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Introduktion

Hej och välkommen till
Umeås 400-års profil!
Den här manualen presenterar Umeå 400-års grafiska profil. Du får ta
del av profilens olika delar och får enkla och tydliga riktlinjer kring hur
de kan användas. Den går att använda i alla typer av format och kanaler.
Vår grafiska profil vill inbjuda till kreativitet och medskapande, och
är öppen för alla. Vi hoppas du gillar profilen och vill använda den!
Lycka till!
Elisabeth Lind
Kommunikationssamordnare

Frågor om vår grafiska profil
Kontakta Elisabeth Lind på Umeå kommun
genom att mejla elisabeth.lind@umea.se
eller ringa 090-16 16 02.
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1
Kapitel

Inledning

2022

Introduktion

1.1

Umeå400 – ett kreativt och lekfullt
uttryck som blickar framåt
Detta dokument beskriver de olika delarna i den grafiska profilen för Umeå400
– Umeås 400-årsfirande. Hur logotyp, linjeteckningar, färger, teckensnitt och
bilder ska användas för att ge ett t ydligt och enhetligt visuellt intryck, allt för
att få en effektiv och enhetlig kommunikation. Profilen ger stora möjligheter
till kreativitet och medskapande. Med 400 år i ryggen blickar vi framåt.
Färdigställda originalfiler kan du hämta genom att gå in på
www.umea400.se och sedan välja sidan ladda ned material.
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Umeå 400 år – Berättelsen

1.2

Umeå 400 år
är a
 llas
berättelse. Den tillhör de
invånare som har levt här
i generationer och till dem
som flyttar hit just nu. Det är
berättelsen om hur människor
en gång stannade upp här,
bosatte sig och började leva
sina liv. Berättelsen om hur
man brukade jorden, hur nya
generationer växte upp, och
hur nya familjer bildades.
Hur samhället formades, hur
allt fler ville vara en del av
platsen där vi bor.
Det är berättelsen om
hur människor engagerar
sig i samhällsbygget. Bildar
föreningar, odlar intressen,
utbildar sig. Hur musiken,
konsten och litteraturen
formar våra liv. Hur entrepre
nörer skapar företag och hur
myndigheter etablerar sig i
staden. Hur kompetens och
BERÄTTELSEN OM UMEÅ
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bildning ger oss möjligheter
och verktyg att möta våra
samhällsutmaningar.
Några berättelser som
Umeå kommun särskilt vill
berätta om under jubileums
året 2022 är de om älvsland
skapet och dess betydelse
för Umeå, i går, i dag och i
framtiden. Vi vill även blicka
framåt och beskriva ny teknik,
innovationer och ny kunskap.
Cirkulär ekonomi och håll
barhet är andra viktiga och
centrala frågor för framtidens
Umeå som vi vill lyfta.
Berättelsen om Umeå kan
inrymma allt från vardagslivet
till historiska larm om krig,
om bränder, om armod, men
också om glädje, förälskelser,
gemenskap, utveckling och
framtidshopp.
Nu när Umeå fyller 400 år
vill vi höra dina berättelser.

Med hjälp av den grafiska
profil du nu håller i din hand
vill vi skapa möjlighet för dig
att sätta en stämpel på ditt
bidrag till jubileums året och
bidra till den gemensamma
berättelsen. Skapa ett event,
gör en film, skriv en text, eller
kanske en bok? Dela med dig
av dina bilder.
Här kommer några idéer på
hur du och din organisation
kan bidra till berättelsen om
Umeå när staden firar 400 år.

