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Introduktion 1.1 Vår grafiska identitet

Grafisk manual
En grafisk manual är i första hand ett redskap som hjälper oss som vill 
kommunicera platsen Vilhelmina att hantera de delar som ingår i den 
grafiska profilen på ett förutbestämt och korrekt sätt. Målsättningen 
är att denna manual ska fungera som hjälp för människor, även utan 
kunskaper inom grafisk design, att kunna följa de regler som finns för 
att den grafiska profilen ska hanteras på ett bra sätt.
 
Ett verktyg som skapar tydlighet
Grunden till ett starkt platsvarumärke ligger i ett genomtänkt och 
konsekvent uppträdande i alla kontakter med omvärlden. Genom att 
använda manualen läggs en grund för en tydlig visuell identitet som
över tid stärker Vilhelminas position och bygger en sammanhållen bild 
av platsen. 
 
Ett verktyg för attraktion och stolthet
En konsekvent och sammanhållen visuell identitet skapar attraktion 
och igenkänning hos platsens intressenter. Den grafiska manualen ska 
ligga till grund för våra möjligheter att konsekvent förstärka bilden av 
en plats som bygger på de värden som gör oss stolta.  
 
En plats att samla varumärkets visuella komponenter
Den grafiska manualen är receptboken där vi samlar platsvarumärkets 
olika komponenter, som tillsammans bär det visuella uttrycket. 
Logotypen är en av de mest centrala delarna i den visuella 
identiteten. Tillsammans med en konsekvent tillämpning av typografi, 
färger, grafiska element och bildmanér bygger vi ett omsorgsfullt 
komponerat visuellt språk som skapar igenkänning i alla kontaktytor.
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2.1 IntroduktionVerktygslåda

Logotyp

Typografi

Färger

Bilder

Mönster

Vår identitet består av en 
verktygslåda med grafiska 
beståndsdelar som kan 
kombineras och användas 
på olika sätt.

Här intill visas en summering 
av de olika delarna.

På sidorna märkta med 
”Verktygslåda” i manualen 
presenteras mer detaljerade 
riktlinjer för respektive del.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890,;:.!?

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890,;:.!?
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2.2 Grundläggande logotypVerktygslåda

Primärt använder vi logo
typen där ”Vi” är färglagt i 
våra färger orange eller rosa.

Där det inte är möjligt att 
använda den färglagda 
logotypen används svart mot 
ljus botten och vit mot mörk 
botten.
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Till vår logotyp kan vi använ
da vår payoff (med själ och 
hjärta) och finns primärt i två 
olika varianter.

Logotypen med payoff bör 
användas då den förutom 
igenkänning även kommu
nicerar platsens centrala 
budskap. 

Liggande logotyp med pay
off används främst på långa 
smala ytor.

Den stående logotypen 
används främst i stående 
format, som ikon eller som 
märke på exempelvis profil
produkter (se exempel sid 12 
och 33). 

2.2 Logotyp med payoffVerktygslåda
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Generellt försöker vi jobba 
med en fri layout och pla
cering av logotypen för att 
få en mer levande känsla.

För att få en vägledning av 
möjliga placeringar finns 
här en guide att följa.

För fler och mer fria
placeringar se kapitel
under Applikationer.

2.2 Logotyp – placeringVerktygslåda

Exempel
Möjliga placeringar 
av logotypen.
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2.2 Grundläggande logotyp en rad – frizonVerktygslåda

För att uppnå tydlighet 
som avsändare måste 
logotypen ha en frizon från 
andra grafiska element. 
Detta gäller främst när 
Vilhelmina uppträder 
tillsammans med andra 
avsändare och logotyper.

Beräkning av frizon.
X = bredd versalt L

Minimum
frizon 

Exempel

X

X X

X



Vilhelmina – grafisk manual 10

2.2 Grundläggande logotyp två rader – frizonVerktygslåda

För att uppnå tydlighet som 
avsändare måste logotypen 
ha en frizon från andra grafiska 
element. Detta gäller främst 
när Vilhelmina uppträder  
tillsammans med andra  
avsändare och logotyper.

