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Vårt ansikte utåt 
Säters grafiska profil är en del av kommunens ansikte utåt. Den hjälper 
oss att hålla ett enhetligt utseende och att tydligt berätta att det är vi som 
är avsändare. 

Profilen är ett verktyg i kommunens löpande kommunikationsarbete och 
här hittar du riktlinjer och exempel på hur vår design implementeras i allt 
från trycksaker till webb. 

Genom att konsekvent följa manualen bygger vi en visuell identitet som 
syns och skiljer oss från konkurrenterna, på ett positivt sätt. 

Inledning
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Om Säters Vapen
Säter stad fick sina stadsrättigheter 1642 av Drottning Kristina som även 
ritade förlagan till stadsvapnet, som senare blev hela kommunens.  
Vapnet fastställdes av Kungl. Maj:t på 1940-talet och registrerades hos 
PRV år 1987.

Vi är rädda om vårt historiska arv och för det vidare bl.a genom vårt  
vapen, som har utvecklats med tiden och anpassats för dagens behov. 
Motivet har dock hela tiden varit detsamma, symbolen för bygden  
nämligen smeden. Beskrivningen lyder:

I fält av silver en på svart mark stående smed - klädd i röd luva, svarta 
byxor och skor, strumpor av guld och med ansikte och armar i guld - 
höjande ett blått verktyg med svart skaft mot ett en upphöjning liggande 
rött smidesämne.
 

Säters vapen 



5Säters vapen 

Blasonering. Ett heraldiskt vapen avbildas 
utifrån en textbeskrivning, en så kallad blason-
ering. Alla utföranden av vapnet som följer 

blasoneringen är att betrakta som riktiga. Här 
ser vi exempel på olika utföranden av Säters 
vapen, med dagens kommunvapen till höger. 

OBS! Heraldiken tillåter att silver översätts till 
vitt och guld till gult i daglig användning.  



6 Säters vapen 

Säters vapen är den främsta identitetsbäraren 
för Säters kommun. Vi använder oss i vissa fall 
av vapnet som ensam symbol, där det är 
uppenbart att det är Säters kommun som är  

 

avsändaren. Vapnet finns både i färg och som 
svart eller vit. Vid särskilt festliga tillfällen 
ersätts vitt av silver och gult av guld. 

OBS! Vapnet får inte förvanskas eller användas 
i andra färgställningar än de som tagits fram. 
Svart eller vit version har alltid vit vapensköld, 
oavsett bakgrundsfärg.
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Vår logotyp 

Kommunvapnet tillsammans med ordbilden Säters kommun utgör vår 
logotyp. Logotypen är den gemensamma symbolen och kännetecknet 
för all kommunal verksamhet och samlar alla våra förvaltningar, nämnder 
och tjänster under sig. Det är oerhört viktigt att det framgår tydligt att det 
är vi som är avsändare, därför är vi konsekventa i användandet och gör 
inga förvanskningar utifrån originalen. 

Logotyp
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Stående logotyp används främst centrerad i 
olika sammanhang, där ordbilden är mindre 
viktig och vapnet används som kännetecken. 

Svart eller vit logotyp används där färg inte är 
möjlig, eller i samanhang där vi behöver an-
passa oss till omgivningen. Den vita logotypen 
används mot kontrasterande färgad bakgrund. 

OBS! Logotypen skall alltid användas i sin hel-
het och får inte förvrängas på något sätt, varken 
i färg eller form. 
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Liggande logotyp används i regel i något av de 
fyra hörnen, som avsändare i slutet av ett  
dokument eller i ett sidhuvud. 

 

Svart eller vit logotyp används där färg inte är 
möjlig, eller i samanhang där vi behöver an-
passa oss till omgivningen. Den vita logotypen 
används mot kontrasterande färgad bakgrund.

