Grafisk
profil.

Den grafiska
profilen.
I denna grafiska profil finns alla av Samordningsförbundets Samsunds visuella delar samlade tillsammans
med hur de ska användas. Tillsammans skapar logotyp,
färger, typsnitt och grafiska element den
visuella identiteten.
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För att skapa ett enhetligt och professionellt intryck
som organisation är det viktigt att den grafiska profilen
följs. Det ska vara lätt att känna igen Samordningsförbundet Samsund. Den grafiska profilen ska avspegla
Samordningsförbundets Samsund som en seriös och
trovärdig aktör.

Vision.
Vi ser
förmågan.

Värdeord.
Egenmakt - Med ett normkritiskt
förhållningssätt stödjer vi människor
att använda sina resurser för att ta
plats i samhället!
Tillsammans - Samverkan med
samhällets alla aktörer är ett
självklart medel att nå målet.
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Logotyp.
Pratbubblan är ett återkommande element i Samordningsförbundet Samsunds grafiska profil. Den har sitt
ursprung i logotypen. Pratbubblan symboliserar den
kommunikation och samverkan som finns mellan
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun
och region som utgör grunden för Samordningsförbundet.
De fyra aktörerna symboliseras av varsin pratbubbla
i logotypens symbol. Symbolen har också en cirkulär
rörelse som visar hur kommunikation flödar mellan de
olika aktörerna.
Logotypen har i sitt grundutförande ett liggande format
och det är denna version av logotypen som i första hand
används.
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Stående

Ikon

Svart

Negativ

Logotyp
variationer.
Logotypen kan behöva användas i en alternativ version.
Det kan vara av utrymmesskäl eller att trycktekniken
kräver det.
Logotypen finns framtagen i ett stående format med
symbolen över texten. Den kan användas om den
liggande version av någon anledning inte skulle passa.

Negativ och svart version
Logotypen finns framtagen i en svart och en negativ
version. Den negativa kan användas när logotypen
behöver placeras på en färgad bakgrund. Tänk dock på
att bakgrunden har tillräcklig kontrast. Se sidan
kontrast.
Den svarta logotypen kan behöva användas av trycktekniska skäl för att till exempel minimera kostnaden för
tryck i samtliga färger. Både den svarta och negativa kan
användas vid samlingar med andra logotyper där övriga
logotyper också är färglösa. Även den stående varianten
av logotypen finns som svart och negativ.

Ikon
Logotypen kan ta mycket plats och vara svåranvänd i
de minsta formaten, därför finns även en version utan
illustration. Denna kan användas i sociala medier. Det
är vikitigt att namnet Samordningsförbundet Samsund
är synligt i anslutning till ikonen. Exempelvis i namnet
på ett konto i sociala medier.
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Logotypens
användning.
Minsta storlek
För att logotypen ska vara läsbar finns rekommenderat
minsta storlekar angett i millimeter (mm) för tryck.

Minst 35 mm

Frizon

Minst 25 mm

Vid placering av logotypen bör den ha en frizon.
Det vill säga inte läggs för nära andra element som texter, bilder, andra logotyper eller dokumentets kant.
Storleken på logotypen kan variera därför hänvisas
storleken på frizonen med att bokstaven a i Samsund
ska ha plats runt logotypen. Där a:et ska motsvara den
aktuella logotypens storlek.
Angett här är ett minimum utöka gärna frizonen.

Frizon
Frizon
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Violett
CMYK 94/98/27/21
RGB 54/38/94
# 36265e

Färger.
Den grafiska profilen har tre basfärger: violett, petrol
och mint. Den gula - senap används som en accentfärg och aldrig för heltäckande färgade bakgrunder.
Den används istället för att belysa det som är extra
viktigt eller knappar och navigering på en webbplats.
Svart kan alltid användas för texter och vitt för texter
eller bakgrunder.
Samtliga färger anges i CMYK för användning vid
tryck, RGB och Hex (#) för användning digitalt.

