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Vår grafiska profil

Det är viktigt att kommunen syns på ett snyggt och konsekvent sätt. Det är en del 
av vår bild hos omvärlden. Inom det grafiska området omfattar det allt från ett 
enkelt visitkort till Internet och intranät. Alla kommunens enheter ska ge samma 
grafiska bild och även ha en tydlig avsändare. Kommunvapnet är det samlande 
märket för kommunen. Motivet för det är att det aldrig ska råda något tvivel om 
var information kommer ifrån eller vilken status den har.

Sedan tidigt 1990-tal har Bodens kommun använt platsvarumärket Fördel 
Boden!. Märket ska användas som avsändare när vi kommunicerar platsen Boden. 
Då ska vi inte använda kommunvapnet. Det är viktigt att vi håller isär begreppen 
platsvarumärke (Fördel Boden!) och destinationsvarumärke (Upplev Boden). Det 
senare används vid kommunikation med besökare, medan platsvarumärket har en 
mycket bredare målgrupp - från besökare och tänkbara inflyttare till bodensare 
och näringsliv. Vi använder det när vi rör oss på en kommersiell marknad och när 
vi lyfter platsen Boden före organisationen Bodens kommun. Det är viktigt att vi 
aldrig betraktar Fördel Boden! som en slogan. Då tappar den sin kraft som plats-
varumärke.

Den grafiska profilen är en investering. Den får konsekvenser i stort och i smått. 
När den används rätt blir den en resurs för att förvalta omvärldens förtroende för 
Bodens kommun som organisation. Profilen gäller alla och medger ingen delege-
ring av hur information utformas. Med andra ord:

• Gör inga egna lösningar för profilering
• Följ anvisningarna som finns till olika profilexempel
• Ta kontakt med informationskontoret så snart som du är tveksam 
 om tillämpningen

Tillämpningen av den grafiska profilen ingår liksom all annan kommunikation och 
information i chefsansvaret på alla nivåer.

Den grafiska profilen har utarbetats av informationskontoret. 
Alla grafiska objekt finns att ladda hem från kommunens intranät. Vissa objekt 

går även att ladda hem från informationskontorets webbplats på www.boden.se
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Logotyp

Vår logotyp förekommer i två varianter, stående 
och liggande. De används beroende på utrymme 
och sammanhang. Står den ensam ska den stående 
logotypen användas i första hand. 

Logotypen består av två objekt: Vårt kommun-
vapen och texten Bodens kommun. Objektens 
förhållande till varandra får inte ändras. Använd 
därför de datafiler som finns när märket ska repro-
duceras.

Logotypen kan återges i färg (Europaskalan och 
PMS) och i gråskala. Där tekniken medger återges 
alltid logotypen i färg och när det är ekonomiskt 
försvarbart används silver (PMS 877) i stället för 
grått i vapenskölden.

Logotypen finns även i en variant avsedd för 
tryck i mycket små storlekar och för tillfällen då 
tekniken inte förmår att återge detaljer, till exempel 
tryck på pins eller slipsnålar. I denna version är mu-
rens fogar (de svarta strecken) fetare och färre.

Logotypen får inte beskäras, vridas, typograferas 
om eller på annat sätt avvika från originalet. Logo-
typen får inte heller användas i löpande text. Den 
ska användas som avsändare i all trycksakskommu-
nikation, i brev och i annonser för att tydligt visa 
att Bodens kommun är avsändare.

Bodens_kommun_stående

Färgvarianter: cmyk | pantone | svartvit
Filformat: jpg | ai

Exempel på namn av logotypeoriginal: 
bodens_kommun_staende_cmyk.ai 

Bodens_kommun_liggande

Färgvarianter: cmyk | pantone | svartvit
Filformat: jpg | ai

Exempel på namn av logotypeoriginal: 
bodens_kommun_liggande_pantone.ai

Bodens_kommun_små_tryck

Färgvarianter: cmyk | svartvit
Filformat: jpg | ai

Frizon

Logotypen ska återges med luft omkring (frizon) 
på det sätt som bilden här intill visar. X-höjden är 
det mått som alltid måste finnas som frizon kring 
logotypen. Frizonen garanterar att logotypen alltid 
återges på ett tydligt sätt. 

x-höjd

1 x-höjd

1
 x-höjd

1
 x-höjd

1 x-höjd
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Vid enfärgstryck (svart):
Linjer: 100% svart
Skölden: 15% svart
Muren med tornet: 40% svart

Boden röd

PMS 179
Europaskalan:

CMYK
0/79/100/7

RGB:
243 | 65 | 8

Boden grå

Silver
PMS 877.