OBS! Logotypen skall alltid användas i sin  
helhet och får inte förvrängas på något sätt, 
varken i färg eller form. 
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Frizon. För att logotypen skall komma till sin 
rätt och bli tydlig skall den alltid omges av en 
frizon. Inom frizonen får inget annat text- eller 
bildelement förekomma.   

Du kan enkelt se om du har en lagom frizon 
genom att använda en yta motsvarande Säters 
vapen. Häften av det stående vapnet är ett 
minsta avstånd, till nästa objekt eller som 
marginal. 

OBS! Friytan ovan bör ses som ett absolut mini-
mum! Finns det utrymme så ge logotypen och 
vapnet det utrymme det förtjänar. 
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Sociala medier. Varumärket anpassar sig efter 
de ytor som avsatts, kvadratisk, rundad eller 
cirkel. Text lämpar sig sällan då fälten på mo-
bila enheter blir för små. Därför använder vi 
endast vår symbol i svart eller vitt mot neutral 

bakgrund. Profilbilder är ofta små, men om 
utrymmet är bätre används logotypen.  
Marginalerna behövs för att inte riskera att 
vapnet beskärs. 

OBS! Kontrollera alltid resultatet i skarpt läge 
och justera vid behov. Beskärning sker ofta 
automatiskt. 

Layout profilbild med större utrymme.
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Typografi
Vår typografi är en viktig del i bygget av en enhetlig profil för Säters  
kommun. God typografi är också en viktig del i all skriven kommunikation, 
där den hjälper till att göra texter lättlästa och tillgängliga.

Vi använder oss av väl tilltagna linjära rubriker för att kommunicera tydligt 
och tillsammans med ingresser fånga in läsaren till våra ibland längre  
texter. Våra profilfäger används med fördel både till rubrik eller ingress. 
Se exempel under avsnittet “tillämpningar”.  

Grafiskt element
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Meta FF

Garamond

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
01234567890 | Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
01234567890 | Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
01234567890 | Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
01234567890 | Regular

Meta FF är ett linjärt typsnitt ritat av Erik Spiek-
ermann och passar till kortare texter, rubriker, 
bildtexter, tabeller mm. Det passar också bra till 
affischer och när tydlighet behövs på avstånd. 

Garamond är en klassisk antikva, ritat av Claude 
Garamond. Typsnittet använder vi till brödtext. 
då det lämpar sig för löpande text och är lättläst 
tack vare sina klackar (seriffer). 

OBS! Meta är ett typsnitt som kräver licens.
Vi använder det främst vid extern kommunika-
tion. För internt bruk kontakta kommunikations- 
chefen på kommunen. 

Typografi
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Arial

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
01234567890 | Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
01234567890 | Regular

Ersättningstypsnitt. Vid de fall där vi inte kan 
använda vårt hustypsnitt ersätter vi det med 
Arial. 

Arial är ett typsnitt som fungerar utmärkt på 
bildskärmar för att det ger god läsbarhet. Det 
finns dessutom som standardtypsnitt i alla 
datorer samt fungerar väl både i rubrik och i 
brödtext. 

OBS! Detta typsnitt används främst för internt 
bruk men även på webben.

Typografi
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Säters färgpalett består av tre kulörer samt 
vitt och svart, hämtade från vårt vapen. Primär-
färgen är röd och det är den färg som skapar 
vår unika karaktär. Den används i första hand 
tillsammans med vitt. 

Sekundärfärgerna kompletterar och ger liv till 
vår kommunikation. 

Accentfärgerna används när vi behöver förstär-
ka ett budskap eller variera vårt uttryck. Dessa 
kan tex plockas upp i illustrationer eller infor-
mationsgrafik.