Senap
CMYK 0/30/81/0
RGB 255/190/60
# ffbe3c

Petrol
CMYK 96/60/42/37
RGB 0/69/90
# 00455a

Mint
CMYK 36/0/17/0
RGB 176/220/220
# b0dcdc

CMYK 98/90/38/39
RGB 34/38/76
# 22264c
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Textfärg
Senap

Kontrast.

Violett

Mint

Petrol

Vit

Svart

Senap

För att en text ska vara lätt att läsa och tillgänglig
även för de med en synnedsättning bör det finnas
tillräcklig kontrast mellan textens och bakgrundens
färg.

Violett

Standarden rekommenderar att färger uppfyller en
viss mängd kontrast för att vara tillgänglig. För att
skapa god läsbarhet mellan text och bakgrund ska
minst nivå AA nås.
På denna sida finns sammanställt vilka färgkombinationer som klarar nivå AA eller högre. Färgkombinationer som inte klarar kraven på AA visas
med ett kryss. Godkända färgkombinationer med en
bock.
För till exempel grafiska element som fyller en funktion till exempel statistik eller delar av navigering på
en webbplats bör även dessa uppfylla AA nivån.
Rent dekorativa element kan frångå dessa krav.

Bakgrundsfärg

WCAG är en webbstandard för tillgänglighet, med
fyra nivåer: ej godkänd, A, AA, AAA.

Mint

Petrol

Vit

Svart
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Typsnitt.
Den grafiska profilen består av två olika typsnitt.
Tahoma i både bold och regular används främst för rubriker och korta texter. Ta gärna i vad gäller storleken på
rubriker.

Tahoma Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789.,!?

Tahoma lämpar sig inte för längre texter och för löptext
används istället Garamond.
Både Tahoma och Garamond finns tillgängliga för den
som använder sig av Microsofts produkter.

Tahoma Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789.,!?

Garamond Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789.,!?
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Styckeformat.
För att skapa struktur och tydliggöra på vilken rubriknivå
läsaren befinner sig finns följande styckeformat att ta
stöd av. Angivna textstorlekar är exempel som avser
tryck eller utskrifter och användning i A4-format och i
längre texter. Justering av textens storlek bör ske för att
anpassas för olika medium.
Angivna textstorlekar anger textens storlek före snedstrecket och radavståndet efter. Radavstånd går inte alltid
att sätta på detta sätt beroende på programvara.

Rubrik H1
Tahoma Bold 22/25 pt
Ingress
Tahoma Regular 11/14 pt
Brödtext
Garamond Regular 11/14 pt
Mellanrubrik H2
Tahoma Bold 13/17 pt

Avstånd efter rubrik
För att skapa ett luftigare intryck lämna ett litet mellanrum mellan rubrik och efterföljande text. För huvudrubrik är 5 millimeter lämpligt och för underrubriker
1 millimeter.

Mellanrubrik H3
Tahoma Bold 11/15 pt
Mellanrubrik H4
Tahoma Regular 11/15 pt

Accuptati od qui culparciis
ad magnita
delis doluta as imus aut aut officatque dit re et idellentius apide nonserchici apide
sum corest dit, sum et, ut ut et velestis di repudam volent, quunt, ipis aperiberis
es aut libus vollupta nimaxima niet omnis volupta tesenesed ut quatest quiati di as
et maio exerit pla solupta tempos nos restistrum
et eos exeris doluptam nonsendi dolupti voluptius, undanda vendelent voluptus milibus, omnia
quidit, accus dellat.st, con ne eiundebitium eum et ullatum voluptis enemporatum que prem
secabora doluptasi as alition sectatem dis et explab is mo dolenihil illuptatqui niminctia sit doluptatum, cus atias dolupta ium volupta