Europaskalan:
15% svart

RGB:
210 | 210 | 210

Den grafiska profilens färger stärker och håller ihop det visuella uttrycket. 
Dekorfärger enligt paletten nedan där Boden röd endast får användas för 
detaljmarkeringar och i undantagsfall. Boden röd är murens färg.
Specifikationer för fyrfärgstryck i Europaskalan samt för bildskärmar:

Boden blå

PMS 313
Europaskalan:

CMYK:
100/0/18/0

RGB:
0 | 155 | 198

Boden orange

PMS 144
Europaskalan:

CMYK:
0/48/100/0

RGB:
244 | 149 | 0

Vid fyrfärgstryck i Europaskalan:
Linjer: 100% svart
Skölden: 15% svart eller silver
Muren med tornet: 79% magenta + 100% gult samt 7% svart.
Vid tryck med PMS-färger: Röd PMS 179, grå PMS 877 (silver).

Boden grön

PMS 369
Europaskalan:

CMYK
59/0/100/4

RGB:
117 | 179 | 37

Färger

På Internet och kommunens intranät ska bakgrundsfärgen i första hand vara vit.
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Externt producerat material

Bodens kommun använder två typsnitt i externt producerat material: ITC Franklin Gothic 
och Sabon, två stilsäkra och klassiska typsnitt med hög läsbarhet. Bägge typsnitten har ett 
flertal skärningar (kursiv, bold, demi, condensed och så vidare). Det ger möjligheter till en 
typografisk variation utan att göra avsteg från våra riktlinjer.

ITC Franklin Gothic fungerar bäst i rubriker, ingresser, mellanrubriker, bildtexter samt 
kortare brödtexter. Sabons höga läsbarhet gör den särskilt lämpad som brödtext.
(Se tillämpning sid 9)

ITC Franklin Gothic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890&!”@?*

Sabon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890&!”@?*

Internet och intranät

Kommunens presentationer på Internet och intranät ska så långt som det är möjligt följa 
den grafiska profilen. Bakgrundsfärger ska vara svaga och kontrastera väl mot texten. 
Typsnittet Verdana används i första hand och styrs genom ett Style sheet. 

Alla sidor som har kommunen som avsändare ska göras i en gemensam form. Det 
finns ett antal publiceringsmallar som ska användas. Motivet för den gemensamma for-
men är att varje sida dels ska tillgodose behov som olika användargrupper har och dels 
gemensamma kvalitetskrav för det offentliga Sverige på Internet. Publicerings mallarna tar 
hänsyn till det i skälig utsträckning.

Internt producerat material

Med det avses dokument som vi skapar med Office-programmen. I internt producerat 
material använder vi Arial i rubriker och ledtexter och Times New Roman i brödtext.
Kommunens medarbetare skapar många olika typer av dokument. För att underlätta 
arbetet finns dokumentmallar med inställningar för rubriker, brödtext, marginaler med 
mera så att användarna inte behöver fundera på hur dokumentet ska se ut och i stället 
kan ägna tiden åt att fylla dokumenten med innehåll. Mallarna har enhetlig layout och 
ska alltid användas för alla dokument som skapas i kommunen. Mallarna är tillgängliga 
via ikonen Mallar uppe till vänster i respektive program.

Typografi
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Den gröna vågen med logotype finns i fyra olika varianter, 1 spalt, 2 spalt, 4 spalt och 
6 spalt. Använd den som ligger närmast i format. Skillnaden mellan dem är att vågen 
och logotypen har olika proportioner. Vilken man använder beror på dokumentets 
format. Det finns även varianter gjorda för utfallande tryck av alla fyra varianter 
samt en variant med logotypetexten i vitt för användning på mörka bakgrunder.

