker,
Högsjö, Baggetorp, Marmorbyn, landsbygd och centralort.
Taggen får användas i angiven utformning. Den får inte
användas förändrad, med annorlunda form, teckensnitt eller
färger.

__________________________________________________________________________________________

Taggens placering
Taggen får användas mot färgad eller bildbakgrund.
Taggen placeras i ytterkant, i övre delen av ytan.
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Hashtags till Vingåkersbygden
Vingåkersbygdens strategiska huvudtaggar är #vingåkersbygden, #sverigessmartastelandsbygd och
#vingåkerväxer
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Färger och mönster
Vingåkersbygdens huvudfärg är röd. Komplementfärger för Vingåkers kommun är de
som anges i Vingåkers kommuns Grafiska guide.
Vid företagsanvändning får avvikande komplementfärger användas, huvudfärgen är
alltid röd enligt nedan färgschema.
Vingåkersbygden samt mönster hämtat från stugvägg.

Vingåkers kommuns komplementfärger
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Typsnitt
Lato, Arial samt Times New Roman i kursiv ställning.
Dessa fungerar på webben och är licensfria.
För åtkomst till Vingåker Headline, tag kontakt med kommunikatör på Vingåkers kommun.
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Bilder
•

Bilderna på platser är huvudsakligen från vår egen bygd, speciellt när
miljön går att identifiera.

•

Bilderna ska utgå från framtaget varumärke och förmedla vårt budskap
av värdeord, varumärkeslöfte och positionering.

•

Bilderna är gärna inkluderande och mångkulturella.

•

Bilderna speglar livets alla skeden med olika generationer och olika
situationer.

•

Bilderna får vara amatörfotograferade, men de ska alltid hålla en hög
kvalitet.
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Exempel på hur varumärket används
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Exempel broschyr A4
Exempel
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Exempel broschyr A5
Exempel
Broschyr/folder, fram- och baksida AS
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Exempel evenemang och annons
Exempel
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Exempel affisch A3

Exempel
Proflierande afflscher A3
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Exempel användning av tagg
Exempel

Fl aggo r

T-sh
irt med budska
T-s hirt
budskap.
p. Lago som bro
broderad
derad tagg.

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT I VINGÅKERS KOMMUN

Exempel digitala kanaler

Vingåkers kommun har en separat ingång till Vingåkersbygden. Innehållet under denna länk visar mer på de
gemensamma aktiviteterna som sker i bygden, likväl de projekt som bidrar till Vingåkersbygdens utveckling.
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Gemensamma riktlinjer gör oss
starka och trygga
Vårt kommunägda Säfstaholms slott är ett viktigt varumärke i Vingåkers kommun och
för hela Vingåkersbygden. Själva byggnaden i sig likväl de verksamheter och aktiviteter
som sker här sätter Vingåker på kartan. För att kunna skapa ett tydligt varumärke och en
tydlig avsändare har vi valt att ta fram en separat grafisk guide för Säfstaholms slott. Dock
bygger hela guiden på de grafiska manér som finns framtagna för Vingåkers kommun.
Detta för att tydliggöra sin koppling till att vara en del av Vingåkers kommuns
verksamheter.
Säfstaholms slott är en del av Vingåkers kommun men likväl en viktig del i det
gemensamma varumärket Vingåkersbygden och i marknadsföringen att besöka Vingåker.
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Bakgrund
Det ursprungliga slottet stod färdigt 1666 men fick sitt
nuvarande utseende i början av 1800-talet. Ny ägare var då
den unge greven Gustav Trolle Bonde. Genom hans omsorg
och mecenatskap blev slottet en självklar samlingsplats för
nationens dåtida kulturelit, men även lovande konstnärer fick
möjlighet att vistas i detta kulturcenter. Slottet fylldes med en
stor privat konstsamling och salarna var ofta fyllda av
besökare som åtnjöt mat och underhållning. Det var då greven
trivdes som bäst.
Slottsparken i engelsk stil med vattendammar och växtlighet
gav goda möjligheter till flanörer och utomhusaktiveter som
även dåtidens vingåkersbor bjöds in till. Ett omtalat sådant är
midsommarfesten som hölls i juli på 1800-talet för att
underhålla en drottning på besök.
Säfstaholms slott köptes 1968 av Vingåkers kommun, då tömt
på allt från sin forna glans. Det var först 1988 som den första
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konstutställningen hölls igen, då i Vingåkers kommuns regi.
Detta blev startskottet på slottets renässans med utställningar
och aktiviteter men även att försöka återskapa salarna från
grevens tid.
Under 2019-2020 genomgick Säfstaholms slott en stor
renovering. Parallellt med detta arbete hölls många
diskussioner i olika grupper och format om slottets framtida
funktion och innehåll. Bland annat bildades Säfstaholms
slottsråd bestående av tjänstemän, förtroendevalda,
föreningsmänniskor och kulturarbetare som varit ett stort stöd
i utformning och innehåll av slottets framtid.
Målet är att på bästa sätt skapa en naturlig mötesplats för
Vingåkersborna att åter söka sig till, men även en självklar
plats att besöka för de som inte bor här.
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Varumärket Säfstaholms slott
Säfstaholms slott har med sin långa historia en central plats i Vingåkersbygden. Att det också är centralt placerat ökar tillgängligheten
till slottet och dess verksamheter, oavsett om du är hitresande med tåg eller boendes i Vingåkersbygden. Ambitionen är att skapa en
miljö där det ständigt flödar av aktiviteter och möjligheter, likväl en plats i avslappnad och lugn miljö där det finns utrymme att ströva
runt, inomhus som utomhus. Det ska kännas inbjudande och välkomnande oavsett vem man är, och evenemang och aktiviteter som
arrangeras under året ska vittna om mångfald och god variation.