Aborepra naturepero eiciis ese quos netur moloren tiatus
magni odisitaspis estia dellant
ulla aut a peditat denimus aeptur? Rest, offic tecum quid ea quas eroviti busdam que eniendiore
del moloribusda am amus, qui officimus, qui unt etusaepres velecepe natium deria dollendicto
to incitibusdam dolorrum fugiaeriti doluptur? Hilla dis rem vel il et ute molut eiusam, quas core
nime ni omnis prest re es ant mo explis demquo consectate dicia verferem fugiasp elicaerum fugit, utae voluptatium re di cor ad mi, esequi qui conet qui vitecab iusa solum velibus tiatias voles
dolut pe porem re nis eversperro enis evelis sequas aute c
onsequi as eatis et qui od esedi suntior porrum
sitem acia denis conecuptatem qui voluptint estiis perum desed unto officab oritat.
Natisi sum vel in coreped unt estotata exerfer ibusdae et untio. Itate rest ex etum quias none la
nullab in endaepudamet volupis evel maximet ommolup tiossim ne corporia incit adi berumquis
eatibus, vollenimus volorit mod mossecabo.
Officiae evel ipis molorro dollo totam, iliquid usdae.
Itatem ratis cuptiam, solluptis ratiaest, ipicate ctotatem que omniasint laudae venimus inctis
delit aut re doloratio inum iur molorest volut volupta turepel iquunt et facercimus et fugiatur
aut aborecus eium volest, con ne eiundebitium eum et ullatum voluptis enemporatum que
prem secabora doluptasi as alition sectatem dis et explab is mo dolenihil illuptatqui niminctia sit
doluptatum, cus atias dolupta ium volupta
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Pratbubbla

Hjärta

Blomma

Grafiska
element.
Till den grafiska profilen finns ett antal grafiska element
som kan användas dekorativt. Flertalet har sin grund i
logotypens pratbubblor och olika kombinationer med
dessa.
Punkten efter rubriker är ett annat grafisk element. Dess
syfte är endast dekorativt.
Tänk på att inte låta de grafiska elementen ta över från
budskapet. De ska främst vara en utsmyckning.

Punkt

Rubrik.
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Mönster.
Till den grafiska profilen finns möster i de tre basfärgerna.
Dessa har ingen bakgrund och kan placeras på någon av
de andra basfärgerna.
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Exempel.
11

Sociala
medier.

Vi ser
förmågan!

Hej!

Detta är exempel på hur inlägg i sociala medier kan se ut.
Använda gärna någon av profilens färger till bakgrund för att sticka ut mer i flöden och skapa igenkänning. Undvik därför helt vita bakgrunder.
Här kan det också passa bra att använda sig av pratbubblan för att exempelvis påståenden eller uttryck.

Våld kan vara en dold
orsak till arbetslöshet.
Gratis föreläsning den 25 maj 10.00-12.00.
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Presentation.
Vid presentationer som exempelvis Powerpoint finns
möjligheten att utnyttja den grafiska profilens alla
element.
Typsnittet Tahoma kan med fördel användas i hela presentationen då det passar bra för digital visning och i en
presentation används främst kortare punkter eller texter.

Vår verksamhet.

Presentation.
26 maj 2022

▪ Stödja myndigheternas samverkansarbete
▪ Gemensam plattform - myndighetsgemensamt team
▪ Kartläggning - insatskatalog
▪ Omvärldsbevakning och samarbete civilsamhället
och arbetsgivare

MIA Vidare - Delprojekt Sundbyberg
I Sundbyberg finns insatserna myndighetsgemensamt
team, Case Manager och Supported Employment.

Kaffepaus!

I Upplands Bro Kommun finns insatserna myndighetsgemensamt team, Case Manager, Supported Employment och arbetsträningsplatser.

Vi ses 14.15
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Dokument.
För dokument i exempelvis Word bestående av längre
texter, ta stöd av det styckeformat som tidigare
beskrivits i den grafiska profilen. Låt dokumentet har
gott med marginal för att förenkla läsning och undvika allt för lång radlängd. För denna typ av dokument
används Garamond som typsnitt för löptext. Tahoma
används dock fortsatt för rubriker. Denna form av
dokument som också tenderas att skrivas ut mer bör
undvika de helfärgade bakgrunderna.
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Samordningsförbundet Samsund
Besöksadress: Allaktivitetshuset, Sturegatan 10, Sundbyberg.
Postadress: Sundbybergs stad, 192 72 Sundbyberg
08-706 80 37 ǀ www.samsund.se
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