
Varumärkesplattform och grafisk manual

För dig som vill 
göra en djupdykning i 

varumärket Karlskrona



Tillsammans bygger vi varumärket Karlskrona
Vad är ett varumärke? 
Bilden av Karlskrona

Vårt gemensamma varumärke
Profilbärare - Karlskronas unika tillgångar
Karlskronas personlighet
Position

Bilden vi vill förmedla till omvärlden
Huvudbudskap
Tonalitet och bilder

Logotyp
Minsta storlek, frizon 
Typsnitt
Färger
Grafiskt element
Exempel på tillämpningar

3
4
5

6
7
12
14

15
16
17

19
20
21
22
23
24

2

BAKGRUND

VARUMÄRKESPLATTFORM

KOMMUNIKATION

GRAFISK MANUAL

Foto: Jens Lennartsson, Pierre Ekman, Stefan Andersson, David Blome.



BAKGRUND
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Karlskrona är så mycket mer än bara ett världsarv. Det är Sveriges sydligaste skärgård 
med spännande boendemiljöer på öar och intressanta besöksmål. Här finns också 
internationella storföretag och innovativa utbildningar i världsklass. 

Då Karlskrona ständigt konkurrerar med andra platser är varumärket viktigt för att 
på ett enhetligt sätt kunna marknadsföra Karlskrona som besöksstad, studentstad, 
etableringsort eller plats att bo på. 

Ett starkt varumärke skapar affärsnytta och tillväxt och för att bygga ett starkt 
varumärke är det viktigt att börja inifrån, med alla som bor och verkar i Karlskrona. 
Därför har ett större arbete genomförts i syfte att definiera vad Karlskrona ska 
associeras med och vad Karlskrona har att erbjuda. Det finns mycket att vara 
stolt över och att lyfta fram, men samtidigt måste man våga välja och välja bort. 
Karlskrona som plats kan inte associeras med för många värden. Det handlar om 
att skapa ett ”skyltfönster” med en tydlig spets. Har man hittat till Karlskrona så har 
man sedan möjlighet att se och ta del av allt platsen har att erbjuda. 

Tillsammans bygger vi 
varumärket Karlskrona
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BAKGRUND

Karlskronas varumärke är alla de tankar, känslor och associationer som platsen 
förknippas med. Ett löfte som varje enskild ambassadör i Karlskrona är med och 
skapar. 

Vad är en varumärkesplattform?
En varumärkesplattform är det verktyg som används för att bygga ett starkt 
varumärke. Den hjälper oss att agera och kommunicera enhetligt. Den berättar vilka 
värden och budskap som ska lyftas fram och vad omvärlden ska förknippa med 
Karlskrona. 

Vad är ett varumärke?
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BAKGRUND

När varumärkesarbetet inleddes genomförde Karlskrona kommun en undersökning 
för att ta reda på bilden av Karlskrona – både Karskronabornas bild och den bild som 
övriga Sverige har. Resultatet gav ett bra utgångsläge och visade samtidigt vad som 
behöver lyftas fram genom kommunikation och handlingar för att Karlskrona ska bli en 
ännu mer attraktiv plats. 

Bilden av Karlskrona

Slutet

Avsides

Vackert

Traditionellt

Sommarstad

Studentstad

Välkomnande

Närhet till övriga Europa

Vackert och företagsamt

Modernt och i framkant under århundraden

Året runt

Student- och karriärstad
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VARUMÄRKESPLATTFORM

Varumärket Karlskrona är vårt gemensamma. Det betyder att alla aktörer i regionen, 
oavsett bransch, kan använda varumärket för att kommunicera sin tillhörighet till 
platsen. Genom att lyfta fram Karlskrona i kommunikationen kan alla dra nytta 
av varandra. För såväl platser som företag och andra aktörer kan Karlskronas 
starka varumärke vara språngbrädan som gör att man lättare når fram och skapar 
affärsnytta.  

För att gemensamt stärka varumärket Karlskrona behövs några viktiga fundament 
– våra profilbärare, vår personlighet och vår position. Tillsammans skapar 
fundamenten den bild av Karlskrona som vi vill förmedla. Det handlar om att bli 
tydlig för omvärlden. Alla ska veta vad Karlskrona är och står för.

Vårt gemensamma 
varumärke
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Karlskrona har mycket att erbjuda men kan inte vara känt för allt och därför måste 
man våga sätta några profilbärare i skyltfönster mot omvärlden. Karlskronas 
profilbärare är alltså det som främst lyfts fram när vi berättar om platsen Karlskrona.