Färger 

Primärfärg Sekundärfärg Accenter

Vit

WHITE 

C = 0
M = 0
Y = 0
K = 0

R = 255
G = 255
B = 255

# FFFFFF

Svart

BLACK 

C = 0
M = 0
Y = 0
K = 100

R = 0
G = 0
B = 0

# 000000

Säterröd

PANTONE 201

C = 0
M = 100
Y = 63
K = 29

R = 149
G = 0
B = 36

# 950024

Gul 

PANTONE 7409

C = 0
M = 31
Y = 100
K = 0

R = 240
G = 179
B = 35

# F0B323

Rosa

PANTONE  197

C = 0
M = 46
Y = 12
K = 0

R = 232
G = 156
B = 174

# E89CAE

Ljusblå

PANTONE 283

C = 42
M = 9
Y = 0
K = 0

R = 146
G = 193
B = 233

# 92c1e9

Ljusgrön

PANTONE 358 

C = 34
M = 0
Y = 42
K = 0

R = 173
G = 220
B = 145

# ADDC91

Ljusgrå

BLACK  15%

C = 0
M = 0
Y = 0
K = 10

R = 227
G =227
B = 226

# e3e3e2

Blå

PANTONE 285

C = 89
M = 43
Y = 0
K = 0

R = 0
G = 96
B = 178

# 0060B2
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Klippingen
Under 1600-talet var Säter under en tid Sveriges största myntort. Här 
präglades både så kallade klippingar och rundmynt i koppar. En illustra-
tion inspirerad av “Säterklippingen” kan användas som dekor i vår visuella 
kommunikation.

Kopparfyrk präglad i Säter 1633 för drottning Kristina.

Grafiskt element
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Klippingen är ett dekorelement som vi kan 
använda i mörkare eller ljusare ton mot under-
laget, aldrig i egen färg. 

Klippingen används sällan i sin helhet utan 
klippt till hälften utmed en kort eller långsida, 
eller som en fjärdedel, utifrån ett hörn. 

Grafiskt element
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Avsändarstrategi. Säters kommun ska i all 
kommunikation tydligt visa att det är vi som är 
avsändare genom att alltid använda vår logo-
typ. 

I vissa fall behöver vi visa vilken förvaltning  
eller nämnd som står bakom kommunika-
tionen. I vårt material kan verksamhetstillhör-
ighet visas i text enligt enligt principen ovan. 
(Se exempel under tillämpningar)

OBS! Det är inte tillåtet att skapa nya logotyper 
tillsammans med vapnet. För särprofilering 
kontakta kommunikationschefen. 

Kulturnämnden

› saterskommun.se/naringsliv

Näringslivskontoret

/ Näringsliv

Säters Bibliotek

Skönvikshallen

Skönvikshallen

Skönvikshallen
sim- och sporthall

Rubrik innehållandes 
verksamhet

Nivå 1 Kommunens logotyp

Nivå 2 Verksamhetsnamn

Nivå 3 Specifikation verksamhet
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Verksamheter som ägs och drivs av Säters kommun ska verka inom 
kommunens grafiska profil. Den grafiska profilen är i mångt och mycket 
tillåtande och ger utrymme för starka visuella budskap inom profilen.
I de de allra flesta fall behöver inte en verksamhet en egen profil utan 
kan vid behov komplettera med egna bilder eller illustrationer. En 
verkamhet kan även favorisera någon av färgerna i Säters kommuns 
palett.

Säters kommuns varumärke borgar för en grundkvalitet som är viktig 
att värna om. För invånare, brukare och kunder blir det också tydligt att 
det är en kommunal verksamhet som bedrivs med skattemedel. Ur ett 
demokratiskt perspektiv är det grundläggande.

I särskilda fall, och under begränsade perioder kan det finnas anledning 
att tillåta särprofilering. Syftet med särprofilering är att hantera kommer-
siell konkurrens, alternativt att nå en mycket specifik målgrupp under 
en begränsad period. I huvudsak är det villkoren för konkurrensen, som 
avgör om särprofilering tillåts. 

Särprofilering är externt riktad till medborgarna och slutkonsumenten, 
och används i marknadsföringssyfte, exempelvis i annonsering och i 
specifika kampanjer. 