Beräkning av frizon.
X = bredd versalt L

Minimum
frizon 

X X

X

X



Vilhelmina – grafisk manual 11

I samarbete med

Logotyp LogotypLOGOTYP Logotyp

2.2 Logotyp – Vilhelmina, huvudavsändare tillsammans med flerVerktygslåda

I tillfällen där Vilhelmina 
arbetar med samarbets
partners av olika slag finns 
två alternativ för sam
arbetspartners att synas.

I båda alternativen är det 
Vilhelminas platsvarumärke 
som ska användas med 
tillhörande grafisk profil.

1. 2.

I samarbete med Företagsnamn 1 | Företagsnamn 2 | Företagsnamn 3 | Företagsnamn 4 | 

Företagsnamn 5 | Företagsnamn 6 | Företagsnamn 7 | Företagsnamn 8 | Företagsnamn 9 |

1. Samarbetspartners 
syns med respektive 
logotyp presenterad 
samlade under rub
riken ”I samarbete 
med”. Logotyper för 
samarbetspartners 
används med fördel i 
svartvitt. 

2. Samarbetspartners 
syns med företagets 
namn utskrivet i 
Vilhelminas typsnitt 
Avenir LT Std 65 
Medium
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2.2 Logotyp – Vilhelmina som delavsändareVerktygslåda

När Vilhelmina finns med 
som delavsändare använder 
vi ett märke som är speciellt 
framtaget för det ändamålet. 
Genom att använda märket 
är det enkelt att applicera 
vårt platsvarumärke och 
samtidigt synas tydligt.

Observera att i den här 
tillämpningen placeras löftet 
ovanför logotypen.

Märket finns med vit logotyp 
på svart botten samt svart 
logotyp på vit botten.

Märket Exempel

Exempel



Verktygslåda 2.3 Typografi

Vilhelmina – grafisk manual 13



Vilhelmina – grafisk manual 14

2.3 Typografi – typsnittVerktygslåda

Två identitetstypsnitt används 
i Vilhelminas marknadskom
munikation; Avenir LT Std och 
KonTikiJF Aloha.

Typsnitten är en viktig del av 
vår identitet – därför är det 
också viktigt att dom hante
ras korrekt. På följande sidor 
följer riktlinjer för hur respek
tive typsnitt ska användas. 

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKk 
LlMmNnOoPpQqRrSTt 
UuVvWwXxYyZzÅåÄäÖö 
1234567890,;:.!?@

abcdefghijklmnop
qrstuvwxyzåäö
1234567890,;:.!?

Primärt typsnitt – 
Avenir LT Std

Sekundärt typsnitt –
KonTikiJF Aloha
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2.3 Typografi – primärt typsnittVerktygslåda

Vårt primära typsnitt är Avenir. 
Avenir är ett geometriskt 
sansserif typsnitt som de
signades av Adrian Frutiger 
1987 och släpptes 1988 av 
Linotype GmbH.

Ordet Avenir är franska för 
”framtid”. Som namnet anty
der hämtar familjen inspira
tion från den geometriska 
stilen i sansserif typsnitt 
som utvecklades på 1920
talet som tog cirkeln som 
bas. Frutiger tänkte att 
Avenir skulle vara en mer 
organisk tolkning av den 
geometriska stilen.

Vi använder Avenir LT Std
i vikterna:
45 Book
45 Book Oblique, 
65 Medium
65 Medium Oblique
85 Heavy
85 Heavy Oblique

I kapitlen för Applikationer 
hittar du exempel på hur 
typsnittet används i praktien.

Hantering, exempel:
(Adobe CS Settings)

Rubrik:
Avenir LT Std 85 Heavy
20/24 pkt
Spärrning 0 
Metrisk kerning

Ingress:
Avenir LT Std 55 Book
9/12 pkt
Spärrning 0 
Metrisk kerning

Brödtext:
Avenir LT Std 55 Book
9/12 pkt
Spärrning 0 
Metrisk kerning

Rubriken
Ingressen ore voluptatur sus, eum ipsam qui blaccum fuga. 
Liaectionsed quasit experum quate odipsae peribus, quam, ipit 
que mi, tem rero et fugiam raerrovit, tem dis repuditae plitatem 
arcipsa pa nimus si dolupta turibus