Det är kombinationen av dessa fyra profilbärare som gör platsen Karlskrona unik.

• Unika boendemiljöer på öar
• Innovativa utbildningar
• Internationella storföretag
• Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona

Profilbärare - Karlskronas 
unika tillgångar

VARUMÄRKESPLATTFORM
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• Våra 33 öar som staden är byggd på.
• Möjligheten att bo i en idyllisk skärgård och samtidigt arbeta inom högteknologiska yrken i samma kommun.
• Att vi nu startar bygget av Pottholmen som är en helt ny stadsdel med upp till 1 000 bostäder ett stenkast från vattnet.

Valet av profilbärare grundar sig på:

I Karlskrona lever vi gott och njuter av skärgårdslivet. Vi kan bada mitt i staden och kanske till och med ta 
båten till grannen. Som Sveriges sydligaste skärgård planerar vi ständigt för utveckling av nya livskraftiga 
samhällen med god service och pendeltrafik över havet.

Unika boendemiljöer på öar

VARUMÄRKESPLATTFORM
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• Blekinge Tekniska Högskola med sin tydliga profil mot tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. 
• Den näringslivsanpassade yrkesskolan Hyper Island som grundades i Karlskrona och nu även finns på flera 

platser runt om i världen. 
• Kustbevakningens grundutbildning och Sjöstridsskolan, där Försvarsmakten utbildar trygga ledare, 

specialistofficerare, sjömän och soldater.

Valet av profilbärare grundar sig på:

Som student i Karlskrona finns alla möjligheter att få ut det där lilla extra av studieåren. Kombinationen 
av innovativa utbildningar i världsklass och den nära relationen till internationella storföretag gör oss 
framgångsrika och eftertraktade. Vi har utbildningar som lockar studenter från hela världen och en stark 
rekryteringsbas för det regionala näringslivet som i sin tur skapar tillväxt. 

Innovativa utbildningar

VARUMÄRKESPLATTFORM
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• Vårt starka näringsliv med storföretag som exempelvis ABB, Saab, Roxtec, Telenor, Stena Line, Aura light, 
Dynapac och Ericsson. 

• Försvarsmakten, Kustbevakningen och Boverket som alla är stora arbetsgivare i regionen. 
• Vår erfarenhet av samarbete och utbyte mellan företag, det offentliga och den akademiska världen. 

Exempelvis genom det tidiga klustret TelecomCity och dagens nyskapade marina kluster. 

Valet av profilbärare grundar sig på:

I Karlskrona verkar internationella storföretag vid sidan av nyskapande entreprenörsföretag. Tack vare 
nära samarbeten med forskare och studenter på Blekinge Tekniska Högskola är flera av Karlskronas företag 
ledande inom ett antal nya kunskapsområden. Karlskrona är samlingspunkten med högteknologiskt fokus 
och marin teknologi som spets. En punkt som ligger nära kontinenten och lockar människor från hela 
världen. 

Internationella storföretag

VARUMÄRKESPLATTFORM
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Vi är stolta över att vår stad är ett världsarv. En vacker örlogsstad som fortfarande kännetecknas av sin 
maritima prägel. Här kan man njuta av en av Sveriges vackraste skärgårdar, uppleva kustnära äventyr 
och strosa längs gator kantade av pampig arkitektur.

Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona

• Det faktum att Örlogsstaden Karlskrona sedan 1998 är upptagen på UNESCOs världsarvslista. 
• Flotta kyrkor, pampiga torg, paradgator och försvarsverk som lockar besökare från hela världen vilket gör 

Karlskrona till ett unikt besöksmål. 
• Karlskronas marina historia som är aktuell än idag då 300 års erfarenhet präglar staden och dess näringsliv. 

Valet av profilbärare grundar sig på:

VARUMÄRKESPLATTFORM
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Precis som människor har platser också en personlighet och Karlskronas personlighet 
är det som ska genomsyra kommunikationen. 

En enhetlig tonalitet bidrar till att skapa rätt känsla och bild av Karlskrona. 
Personligheten ska kännas i både text och bild, på samma sätt som den ska kännas 
när man besöker Karlskrona. Orden i sig ska inte skrivas på framsidan av en broschyr 
eller i en annons. 