Villkor särprofilering
För att en egen logotyp och profil skall bli aktuell inom ramen för kom-
munens grafiska profil görs en samlad bedömning. 
Möjliga anledningar:
• Det finns fler aktörer än kommunen som driver eller finansierar verk-
samheten 
• Marknad även utanför Säter, regional, nationell eller internationellt 

• Verksamheten kan avknoppas eller få annan finanisär i framtiden
• Ej en renodlad samhällsservice 
• Har en tydlig konkurrenssituation som kräver marknadsföring 
• Tidsbegränsad kampanj
• Verksamhet av publik karaktär som är känd under eget namn och 
verkar i en kommersiell miljö

Anvisningar särprofilering
I de fall där särprofilering tillåts är det viktigt att den kommunala till-
hörigheten framgår:
a) Använd kommunens logotyp i kommunikationen där det är möjligt.
b) Beskriva samhörigheten i ord t.ex. “del av säters kommun”.
c) Visa webbadressen “sater.se/verksamhet” 

Kommunala bolag 
Kommunala bolag kan särprofilera sig. När nya bolag startas ska dock 
deras grafiska profil ta hänsyn till kommunens grafiska profil på samma 
sätt som särprofilerade verksamheter och använda sig av kommunens 
logotype där det är möjligt, alternativt att det framgår att bolaget är en 
del av kommunkoncernen.

OBS! Tillämpning av särprofilering beslutas av kommunstyrelsen när det 
gäller en stadigvarande profilering, och av kommunikationschefen när det 
gäller en tidsbegränsad kampanj.

Till grund för beslutet innefattas bedömningen att det inom den aktuella 
verksamheten finns kompetens att förvalta den egna särprofileringen. 
Finns inte den grafiska kompetensen inom den egna enheten är det till 
kommunikationsenheten verksamheterna vänder sig för stöd när det 
gäller grafisk form.

Särprofilering
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Exempel 

Tillämpningar
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Silver och guld Vid särskilda och festliga tillfäl-
len kan gult och vitt i vårt vapen tryckas i dess 
rätta färger nämligen silver och guld. 

Vapnet är transparent och kan monteras mot 
en bakgrund av silver. 



22 Brevpapper

Brevpapper I kommunens eget material som 
t.ex. brevpapper, använder vi i första hand vår 
logotyp i flerfärg. 

Som komplement använder vi gärna Säters 
röda färg för ytterligare profilering och igenkän-
ning. 



23Exempel trycksaker



24 Trycksaker med klippingen
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Annonser Exempel på annonser för verksam-
heter som drivs av kommunen.

OBS! För verksamheter som inte direkt  
kommuniceras av kommunen används med 
fördel svart eller vit logotyp.
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Rollups Beroende på behov eller verksamhet 
kan olika layouter användas. När det inte är 
kommunen direkt som komunicerar utan en av

 kommunens separata verksamheter så
 används vanligen vit eller svart logotyp.
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Biblioteket använder kommunens profil men 
har ett eget grafisk element och illustrations-
manér för att kommuncera sin verksamhet till 
sina målgrupper.

Särprofilering Exempel på kommunägd verk-
samhet som använder en egen profil men visar 
en tydlig koppling till kommunen. 

OBS! En koppling till Säters kommun skall alltid 
finnas. Först och främst med kommunens logo-
typ som avsändare, annars i text.  
(Se särprofilering)



28 Presentationer

Powerpoint Exempel på presentation.



29Digitalt

Sociala medier: På kommunens egen  
Facebooksida använder vi vårt vapen i färg 
som avsändare. 

Våra verksamheter kan välja någon av våra 
profilfäger som bakgrund och jobba med svart 
eller vitt vapen som avsändare. 

OBS! För frågor om profilering i sociala medier 
kontakta kommunikationschefen. 



30 Digitalt

Kommunens varumärke mobilt och digitalt 
behöver sticka ut och synas även i liten grad. 
Ett vitt vapen mot Säter-röd bakgrund ger god 
igenkänning. 



För information om den grafiska profilen kontakta kommunikationschefen kommunikation@sater.se