Brödtexten ne as mil maximincit volorerum si adit as dis ex excer
speria sunt et in nonsect atquam, tem ex es iligenim volor milia
tur. Catur accum deliquo id quis non conseces evenia iunt eumet 
invellam eium aspedi do luptatur maionse quodissit magnimp 
orro rec eptati cus re consequatur? Nimpore icia mus alias mo 
exceati sitempor aut utempor escitio officima cullici doluptaeces 
sit odis ute ne ea de ommolectia que pore nobitia eceprempore 
dolum iditae pres erum etur maionsed quae volupta tatemo qui 
quisquam eumquodis et, ipsanda dollesto quaepelen

Di sed quunt et et et laut ima im soluptasit magnat qui occulpa 
velluptae ipsuntur, sum ex eaqui num re re rest alibus aute volest, 
sae con nes prae volorpo rruptam dolorei ciisinto cupis elique 
omnihil luptat ipsam qui dolut exerum resti dolupta temolut quam 
ratem quodi corehenis pro velibusam face pernate nis modit es 
alictia volo tem qui o Fic totatec estrumqui optas iduciamquide. 
nonsedi tionseq uasped est, cusa que conse qu ationserovit iditati 
nemoluptatet perum hilluptur modi tem faccatur molupta. Nim
pore iciamus alias mo exceati sitempor aut sit.
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2.3 Typografi – sekundärt typsnittVerktygslåda

Vårt sekundära typsnitt är 
KonTikiJF Aloha. KonTikiJF 
Aloha är designat av Jason 
Walcott hos Walcott Design 
Studio.

Vår logotyp bygger på typ
snittet som endast används i 
logotypen och för att skapa 
budskap inom ramen för  
logotypen.

I kapitlen för Applikationer 
hittar du fler exempel på hur 
typsnittet används i praktien.

Hantering, exempel:
(Adobe CS Settings)

KonTikiJF Aloha
50/46 pkt
Spärrning 0 
Metrisk kerning

Radavståndet är 92 %
av textstorleken, i det 
här exemplet blir rad
avståndet 46 pkt vid
textstorlek 50 pkt.

I de fall texten under 
logotypen inte innehåller 
ÅÄÖ skall följande regel 
tillämpas: Radavstånd 
80 % av textstorleken, 
i de här exemplen blir 
radavståndet 40 pkt vid  
textstorlek 50 pkt.
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2.3 Typografi – typsnitt webbVerktygslåda

På webb använder vi typ
snittet Roboto som till sina 
former påminner om vårt 
geometriska typsnitt Avenir. 

Hantering, exempel:

Rubrik:
Roboto Medium

Ingress:
Roboto Regular

Brödtext:
Roboto Light

Rubriken
Ingressen ore voluptatur sus, eum ipsam qui blaccum fuga. Liaec-
tionsed quasit experum quate odipsae peribus, quam, ipit que mi, 
tem rero et fugiam raerrovit, tem dis repuditae plitatem arcipsa pa 
nimus si dolupta turibus

Brödtexten ne as mil maximincit volorerum si adit as dis ex excer-
speria sunt et in nonsect atquam, tem ex es iligenim volor miliatur. 
Catur accum deliquo id quis non conseces evenia iunt eumet 
invellam eium aspedi do luptatur maionse quodissit magnimp orro 
rec eptati cus re consequatur? Nimpore icia mus alias mo exceati 
sitempor aut utempor escitio officima cullici doluptaeces sit odis 
ute ne ea de ommolectia que pore nobitia eceprempore dolum 
iditae pres erum etur maionsed quae volupta tatemo qui quisquam 
eumquodis et, ipsanda dollesto quaepelen

Di sed quunt et et et laut ima im soluptasit magnat qui occulpa 
velluptae ipsuntur, sum ex eaqui num re re rest alibus aute volest, 
sae con nes prae volorpo rruptam dolorei ciisinto cupis elique 
omnihil luptat ipsam qui dolut exerum resti dolupta temolut quam 
ratem quodi corehenis pro velibusam face pernate nis modit es 
alictia volo tem qui o Fic totatec estrumqui optas iduciamquide. 
nonsedi tionseq uasped est, cusa que conse qu ationserovit iditati 
nemoluptatet perum hilluptur modi tem faccatur molupta. Nimpore 
iciamus alias mo exceati sitempor aut sit.
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2.3 Typografi – ersättningstypsnittVerktygslåda

I de fall där det inte går att 
använda vårt primära typsnitt 
Avenir ersätts detta med 
Arial.