Formelement Grön våg

BodenVåg_grön_1sp_Pantone_369_
BodenVåg_grön_2sp_Pantone_369_
BodenVåg_grön_4sp_Pantone_369_
BodenVåg_grön_6sp_Pantone_369_

Färgvarianter: cmyk | cmyk_neg | dagspress 
Filformat: ai

BodenVåg_grön_2sp

BodenVåg_grön_1sp

BodenVåg_grön_4sp

BodenVåg_grön_6sp

BodenVåg_grön_2sp_utfall

BodenVåg_grön_6sp_neg. 
Den grårandiga plattan illustrerar en bakgrund, endast den gröna vågen med webadress samt den vita logotypen är med i filen.
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Standarden för annonser bygger på två typer av budskap. De är formella annonser 
respektive rena marknadsföringsannonser. Till den första hör t.ex. rekryteringsannon-
ser och kungörelser. Till den andra hör t.ex. kulturannonser med flera arrangörer men 
där kommunen är medarrangör. 

Du ser ett exempel på en formell annons här nedanför. De kan även vara en- eller 
tvåspaltsannonser i svart tryck (gråskala). 

Annonserna byggs upp av en fast underdel (platta, webbadress samt logotyp)och 
en ram. Annonsens innehåll (texten) bestämmer omfånget/höjden.

Typografi: Alla rubriker, under- och mellanrubriker sätts med ITC Franklin Gothic 
och brödtexten Sabon.

Formella annonser

ITC Franklin Gothic

Grön linje. 2 mm höjd.

33-50% bredd beroende på omgivande textlängder.
Linjen ska vara en diskret men tydlig avgränsare

mellan rubrik och underliggande innehåll. 

Sabon

Grön våg med logotyp.
Den finns som färdigt original.

Försäljning av tomterna
i Hornsberg pågår
- 14 nya tomter med strandnära läge

Hornsberg är ett nytt villaområde med 14 strandnära tomter som är beläget 
intill Luleälven. Hornsberg ligger i Sävast längs den slingrande Sävastvägen 
(väg 588) mellan Sävast och Bodsvedjan, i närheten av korsningen från 
Sävastvägen upp mot Kryddvägen, knappt 7 km från Bodens centrum.

Det omkringliggande området består av blandad bebyggelse där mindre 
hästgårdar blandas med fritidshus och gamla jordbruksgårdar. Från området 
Hornsberg har samtliga tomter utsikt mot älven, landskapet, skogen och 
bergen som tornar upp sig på andra sidan älvdalen. 

För tomterna på Hornsberg gäller att de tre första färdigställda husen 
belönas med en byggnadspremie från kommunen om 70 000 kr för tomterna 
i den bakre raden respektive 120 000 kr för tomterna närmast älven. Med 
färdigställt hus menas ett färdigbyggt hus som är redo för inflyttning och 
med ett utfärdat slutbesked. Läs mer på boden.se
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Formella annonser

Kommunfullmäktige
kallas till sammanträde
Tid: Måndag 5 maj kl 14.00
Plats: Fullmäktigesalen, stadshuset Boden
Ärendeförteckning finns anslagen på
kommunens anslagstavla i stadshuset
och på Bodens kommuns hemsida
www.boden.se/handlingar.
Kommunfullmäktiges sammanträde direkt-
sänds i Bodens Närradio på 98,2 MHz.

Ordförande
Eivy Blomdahl

Bodens kommun söker
Entreprenadingenjör
till gatuavdelningen, tekniska förvaltningen

Bibliotekarie
till huvudbiblioteket

Nämndsekreterare 100 %
till socialförvaltningen 

2 Enhetschefer
till LSS-verksamhet

Mer information finns på
www.boden.se • www.arbetsformedlingen

Vi söker dig som
vill lyfta med andra

Arbetsbeskrivning
Ge en god omvårdnad och social om-
sorg utifrån brukarens indviduella 
behov. Medicinska arbetsuppgifter 
kan förekomma och ges på delega-
tion av medicinskt ansvarig personal 
efter genomgången internutbildning.

Kvalifikationer
Vård- och omsorgsprogrammet eller 
motsvarande undersköterskeutbild-
ning. Du är lyhörd för andras behov, 
visar ett gott bemötande samt har 
en god samarbetsförmåga. Goda 
kunskaper i svenska språket krävs 
i förståelse, tal och skrift. Stor vikt 
läggs vid personlig lämplighet.

Anställningens omfattning
Antsällningsform:
Tillsvidareanställning.
Omfattning: Heltid 100% dag. 
Deltid 64% natt.
Tillträde snarast möjligt.

