Grafisk manual
Kungälv

Den grafiska manualen är ett verktyg,
en guide och inspirationskälla i arbetet
med att kommunicera en enhetlig och
tydlig bild av Kungälv.
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Brandstory

Vad är grejen med Kungälv?
Hur kan en liten stad ändå kännas så stor?
Kanske är det vår mäktiga historia som finns runtomkring oss, där byggnader, gator
och fästningar påminner oss om vårt rika arv och alla de kungar som levt och utfört
stordåd här. Kanske är det för att tryggheten, servicen och närheten till allt gör att
livet i Kungälv känns enklare, rikare och större. Att vi kan cykla till jobbet, komma ut
till löpspår och öppna vidder på några minuter och få mer tid över till dem och det vi
älskar. Den kompletta småstaden.
Kanske ligger storheten i att ha Sveriges härligaste storstad på femton minuters avstånd. Eller i närheten till vattnet, där älvarna och båtlivet i Marstrand tar oss till vida
hav, sand-strand och salta klippor. Kanske finns storheten i vårt unika läge med bra
kommunikationer, som gör det lätt att ta sig hit, vidare och ut i världen. Den perfekta
utgångspunkten. Kanske bor storheten i oss Kungälvsbor. I vår drivkraft att trots motgångar fortsätta bygga och utveckla vår stad för att vi tror på den och människorna
som bor här. Att vi håller ihop, hjälper varandra och välkomnar nya vänner.
För i Kungälv mäts inte storheten i meter utan i det vi drömmer om, satsar på och
åstadkommer tillsammans. Här finns ambitioner, stora hjärtan och visioner. Här bor
vi som ser storheten i vår litenhet, i vår historia, i närheten till älv och hav, till storstad
och inte minst i alla människor som bor och verkar här, och som gång på gång fortsätter
se och göra just det – storheter.
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Platslogotyp
Platslogotypen är inspirerad av
Kungälvs geografiska placering,
stadens historia, älv och hav. Den är
mångsidig, stilren, trygg samtidigt
som den har ett lekfullt uttryck. Genom en abstrakt ikon ges möjligheten
för åskådaren att själv göra sin
tolkning av symbolen. Där någon ser
en böljande våg eller en rörelse framåt,
ser någon annan en del av en historisk
mur, bokstaven K eller olika vägar
och möjligheter som vävs samman i
Kungälv. Logotypen ska inspirera och
uppmuntra till flera tolkningar.
Formen i kombination med färgen
skapar kopplingar till en krona och
Kungälvs starka historiska arv.
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Negativ variant
Logotypen finns även i en negativ
variant som främst används på färgade
bakgrundsplattor och bilder.
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Sekundär platslogotyp
En sekundär logotyp kan användas i
de fall en mer komprimerad logotyp
passar bättre av utrymmesskäl.
Den sekundära logotypen används
bland annat vid samprofilering och
på profilmaterial.
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Sekundär platslogotyp
Den sekundära logotypen finns även i
en negativ variant som främst används
på färgade bakgrundsplattor och bilder.
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Placering
Frizon:
Ett minimiavstånd har tagit fram för
att illustrera inom vilket område som
det helst inte ska placeras några andra
objekt. För att avståndet ska stämma,
utgå från logotypens högsta och lägsta
punkt samt punkten som är längst till
vänster respektive höger. Måttet att
utgå från är ikonens höjd delat på två.
Minsta storlek:
Den primära logotypen får aldrig vara
mindre än 20 mm bred och 10 mm hög.
Den sekundära logotypen får aldrig
vara mindre än 10 mm bred och 12 mm
hög.
På färgad bakgrund:
Då logotypen placeras på en bakgrundsbild är det viktigt att välja rätt
färg för att kontrasten ska bli så tydlig
som möjligt. Se nästa sida för riktlinjer.

}
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Vit bakgrund med logotypen i färg

Negativ logotyp på färgad bakgrund.

Negativ logotyp centrerad på abstrakt
bild.

Negativ logotyp placeras oftast i hörnet
på bild med människor. Logotypen kan
placeras i både övre och undre, vänster
eller höger.

Vit bakgrund med logotypen i färg

Negativ logotyp på färgad bakgrund.

Negativ logotyp centrerad på abstrakt
bild.