Arial används i applikationer 
som t ex Word och Power
Point då dokument från dessa 
applikationer ska delas med 
andra som inte har vårt primä
ra typsnitt.

Hantering, exempel:
(Adobe CS Settings)

Rubrik:
Arial Bold
20/24 pkt
Spärrning 0 
Metrisk kerning

Ingress:
Arial Bold
8,5/12 pkt
Spärrning 0 
Metrisk kerning

Brödtext:
Arial Regular
8,5/12 pkt
Spärrning 0 
Metrisk kerning

Rubriken
Ingressen ore voluptatur sus, eum ipsam qui blaccum fuga. 
Liaectionsed quasit experum quate odipsae peribus, quam, ipit 
que mi, tem rero et fugiam raerrovit, tem dis repuditae plitatem 
arcipsa pa nimus si dolupta turibus

Brödtexten ne as mil maximincit volorerum si adit as dis ex excer-
speria sunt et in nonsect atquam, tem ex es iligenim volor miliatur. 
Catur accum deliquo id quis non conseces evenia iunt eumet invellam 
eium aspedi do luptatur maionse quodissit magnimp orro rec eptati 
cus re consequatur? Nimpore icia mus alias mo exceati sitempor 
aut utempor escitio officima cullici doluptaeces sit odis ute ne ea de 
ommolectia que pore nobitia eceprempore dolum iditae pres erum etur 
maionsed quae volupta tatemo qui quisquam eumquodis et, ipsanda 
dollesto quaepelen

Di sed quunt et et et laut ima im soluptasit magnat qui occulpa 
velluptae ipsuntur, sum ex eaqui num re re rest alibus aute volest, 
sae con nes prae volorpo rruptam dolorei ciisinto cupis elique omnihil 
luptat ipsam qui dolut exerum resti dolupta temolut quam ratem quodi 
corehenis pro velibusam face pernate nis modit es alictia volo tem qui 
o Fic totatec estrumqui optas iduciamquide. nonsedi tionseq uas-
ped est, cusa que conse qu ationserovit iditati nemoluptatet perum 
hilluptur modi tem faccatur molupta. Nimpore iciamus alias mo exceati 
sitempor aut sit.
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2.4 FärgerVerktygslåda

Vår färgskala är hämtad med 
inspiration från naturen och 
miljön i vårt landskap.

Färgskalan används för 
att skapa textplattor, som 
bakgrund, i mönstret och i 
typografi (rubriker). 

Textfärg ska alltid vara i bra 
kontrast mot bakgrunden för 
att skapa bra läsbarhet. Som 
basfärger för text används 
svart eller vitt.

Till vänster visas färgkoder 
för färgerna.
Processfärger (CMYK) 
används vid tryck i t ex 
broschyrer och annonser i 
magasin. I de fall dekorfärg 
behövs finns de även repre
senterade i form av PMS
(t ex för profilmaterial och 
profilkläder) och RGBfärger 
(t ex för webb).

Solnedgång

Höst

Snö och vatten

Skog

PMS: 50 % 489 C
CMYK: 0/12/10/0
RGB: 253/234/228

HTML: FDEAE4

PMS: 5 % 3035 C
CMYK: 5/0/0/3

RGB: 242/245/246
HTML: F0F5FA

PMS: 10 % 553 C
CMYK: 8/3/7/7

RGB: 229/230/227
HTML: E5E6E3

PMS: 50 % 553 C
CMYK: 38/14/37/33
RGB: 136/146/133

HTML: 889285

PMS: 553 C
CMYK: 77/28/74/67

RGB: 40/71/52
HTML: 284734

PMS: 138 C
CMYK: 0/54/100/1

RGB: 218/119/0
HTML: DA7700

PMS: 489 C
CMYK: 0/22/20/0
RGB: 233/192/176

HTML: E9C0B0

PMS: 35 % 3035 C
CMYK: 35/7/4/25
RGB: 145/174/192

HTML: 91AEC0

PMS: 7566 C
CMYK: 4/58/100/5

RGB: 168/93/41
HTML: A85D29

PMS: 7613 C
CMYK: 15/44/37/8
RGB: 198/150/138

HTML: C6968A

PMS: 65 % 3035 C 
CMYK: 65/12/7/47
RGB: 49/115/141
HTML: 31738D

PMS: 3035 C
CMYK: 100/19/10/72

RGB: 0/56/76
HTML: 00384C

PMS: 478 C
CMYK: 12/72/81/54

RGB: 108/55/33
HTML: 6C3721
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2.5 Bildmanér – människorVerktygslåda

Det är männsikorna som for
mar platsen Vilhelmina. När 
vi visar bilder från platsen 
visar vi därför gärna upp 
männsikorna.