• Välkomnande
• Storslagen
• Smart
• Sund

Karlskronas personlighet

VARUMÄRKESPLATTFORM
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Välkomnande
Karlskrona är öppen och vänlig och vet vad 
värdskap är. Vi gillar besök och anordnar gärna 
stora evenemang som lockar mycket folk. 
Karlskrona är positiv och glad. Härifrån är det 
också nära till resten av Europa och storstäder 
som Malmö, Köpenhamn och Gdansk.

Smart
Karlskrona är välutbildad och högteknologisk. 
Här finns innovativa utbildningar och 
internationella storföretag. Många driftiga 
entreprenörer och småföretagare har också 
sitt hjärta i Karlskrona. De många prövningar 
vi haft genom åren har både gjort oss kreativa 
och handlingskraftiga.

Storslagen
Karlskrona är pampig och storslagen och stark 
i sin litenhet. Den monumentala arkitekturen, 
vackra skärgården och havshorisonten skapar 
en mäktig känsla. Karlskrona är stolt och trygg, 
utan att skryta om sin egen förträfflighet.

Sund
Maritim och välmående med vind i håret – 
vårt läge vid havet gör oss pigga och inspirerar 
till ett sunt liv. Vi gillar både aktivitet och 
avkoppling på hav och land. För Karlskrona är 
det naturligt att leva hållbart, både i form av 
spetsutbildningar inom hållbarhet och i att 
förvalta vår historia in i framtiden.

Här kommer exempel och förklaringar till Karlskronas personlighetsdrag.

VARUMÄRKESPLATTFORM
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Vår position är det som människor främst ska associera med Karlskrona. Det som 
särskiljer platsen från andra platser och gör Karlskrona unikt. Positionen är den röda 
tråden i all kommunikation och en ledstjärna när vi utvecklar platsen.

Maritim livskvalitet, maritima upplevelser och maritim 
spetskompetens.

Position

Företag: 
Besöksmål: 

Boende:

Positionen grundar sig på:
ABB, Saab, Försvarsmakten, Roxtec, Stena Line, Kustbevakningen
Världsarvet Örlogstaden, Marinmuseum, Örlogsvarvet och Örlogsstaden, Aspö, 
Krisitanopel, Skärgårdsfesten
Saltö, Pottholmen, Trummenäs udde, Skillingenäs

VARUMÄRKESPLATTFORM
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För att bygga ett starkt varumärke är det viktigt med ett enhetligt uttryck i 
kommunikationen. Innehållet ska självklart anpassas utifrån målgruppen, men för 
att skapa en enhetlig känsla hos alla är det viktigt att utgå ifrån grundbultarna i 
varumärkesplattformen.

Målgrupper
Målet är att fler ska välja att bo, studera och arbeta i Karlskrona. Att fler ska välja att 
driva företag här och att fler ska välja att besöka oss. Därför riktas kommunikationen 
i huvudsak till dessa fyra målgrupper. 

• Invånare
• Besökare
• Studenter
• Företag

Bilden vi vill förmedla 
till omvärlden
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Hur kommuniceras då innehållet i varumärkesplattformen mot målgrupperna? 
Följande övergripande huvudbudskap är exempel på vad som sägs och hur det sägs. 
Ytterligare texter anpassade för respektive målgrupp finns att fritt ladda ner på 
varumarketkarlskrona.se.

Huvudbudskap

Invånare
• Sveriges sydligaste skärgård.
• Så mycket mer än ett världsarv.
• Havsluft och spännande 

karriärmöjligheter.

Företag
• Karriärboosta dig i skärgården.
• Internationella storföretag med 

närhet till kontinenten.
• En samlingspunkt för marin 

teknologi.

Besökare
• Så mycket mer än ett världsarv.
• Äventyret finns under ytan.
• Sveriges sydligaste skärgård.

Studenter
• Vassa utbildningar med både havet 

och karriären runt knuten.
• Utbildningar i världsklass på 

kustnära campus.
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En bild kan säga mer än tusen ord och med hjälp av bilder kan man berätta historier och förmedla känslor 
som är svåra att sätta ord på. Som företagare eller annan aktör i Karlskrona kan du antingen använda egna 
bilder eller ta del av vår bildbank på varumarketkarlskrona.se.