Negativ logotyp placeras oftast i hörnet
på bild med människor. Logotypen kan
placeras i både övre och undre, vänster
eller höger.
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Färger
Den primära färgen är gul och finns
i logotypens ikon. Dess guldiga ton
ger den ett varmt, välkomnande och
historiskt uttryck. Färgen fungerar
bra som kontrastfärg till svart och
vitt och kan därmed användas till
exempelvis rubriker.
Svart och vitt används främst på
bakgrunder och text. De är lätta att
använda när Kungälvs platsvarumärke samspelar med andra aktörer,
ex vid annonsering.

cmyk: 18, 30, 90, 0
rgb: 212, 173, 61
hex: #d4ad3d
pantone: 110 C

cmyk: 0, 0, 0, 100
rgb: 0, 0, 0, 0
hex: #000000

cmyk: 0, 0, 0, 0
rgb: 250, 250, 250
hex: #ffffff
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Kompletterande färger
Elegant, avslappnade, inbjudande
och jordnära. I komplementfärgernas
palett finns färger som påminner om
vatten, skog och kullerstensgator,
element som har stor koppling till
Kungälvs omgivningar.
De kan med fördel användas som
bakgrundsfärger och i infografik.
Undvik att använda opacitet på färgerna då de tappar sin karaktär och
känsla.

cmyk: 21, 16, 11, 0
rgb: 200, 202, 210
hex: #c8cad2
pantone: 427 C

cmyk: 57, 31, 30, 1
rgb: 118, 151, 164
hex: #7697a4
pantone: 5425 C

cmyk: 50, 19, 64, 1
rgb: 137, 170, 121
hex: #89aa79
pantone: 577 C

cmyk: 47, 33, 37, 1
rgb: 143, 153, 151
hex: #8f9997
pantone: 422 C

cmyk: 76, 41, 37, 7
rgb: 69, 122, 138
hex: #457a8a
pantone: 2212 C

cmyk: 77, 38, 67, 23
rgb: 61, 107, 89
hex: #3d6b59
pantone: 5545 C
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Primära typsnitt
Genom variation stärks läsbarheten
och det blir lättare för mottagaren att
navigera i texten. Därav har Kungälv
två olika primära typsnitt, ett för
rubrik och ett annat för ingress och
brödtext.
Det primära typsnittet för rubriker
heter Apertura, ett stabilt typsnitt
med mjuka och snälla kurvor. Apertura finns i flera olika utföranden men
används främst i bold eller black för
att skapa kontrast till brödtexten.
Typsnittet används både i tryckt och
digitalt material och finns tillgängligt
på Adobe typekit.
Undvik att skriva rubriker som är på
mer än två rader, oavsett storlek.
För ingresser och brödtext är det primära typsnittet Zilla Slab, en modern
plattformserif. Karaktären på plattformserifen påminner mycket om
bokstäver från en skrivmaskin med
dess tydliga klackar och baslinje. Zilla
Slab fungerar bra i flera utföranden
med dess stilrena men ändå lekfulla
och vänliga uttryck. Det används i
semibold, medium, regular, light och
italic. Typsnittet finns att ladda ner
från Google fonts och används både i
tryckt och digitalt material.

Lorem ipsum dolor sit
amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam , quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat
Lorem ipsum et quatest voluptatio dis
ipsamus, iusdanto to cor ant volecte
mporestin reici berrorerro eossimillene
velecaboriae ni volorenia dolorum dolupta spedias simoluptat rem quia veles si
incturia eat facesto tataquos etur suntiis
qui doluptaquis iuntotatendi int oditatem
fuga.
Lorem ipsum qui officae eaque net
velest, utemporeped quia volor autem
rescili quatum qui dolorest, sequist et et,
ipit ipsam quam volor aborit arumquae
voloriam aut rero officim vel molorem
porpore ctorunt entis aute que libusda
digeniscius, autatur sit verum ium et aut
alique pe occabor as ad estruptate pelic
te omnitassi num eossint fugit volecto ex

Lorem ipsum ex estem voluptas exerunt
omnihilles none qui apienih iliquiatem
et liquiat ex eic tempor rem idusam quas
est, evendit volupta con nus moluptatus,
a deleni sitatem il mos rerepro ma sus
experibust, erum iusa sitia comniminiet,
simaxima debis sandit volupta percid
eum fuga. Cae et molorem oluptamAquis
ratur, quaspiciis am, quam sunt labo.
Nequidelicab ius
Lorem ipsum uresti occulpa voluptaspedi
net hicatem velique magnati Sae consequam, consequia venduci culles utempe
cus aut aliquodit dolorrovidPiet alia numqui dolupicabo. Lic temporem acerescid
quia di nustiaepre, aut optae. Kendis
audia quae verioruptae omnihil

Rubrik:
Apertura bold eller black
Färg: svart 100%
Finns tillgängligt på Adobe typekit

Ingress:
Zilla Slab semibold
Färg: svart 100%
Finns att ladda ner på Google fonts

Brödtext:
Zilla Slab light (highlightade ord i
semibold)
Färg: svart 100%
Finns att ladda ner på Google fonts

11

Sekundära typsnitt
De sekundära typsnitten används i
vardagligt bruk (exempelvis
dokument i powerpoint och word)
och när profiltypsnitten inte finns
tillgängliga.
Verdana med dess stabila och trygga
utformning används för rubriker.
Det finns i flera olika utföranden men
används främst i bold eller black för
att skapa kontrast till brödtexten.
Det sekundära typsnittet för ingresser
och brödtext är Times. Times är ett
tidlöst typsnitt med hög läsbarhet
tack vare dess tydliga klackar och
baslinjer. Typsnittet finns i bold,
regular och italic.