När vi fotograferar eller visar 
människor är det viktigt att 
visa upp platsens mångfald 
(kön, etnicitet, ålder etc) i 
människornas naturliga och 
äkta miljöer. 

Vi begränsar inte bildvalen 
men vill gärna visa upp 
männsikor som kommuni
cerar vår identitet (ärligt, 
naturligt, hälsosamt, hjälp
sam, serviceinriktad, modig 
och handlingskraftig). 

Bilder som används i 
övrigt i den grafiska 
manualen kan också ses 
som exempel på känsla i 
bilder som ska användas.
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När vi vill upp platsens miljö 
och kontext strävar vi efter 
att förstärka de värden som 
är unika för platsen. Som vår 
unika vackra kultur som är 
tillgänglig för alla. Vi visar 
hela bredden från skog till 
fjäll med de fem tydliga års
tiderna. Vi visar att vi lever 
i samklang med naturen på 
ett hållbart sätt.

Vi visar också att Vilhelmina 
är enkelt och tillgängligt. Att 
vi har bra kommunikationer, 
utbildningar och god infra
struktur. Att vi har fritiden 
utanför dörren.

Vi vill också visa upp vår 
vardag. Hur det är att jobba 
och leva på platsen. Att vi 
tar hand om varandra och 
engagerar oss i vardagen.

Tänk på att även om vi vill 
visa upp vår fantastiska natur 
så bör männsikorna vara i 
fokus då det är vi som ger 
platsen själ och hjärta.

2.5 Bildmanér – miljöVerktygslåda

Bilder som används i 
övrigt i den grafiska 
manualen kan också ses 
som exempel på känsla i 
bilder som ska användas.
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Verktygslåda 2.6 Mönster

Vi har ett mönster som an
vänds som ett dekorelement 
i våra applikationer. V:et i 
Vilhelmina skapar möns
terbilden som för tankarna 
till virkade varma filtar och 
samiskt hantverk. 

Använd gärna mönstret så 
som i exempel här intill med 
färger som går ton i ton.

Mönstret kan med fördel an
vändas med transparens mot 
bakgrunden och därmed bli 
ett mer subtilt dekorelement 
men ändå finnas där och 
tillföra en form och liv.

Se exempel på användning 
under kapitlen Applikationer.
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3.1 www.vilhelmina.se/platsvarumärkeApplikationer

Vår webb är en samlingsplats 
för information och inspira
tion om Vilhelminas plats
varumärke.

Här kan du se hur den
grafiska profilen tillämpas
i digitala kanaler och hitta
de mest centrala i platsvaru
märket: löfte, avtryck, för 
vem platsen ska vara bäst 
och på  vilket sätt vi vill 
upplevas.

Designskisser för webb 
i desktop och mobil
format
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3.2 Annonsering – printApplikationer

När vi annonserar är det 
viktigt att vi vågar sticka ut 
och samtidigt vara tydliga. 
Bilder används med fördel 
som bakgrund där texten 
och logotyp får leva fritt i 
layouten. Det är alltid viktigt 
att tänka på att det ska vara 
hög kontrast mot texten som 
samt att annonsmediats pap
persval påverkar färgåtergiv
ning och läsbarhet.

I den här typen av annonse
ring är det bra att vara kort
fattade i text och mer väcka 
ett intresse och nyfikenhet 
för det vi vill berätta.