Bilderna i bildbanken speglar Karlskrona som den välkomnande, storslagna, smarta och sunda staden. De 
knyter an till det maritima temat och lyfter det som är unikt för Karlskrona. Känslan i bilderna är visionär 
och framtidsorienterad. Bilderna skapar nyfikenhet och fokuserar på intressanta detaljer som speglar 
Karlskronas profilbärare och position. Målet är att visa upp alla årstider med dess kontraster och även 
fånga den mångfald som finns i Karlskrona. 

Tonalitet och bilder

KOMMUNIKATION



För att bygga ett starkt och enhetligt varumärke har en logotyp för platsen 
Karlskrona tagits fram. I den grafiska manualen visar vi hur logotypen används 
när den är ensam avsändare, samt hur den kan användas tillsammans med andra 
aktörer exempelvis kommun och företag.

Logotypen kan användas av alla aktörer i regionen, oavsett bransch, som vill 
kommunicera sin tillhörighet till Karlskrona.

Logotyp, grafiska element och många av bilderna i manualen finns att ladda ner på 
varumarketkarlskrona.se.

Grafisk manual

GRAFISK MANUAL
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Logotyp
Logotypen kan användas i kommunikation tillsammans med andra aktörer eller som egen 
avsändare. Den kan användas i vitt, svart eller någon av de tre profilfärgerna. 

GRAFISK MANUAL
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Minsta storlek
Logotypen får inte vara mindre än 20 mm i tryckt form 
samt 236 px vid digital publicering. 

Frizon
Beräkningen av frizonen utgår från bredden av en våg. Text, 
bild och andra grafiska element placeras utanför denna zon.

20 mm
236 px

20

GRAFISK MANUAL
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Times New Roman
I längre löpande text, exempelvis i dokument, 
används Times New Roman.

Times New Roman

Regular
abcdefghijklmnopqrstuv
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV 
123456789 

Italic
abcdefghijklmnopqrstuv 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV 
123456789 

Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV 
123456789

Bold Italic
abcdefghijklmnopqrstuv
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV

Calibri
Calibri används digitalt samt i trycksaker till rubriker, 
ingresser, citat och eventuellt kortare texter.

Calibri

Light
abcdefghijklmnopqrstuv
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV 
123456789 

Regular
abcdefghijklmnopqrstuv 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV 
123456789 

Italic
abcdefghijklmnopqrstuv 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV 
123456789

Bold
abcdefghijklmnopqrstuv
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
123456789

GRAFISK MANUAL



Pantone: 1925 C
CMYK: 0 : 100 : 49 : 0
RGB: 229 : 0 : 82
#: e50052

Pantone: 158 C
CMYK: 0 : 68 : 100 : 0
RGB: 237 : 107 : 6
#: ed6b06

Pantone: 2735 C
CMYK: 91 : 97 : 0 : 0
RGB: 68 : 43 : 134
#: 442b86

Färger
Röd, orange och blå är identitetsbärande färger för Karlskrona och kan användas i logotyp, 
illustrationer, infografik, färgade bakgrunder eller liknande.

22
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Grafiskt element Pilens frizon
Vårt grafiska element härstammar från logotypen och får 
endast användas i svart eller vitt. Pilarna placeras alltid i 
nedåtgående riktning och agerar informationsinsamlare 
för rubrik och text. 

Frizonen bygger på linjebredden i pilen och uppger minsta 
möjliga avstånd till marginaler och text.

Så mycket mer 
än ett världsarv
Örlogsstaden Karlskrona är ett storslaget världsarv och en 
utpost mot världen. En historisk plats som har den bästa 
tiden framför sig. En stad på öar med havsnära boenden, 
innovativa utbildningar inom IT, hållbarhet och digitala 
medier samt ett internationellt näringsliv inom marin 
teknologi. 
Bli en del av Karlskrona du också. 

Så mycket mer 
än ett världsarv
Örlogsstaden Karlskrona är ett storslaget 
världsarv och en utpost mot världen. En 
historisk plats som har den bästa tiden 
framför sig. En stad på öar med havsnära 
boenden, innovativa utbildningar inom IT, 
hållbarhet och digitala medier samt ett 
internationellt näringsliv inom marin teknologi. 
Bli en del av Karlskrona du också. 

x x x

x

x



Så mycket mer 
än ett världsarv
Örlogsstaden Karlskrona är ett storslaget världsarv 
och en utpost mot världen. En historisk plats som 
har den bästa tiden framför sig. En stad på öar 
med havsnära boenden, innovativa utbildningar 
inom IT, hållbarhet och digitala medier samt ett 
internationellt näringsliv inom marin teknologi. 
Bli en del av Karlskrona du också. 