Lorem ipsum dolor
sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam , quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat
Lorem ipsum et quatest voluptatio dis ipsamus, iusdanto to cor ant volecte mporestin
reici berrorerro eossimillene velecaboriae ni
volorenia dolorum dolupta spedias simoluptat rem quia veles si incturia eat facesto
tataquos etur suntiis qui doluptaquis iuntotatendi int oditatem fuga.
Lorem ipsum qui officae eaque net velest,
utemporeped quia volor autem rescili
quatum qui dolorest, sequist et et, ipit ipsam
quam volor aborit arumquae voloriam aut
rero officim vel molorem porpore ctorunt
entis aute que libusda digeniscius, autatur
sit verum ium et aut alique pe occabor as
ad estruptate pelic te omnitassi num eossint
fugit volecto ex est, atemos eos es estis sum
reiur aspis

Lorem ipsum ex estem voluptas exerunt
omnihilles none qui apienih iliquiatem
et liquiat ex eic tempor rem idusam quas
est, evendit volupta con nus moluptatus, a
deleni sitatem il mos rerepro ma sus experibust, erum iusa sitia comniminiet, simaxima
debis sandit volupta percid eum fuga. Cae
et molorem oluptamAquis ratur, quaspiciis
am, quam sunt labo. Nequidelicab ius
Lorem ipsum uresti occulpa voluptaspedi
net hicatem velique magnati Sae consequam, consequia venduci culles utempe cus
aut aliquodit dolorrovidPiet alia numqui
dolupicabo. Lic temporem acerescid quia di
nustiaepre, aut optae. NemEvenecabo. Nam
dolorentiae net eatus modi ad endis audia
quae verioruptae omnihil

Rubrik:
Verdana bold eller black
Färg: svart 100%
Finns tillgängligt i alla Microsoft
program

Ingress:
Times bold
Färg: svart 100%
Finns tillgängligt i alla Microsoft
program

Brödtext:
Times regular (highlightade ord i
bold)
Färg: svart 100%
Finns tillgängligt i alla Microsoft
program
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Mönster
Mönstret är skapat utifrån ikonens
former och fungerar som ett grafiskt
element i den visuella kommunikationen för att stärka identiteten.
Det ska inte användas i kombination
med bild utan gör sig bäst när det
står för sig självt. Mönstret gör sig
bra på profilprodukter, se appliceringskapitlet.
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Bilder
Bildspråket har en central betydelse i
kommunikationen, både i tryckt och
digitalt material.
Drömmar, storhet, ambitioner, stora
hjärtan och visioner. I bildspråket
står människan och miljöerna i fokus.
Bilderna är till för att inspirera och
väcka nyfikenhet kring Kungälv.
I bilderna mixas distans, vinklar och
ljus för att skapa en bra balans.
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Genom att använda platslogotypen
tillsammans med andra företag,
organisationer och föreningar stärker
vi platsen Kungälv. Vid samprofilering
placeras den sekundära logotypen på
en färgad flik. Fliken placeras antingen
på sidans övre eller undre kant. Den
kan också placeras till höger, vänster
eller centrerad. Fliken finns att ladda
ner på platsenkungalv.se.

MILK

Samprofilering

VI HAR VÄRLDENS BÄSTA
EL OM DU TYCKER ATT
DET HÄR ÄR VÄRLDENS
BÄSTA PLATS.
Vår el är i det mesta ungefär som annan el. Utöver att den handlar om elektroner och annat smått,
så kostar den ungefär samma (möjligen något billigare), den är lika driftsäker och den gör samma
nytta i hemmet. Men det finns en stor skillnad: Kungälv.
Den som tycker att det är skillnad mellan Kungälv och resten av världen tycker att det är enorm
skillnad mellan el från Kungälv och all annan el. Allt överskott från elen går nämligen rakt tillbaka till
arbetet med förnybara energikällor som sparar och skyddar vår miljö för kommande generationer.
Valet är enkelt, du går bara in på kungalvenergi.se eller ringer oss på 0303-23 93 00 och tecknar avtal.
Så vips, har du gjort Kungälvs framtid lite grönare!

Lorem ipsum dolorsit amet
Ilibus reperfe rumquib uscient, temperit maiorio. Nempore sum ium dessime voluptias sum qui omnihil idipsam atatem
coreium veliti offici verum faceribearum quia verum repelluptae perrum inctur mod estiae ped exeribus volores equosaecum nim vel intinte cusaepe rumquam verecat quia derunt voluptatis nos magni consequis et ditaque quo offic tecteni
hictur, odipien ditionseque as soluptiunt eiume simaio.
företagetsnamn.se

Företagets
logo

Lorem ipsum
dolorsit amet

Företagets
logo
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Profilmaterial

Profilmaterial
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Kontorsmaterial
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Samprofilering och platsannons

Rollups

Samprofilering
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Verktygslåda

Instagram
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Företagsvägg