Exempel:

ilhelMIna

Beaquo blabo. Neque deni rerchit et acestibus-
dam labor acerro evero estotate ommo blabo. 
Itas explaccum fuga. At verum quiatia iur? Hario. 
Erum et dellend erisquia voloresequi velecero 
blab imilit ut vel et dolo quiam, optatem que 
prempor ibusamus audisitis simus et elestrume 
ducil explab ipid modipsam, cuptatur.
Med själ och hjärta.

vilhelMIna
värld

Beaquo blabo. Neque deni rerchit et acestibus-
dam labor acerro evero estotate ommo blabo. 
Itas explaccum fuga. At verum quiatia iur? Hario. 
Erum et dellend erisquia voloresequi velecero 
blab imilit ut vel et dolo quiam, optatem que 
prempor ibusamus audisitis simus et elestrume 
ducil explab ipid modipsam, cuptatur.
Med själ och hjärta.

Bild från Emma
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3.2 Annonsering – printApplikationer

När vi annonserar är det 
viktigt att vi vågar sticka ut 
och samtidigt vara tydliga. 
Bilder används med fördel 
som bakgrund där texten 
och logotyp får leva fritt i 
layouten. Det är alltid viktigt 
att tänka på att det ska vara 
hög kontrast mot texten som 
samt att annonsmediats pap
persval påverkar färgåtergiv
ning och läsbarhet.

I den här typen av annonse
ring är det bra att vara kort
fattade i text och mer väcka 
ett intresse och nyfikenhet 
för det vi vill berätta.

Exempel:

Annons med fler av 
sändare på två nivåer 
där Vilhelmina är 
huvudavsändare.

winter
weekend

vilhelMIna-30°

13 – 16 LAPPLAND

UCIISTIONET CUS DAES ET AUT VOLO RE EAQUE SE LAT ALIGNI-

ME QUISCIT HILLA DITEM VOLUPTAT QUO EUM PELIBUS. OVIDIS 

DE IPSAME NONS. TOTAM IMI, TE VOLUP TAQUAM NOS IUM 

FUGIAE NATUR, SIT UTET LABORPOS.

F
E

B
R

U
A

R
I

Handelsbanken | Grafiska Verkstan AB | Vilhelmina Taxi | Colorama | Amapola | Hotell Wilhelmina | Lilla Hotellet | Coop 
| Hilex Reklam | Ecoclime | MIO Möbler | Bolist | Bil & Fritid | Vojma Optik | Statkraft | K Bygg Fresks | Charlies Brunns & 
Energiborrning | Lilla Fröken Blomster | Tease Hair & Color | Mikael Sandströms VVS-tjänst | Millners El | Restaurang 
Sjöbris | Sportringen | Inpipe Sweden AB | Åslunds Åkeri | Lilla Tvätten | H2 Sports | Circle K | Medborgarskolan | Vilhel-
mina Kommun | VARI-tryck | OK/Q8 | Hotell Wilhelmina | Svanlunds Grävtjänst AB | Swedbank | Bolist | Malgomajskolan 

Huvudpartners

Titelpartners
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3.2 Annonsering – digitaltApplikationer

När vi annonserar digitalt är 
det viktigt att vi är kort
fattade och har ett tydligt 
budskap.

Exempel:

L Ä S  M E R

winter
weekend

vilhelMIna
13 – 16
FEBRUARI



Applikationer 3.3 Profilprodukter 
    & event
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3.3 ProfilprodukterApplikationer

Med själ
och hjärta

När vi kommunicerar på 
profilprodukter vill vi att
våra mottagare ska uppfatta
att det är Vilhelmina som
är aktör och avsändare.
Låt gärna logotypen ta
plats och synas.

På profilprodukter kan man 
med fördel anpassa bud
skapet efter användnings
området. 

Tänk även på att själva 
produkten bör passa med 
varumärket och förmedla 
dess värden.
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Applikationer 3.3 Event – rollup 

I sin enklaste form under 
event eller på plats vid t ex 
turistinformation använder 
vi rollups.

Exempel:
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vi
lh

el
MI

na
   

   
  L

O!

3.3 SkyltarApplikationer

Ra ar bus
dam fugit
volupta tinc
magni tem
reprate ctet
lau tatur am
nempel et
volupti bea
quo duntor
blab undus
dae ne ex
exerspero
volor samn
onsent ibu
samim.

Vi passar på att synas med 
vårt platsvarumärke på väl 
valda ställen. Tydliga skyltar 
med korta budskap.

Exempel: Skylt vid Stenmans kafé.

Välkommen
till Stalon.