Varumärke

Varumärkeslöfte

Ett varumärke är ett löfte som väcker förväntningar,
associationer, känslor och attityder. Själva varumärket kan
vara avgörande för människors beslut och handlingar. Att
skapa ett varumärke är ett långsiktigt arbete. Det vi gör och
det vi säger måste gå hand i hand. Vi måste helt enkelt hålla
det vi lovar. Varumärket ska vara tydligt, unikt och positivt
laddat. Framgångsrika varumärken är dessutom personliga.

Vi lovar att leverera och leva upp till att vi är:

Värdeord
Ett starkt varumärke byggs utifrån ett antal värdeord, som
genomsyrar hela organisationen. Det innebär att alla bör känna
till dem och fundera på hur de är applicerbara på de egna
arbetsuppgifterna, men också verksamheten som helhet. För
att värdeorden ska ha något värde, ska de helst vara relevanta,
unika, personliga, målgruppsanpassade och upplevas
löftesrika. Själva värdeorden behöver inte kommuniceras
ordagrant. Däremot ska det vi kommunicerar, våra budskap
utåt, andas det kärnvärdena förmedlar.

Värdeorden för Säfstaholms slott är:

Historia

Stolthet

Välkomnade Lekfullt

Kultur

Vingåkersbornas vardagsrum

En plats för alla. En plats man vill återkomma till. Där man
ska känna sig hemma och bekväm, oavsett mjukisbyxor eller
balklänning.

Logotyper och grafiskt
manér
Säfstaholms slotts varumärke kläs i en form, i ett utseende som
gör att man känner igen sig både i slottet som i Vingåkers
kommuns utformning.
Det grafiska manéret byggs upp med ett formspråk, grafiska
element, bilder, typsnitt och en logotyp. Själva logotypen är
den symbolbild som finns tillsammans med namnet.

Position
Vår position i vår kommunikation är våra främsta tillgångar
och det vi vill förknippas med på lång sikt:

Kreativt
Är folkbildande
Smarta innovationer
Välkomnar mångfald
Erbjuder ett rikt kulturliv
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Säfstaholms slotts logotyp
Säfstaholms slotts logotyp fick i samband med renoveringen
ett nytt grafiskt utseende. Slottet visas framifrån och

Finns i tre olika varianter – herrgårdsgul, helvit och helsvart.
Logotypen får inte användas i annan färg och endast i sin
helhet med bild och text, utan förvanskning.

Huvudlogotyp

.
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Huvudlogotyp med helsvart

.

Huvudlogotyp med vit text

Säfstaholms slotts färger
Den herrgårdsgula färgen är hämtad från slottets
exteriöra färg och används som huvudfärg.
Komplementfärgerna är detsamma som återfinns i
Vingåkers kommuns och Vingåkersbygdens färger.

Varje färg kan som ytterligare accent användas i
fasta tonsteg om 25, 50 och 75 % av den fulla
färgtonen. Det ger en ökad variation, men samtidigt
ska tonade färgytor användas sparsamt.
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Säfstaholms slotts mönster och grafik
Som förstärkning till våra proﬁlfärger ﬁnns
stiliserade mönster framtagna. Den gula färgen delas
in i fält, den gröna har ett frodigt lövverk och den blå
böljande vågor. De stiliserade mönstren är
proﬁlstärkande och starka identitetsbärare, framför

allt på omslag. Genom att fylla dekorplattorna
skapas tydlighet och fräschör. Mönstret är sömlöst
och kan repeteras i oändlighet utan synliga skarvar.
Här visas en komplett mönsterrapport.

Blå färg:
CMYK: 100, 88, 47, 63
RGB: 20, 27, 49
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Säfstaholms slotts typsnitt
Säfstaholms slotts typsnitt följer Vingåkers kommuns grafiska guide.

Late - affischer, trycksaker mm
Lata i skärningen Sold används som bas i
Light och Bold
Sold används till rubrik i annonser
och affischer. Till brödtexten kan Light användas.
Lata är en licensfri Google-font. som också fungerar på
webben.

Lato
Light, Regular
och Bold
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I brev och andra dokument som skapas i word

Arial RUBRIK
P ~ protokoll
P~
protokoll.. i rapporter och brev och andra dokumffit
dokumer1t
som vijobbar med p~ v~ ra datorer kan vi ersätta Lato
med Arial Regular eller Bold. Arial är ett standardtyp
snitt som fun gerar p~ alla datorer och med alla program
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m.. som till exempel Office-sviten (Word. PowerPoint)

Arial

Times news romans används i korrespondans
Times New Roman - BRÖDTEXT
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protokoll och i rapporter och brev.
brev. Times New Roman
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alk3k3 datorer
och med alla program
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Säfstaholms slotts bilder
Slottet ska kännas som en spännande plats som lockar nya som gamla besökare. Vi vill att man ska tänka: ”Kom
så går vi till slottet! Där händer alltid något”. Ett viktigt verktyg är våra bilder.
Bilderna ska utstråla händelserikt, glädje, lekfullhet (och avslappnat). Detta gärna varvat med bilder som andas
historia.
Bilderna får vara amatörfotograferade, men de ska alltid hålla en hög kvalitet.
Säfstaholms slotts bildbank ﬁnns samlad i ett centralt bildhanteringssystem som administreras av
kommunikatörerna.
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Exempel

Mallar i Powerpoint
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