Använd vit logotyp på bilder som inte är allt för ljusa. Det är viktigt att den syns tydligt. 
Logotypen bör alltid placeras i botten mot höger kant eller i toppen mot vänster kant. Låt 
pilarna rama in rubrik och text. Pilarna ska alltid placeras i nedåtgående riktning. 

Exempel på tillämpningar / liggande format

24
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Så mycket mer 
än ett världsarv
Fiska, segla, bada och kryssa i kajak mellan 
öarna. Gå på konsert, äta gott och göra ett 
besök i ubåtshallen på Stumholmens prisbelönta 
Marinmuseum. I Karlskrona kan du koppla av och 
njuta av livet. I maritima historiska miljöer som är 
fyllda av kustnära äventyr.

Exempel på tillämpningar / liggande format
Använd svart logotyp på ljus bakgrund. I de fall då logotypen placeras utanför bilden bör den 
ligga i övre vänstra hörnet. Placera då även pilarna samt rubrik och text utanför bilden. Pilarna 
ska alltid placeras i nedåtgående riktning. 

GRAFISK MANUAL

25



Äventyret finns
under ytan
Fiska, segla, bada och kryssa i kajak
mellan öarna. Gå på konsert, äta gott och 
göra ett besök i ubåtshallen på Stumholmens 
prisbelönta Marinmuseum. I Karlskrona kan 
du koppla av och njuta av livet. I maritima 
historiska miljöer som är fyllda av kustnära 
äventyr.

Exempel på tillämpningar / stående format
Utgå ifrån samma riktlinjer vid användning av stående format som vid liggande format. Vid 
placering av logotyp på vit botten kan logotypen även användas i någon av profilfärgerna.

GRAFISK MANUAL
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Sveriges sydligaste skärgård
Här i Sveriges sydligaste skärgård samsas nöjen, kultur och evenemang 
med äventyr, mäktiga naturupplevelser och tid för stillhet. Vår stad är unik 
nog att vara ett världsarv. En örlogsstad med maritim prägel, i ständig 
utveckling mot en spännande framtid.

Karlskrona är ett nav i en växande region med närhet till övriga Europa. Här 
finns alla möjligheter för ett gott liv både i karriären och på fritiden. Då staden 
är byggd på öar, bor många Karlskronabor mitt i den vackra skärgården.



Äventyret finns 
under ytan
Fiska, segla, bada och kryssa i kajak mellan öarna. Gå 
på konsert, äta gott och göra ett besök i ubåtshallen på 
Stumholmens prisbelönta Marinmuseum. I Karlskrona kan 
du koppla av och njuta av livet. I maritima historiska miljöer 
som är fyllda av kustnära äventyr.

Exempel på tillämpningar / gemensam kommunikation
Vid gemensam kommunikation mellan kommun, företag och organisationer placeras 
Karlskronas logotyp i övre vänstra hörnet och huvudavsändarnas logotyper i nedre högra 
hörnet.

GRAFISK MANUAL
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Exempel på tillämpningar / gemensam kommunikation
När kommun, företag eller organisationer kommunicerar med sin egen grafiska profil placeras 
Karlskronas logotyp i övre vänstra eller nedre högra hörnet.

Est voluptat dol 
arum nihicid 
duseatesten

FÖRETAGETS
LOGOTYP

GRAFISK MANUAL
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FÖRETAGETS
LOGOTYP

Est voluptat dol 
arum nihicid 
duseatesten
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Exempel på tillämpningar / profilprodukter
Exempel och inspiration vid framtagning av profilprodukter.

29



GRAFISK MANUAL

Exempel på tillämpningar / banners för webb
Exempel och inspiration vid framtagning av banners för webb. Utgå ifrån tidigare riktlinjer 
gällande logotyp, grafiska element och textinnehåll.

30

I Karlskrona finns mängder av äventyr 
vid, i och på vatten. Vissa finns till och 
med under ytan. Vågar du besöka en 
ubåt på riktigt?

I Karlskrona finns mängder av äventyr vid, i 
och på vatten. Vissa finns till och med under 
ytan. Vågar du besöka en ubåt på riktigt?

Äventyret finns 
under ytan

Äventyret finns under ytan

Lorem ipsum dolor
sit amet non etum

Ex explique en 
daes idutet lavol

Företagets
logotyp