Ansökan
Ansök senast: 2014-05-31.
Välkommen att söka genom att: 
göra en digital ansökan via denna 
länk: offentliga jobb.se

Socialnämnden i Boden öppnar 12 boendeplatser på Bergbacka äldre-
boende. Som ett led i nämndens satsning på äldreomsorgen, Kvalitets-
lyftet, är alla nyanställningar dagtid heltidstjänster. Vi tror att goda arbets-
förhållanden för våra anställda även ger en bra livskvalitet för våra äldre!

Vi söker 10 undersköter-
skor dagtid, ssgr 100%, 
och 6 undersköterskor 
natt ssgr 64%.

Lön
Löneform: Indviduell lönesättning/
Månadslön.
Antal annonserade arbetstillfällen: 16.
Arbetstid: Schema dag med ssgr 100%, 
schema natt med ssgr 64%.

Kontakt
Kontaktperson: Enhetschef
Jörgen Widgren, 0921-629 96.
Facklig företrädare: Kommunal
Norrbotten, 0921-622 00.

Övrigt
Vi värdesätter en jämn ålders- och 
könsfördelning samt mångfald inom 
alla yrkesområden. Vi har rökfri
arbetstid och vi erbjuder en frisk-
vårdstimme i veckan.

Vill du pröva att arbeta inom någon 
av socialförvaltningens verksamheter 
så kan du söka ett semestervikariat 
inför sommaren 2014. Vi har en bred 
verksamhet och säkert något för dig.

För mer information se:
boden.se/lediga jobb

Socialförvaltningen
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Marknadsföringsannonser

Exempel på externt producerad marknadsföringsannons med ITC Franklin Gothic
i rubrikerna och Sabon i brödtexten. 

Kulturen i Boden

Visste du att?

- Kulturen är en folkrörelse.
- 250 000 människor besökte olika kulturevenemang 2013.
- Biblioteket hade över 160 000 besök förra året.
- Det finns nu över 1 miljon titlar på ditt bibliotek.
- Försvarsmuseet slog publikrekord 2013 och ökade med 45%.
- Museet har börjat bygga på en ny stor utställning om Bodens Garnison
- Havremagasinet öppnar sina portar igen på nationaldagen (6 juni) 2014.

Följ oss på facebook för fler nyheter och tips på arrangemang.
www.facebook.com/Kulturiboden

Tillväxtförvaltningen (Fritid/Kultur/Näringsliv/Unga)
Centralskolan, Kungsgatan 41, 0921-62 000, tif@boden.se

Hicia nis sit lam, nest quatessita si restium faccullendi to oditatempero
es enis dolorro bearum qui dererferfero molupta tesecepernat ipsunte eatem
lam idundanto tem ut ape pliatem earum fugiatiatur aliqui ut experferum

ITC Franklin Gothic

ITC Franklin Gothic

ITC Franklin Gothic

Sabon

Grön linje. 2 mm höjd. 33-50% bredd 
beroende på omgivande textlängder

Linjen ska vara en diskret
men tydlig avgränsare mellan 

rubrik och underliggande innehåll. 

Exempel på 
bildcollage.

Grön våg med logotyp.
Den finns som färdigt original.
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Nils Sundberg
Informationschef

För de flesta kontorstrycksaker och presentationer finns mallar i Officepaketet.
Du når mallarna genom ikonen Mallar uppe till vänster i respektive program.
   Visitkort ser ut så här och beställs genom informationskontoret.

Kontorstrycksaker och presentationsmallar
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Kommunens fordon och annan teknisk utrustning som behöver designas 
för att ge en tydlig ägarinformation ska ha kommunvapnet, texten
Bodens kommun med angivande av förvaltning i tillämpliga fall och en 
grön linje. Så här kan ett fordon se ut:

Fordon
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Kommunföretagen

I kommunkoncernen finns förutom kommunens förvaltningar ett antal kommunala 
bolag och stiftelser. Flera av dem har en inarbetad grafisk profil som medfört en del 
investeringar. Den ska behållas. Samtidigt är det viktigt att vara tydlig med att visa att 
det är ett kommunföretag. 
Därför ska kommunföretagen markera det i sin grafiska profil.  
   Det görs med tillägget Ett kommunägt företag i Boden eller Ett kommunägt företag. 
Det senare används när företagets logotyp innehåller Boden. Tillägget anpassas 
till logotypens färg och form.

Ett kommunägt företag
Ett kommunägt företag

Ett kommunägt företag
Ett kommunägt företag
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Varumärken för samarbete

Kommunkoncernens olika delar samverkar ibland med utomstående aktörer. Ofta leder det till 
att gruppen för samverkan tar fram en logotyp just för den. Exempel kan vara Gymnasie-
samverkan i fyrkanten, Luleåregionen,The Node Pole med flera.

När vi deltar i sådana grupperingar ska den gemensamma grafiska profilen för samverkan 
användas och inte Bodens kommun. Om det inte finns en särskild profil för samverkan kan 
istället logotyperna för alla berörda användas.
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Platsvarumärket

Platsvarumärket Fördel Boden! används för att marknadsföra Boden på en kommer-
siell marknad. Platsvarumärket kan användas av alla företag, personer och organisa-
tioner i Boden när de vill betona fördelar med att vara verksam eller bo i Boden. Det 
används på samma sätt av kommunens förvaltningar och de kommunägda företagen.

fördel_boden_2_rader_svart

Färgvarianter: rgb | cmyk
Filformat: png | jpg | ai

Den grårandiga plattan illustrerar en bakgrund, endast den vita 
logotypen är med i filen.

Den grårandiga plattan illustrerar en bakgrund, endast den vita 
logotypen är med i filen.

fördel_boden_2_rader_neg

Färgvarianter: rgb | cmyk
Filformat: png | ai

fördel_boden_1_rad_svart

Färgvarianter: rgb | cmyk
Filformat: png | jpg | ai

fördel_boden_1_rad_neg

Färgvarianter: rgb | cmyk
Filformat: png | ai

Det tvåradiga märket ska användas i första hand men vid vissa tillfällen 
fungerar ett enradigt märke bättre. Det utformas så här:

fördel_boden_2_rader_blå

Färgvarianter: rgb | cmyk | pantone
Filformat: jpg | ai

fördel_boden_2_rader_orange

Färgvarianter: rgb | cmyk | pantone
Filformat: jpg | ai

fördel_boden_2_rader_grön

Färgvarianter: rgb | cmyk | pantone
Filformat: jpg | ai
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Annonser med platsvarumärket

Här kan vi unga stanna kvar, utvecklas och leva våra liv.

Vårt egenföretagande uppmuntras och gör att vi vågar

ta för oss. Här lyssnar man på oss och ger oss kreativt 

spelrum att förverkliga våra idéer. Kort sagt, det finns

ingen bättre plats än Boden.

Pim Wizelius

»En fördel är 
att man tror på oss unga«

Apictemp orendis que ratintiae pel inum et lias duciis doluptati

doluptatur magnis ium, cones dicab impos sunt eos conseditae 

por aut que excese sinum quidelit, solupti busande raecatum

adignimus solut aute ommoluptas des represt ianditat min re

dolores et omnimolorios am ipiendu ciasper ibusam voluptus.

Alit quas ra idit eatemquis dolo eum • boden.se

»En fördel är 
närheten till det
som är viktigt«

Apictemp orendis que ratintiae pel inum et lias duciis doluptati

doluptatur magnis ium, cones dicab impos sunt eos conseditae 

por aut que excese sinum quidelit, solupti busande raecatum

adignimus solut aute ommoluptas des represt ianditat min re

dolores et omnimolorios am ipiendu ciasper ibusam voluptus.

Alit quas ra idit eatemquis dolo eum • boden.se

»En fördel är 
norra europas bästa
laxfiske mitt i stan«

Den här staden har ett fantastiskt läge. Våra utländska kunder äls-

kar naturen, norrskenet och snön. Det är ett stort plus att berätta 

var man kommer ifrån. Boden är en exotisk plats ute i världen.

Närheten till naturen och tystnaden gör intryck på besökare. Det är 

en stor fördel att bo i Boden om man vill göra affärer med världen.

Staffan Preutz

»En fördel är 
vårt exotiska läge«

Här hittar du några exempel på annonser där vi lyfter platsen Bodens fördelar. Vi använder 
platsvarumärket Fördel Boden! som avsändare. Uttrycket har ett typografiskt släktskap 
med den kommunala profilen, men har en något friare form anpassad till kommunikation 
på en kommersiell marknad.



Kommunledningsförvaltningen, 
Kansli och informationskontoret, 961 86 Boden. 

Tel: 0921-620 00 vx. Fax: 0921-140 72.

www.boden.se