”Skapa ett event, gör en film, skriv
en text, eller kanske en bok? Dela
med dig av dina bilder.”
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Umeå 400 år – Berättelsen

1.2

2022

Historien om Umeå
Under jubileumsåret vill Umeå
kommun samla och sprida
berättelser som handlar om
Umeås historia, om det som
har format Umeå och gjort
staden till den plats där
vi är i dag. Om föreningar,
idrottsrörelsen, kulturen,
kyrkligheten, politiken, om
näringsliv, utbildning och
myndigheter. Människoöden
och h
 ändelser är självklart
viktiga inslag, liksom älvs
landskapets b
 etydelse.
Vilken historia vill du
berätta? Med ett bra material
så ökar möjligheten att sprida
din berättelse.
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En framtidshälsning
Norra Sverige är den region
som EU bedömer ger sina
invånare högst livskvalitet.
Umeå kommun har ett högt
ställt mål att vi genom
en hållbar tillväxt ska bli
200 000 invånare år 2050.
Har din organisation en
framtidshälsning? Den kan
handla om de visioner som
ni har för staden, hur den
ska se ut, utvecklingen för
er förening, för er bransch.
För er idrott. Den kan handla
om kultur, om utbildning, om
framtidens yrken, eller den
forskning som ska leda oss
in i framtiden.

Det är upp till dig och din
organisation att sätta formen
för din framtidshälsning. Det
kan vara såväl ett event eller
en utställning, som ett hus
eller en bok. Fantasin sätter
inga gränser.
Hör av dig om du har
f underingar kring
din framtidshälsning!
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Grafiskt koncept

1.3

Målet har varit att skapa ett kreativt och lekfullt koncept för Umeå 400 år
som stad. Eftersom vi är Umeå – gör vi det på vårt sätt. Vi lägger beslag
på t iden och använder tidslinjen som ett visuellt verktyg .

1622

2022

1

3
Sid 8

Umeå 400 år. Vi ritar en tidslinje från 1622 till 2022.
Till linjen applicerar vi en ordbild Umeå400.

Umeå är en levande, progressiv och växande stad som
rymmer ett stort engagemang och en stark framtidstro.
Umeå är en stad med puls …

2

Istället för att endast prata om det förflutna kan vi med start
från nu – med historien i ryggen – blicka mot framtiden.

4

… och med en vilja att ta steg för att göra världen till
en lite bättre plats. Umeå står för kärlek och öppenhet.

Vi gör det på vårt
sätt – vi lägger
beslag på tiden!
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Grafiskt koncept

1.3

”Umeå präglas
av samarbete
och dialog”

5

I Umeå drivs utvecklingen av ett stort medborgerligt
engagemang och präglas av samarbete och dialog.

6

Umeå är en ung stad och har ett universitet
med ledande forskning som ger avtryck.

7

Universitetet i samarbete med ett innovativt
näringsliv skapar en stad med en stark tillväxt …

8

… och en expansiv stadsutveckling som
ger avtryk i stadsbilden.
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Grafiskt koncept

1.3

”Om vi tänker oss
att på linjen placera
en tidskapsel fylld
med över 400 år
av utveckling”

9

11
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Om vi tänker oss att på linjen placera en tidskapsel
fylld med över 400 år av utveckling …

Allt detta är det och som rymmer Umeås DNA idag. 
Komprimerat i linjen mellan 1622 till 2022.

10

… och som innehåller miljoners biljoner av
tidsegment – arbetstimmar, uppoffringar,
diskussioner, möten och innovationer etc …

12

Umeå 400 år. Från 1622 till 2022, blickar vi framåt.
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2
Kapitel

Verktygslåda

2022

Logotyp
En logotyp – ett system
Vår logotyp Umeå400 finns
i tre utföranden.
• Logotyp med ordbild och
en tidslinje 1622–2022 (A).
• En variant (B) där tids
linjen försetts med en pil
form som pekar framåt.
• Logotyp med enbart
ordbild (C).
• Dessutom kan logotypen
placeras tillsammans med
en linjeteckning (D).

2.1

A

Logotyp A: Med tidslinje och årtal.

B

Logotyp B: Innehåller även en pilform
som pekar mot framtiden placerad
till höger om årtalet 2022.

C

Logotyp C: Ordbilden Umeå400

D
Varianter
Logotyperna finns endast
i svart och vitt.
Olika filformat
Välj alltid originalfilerna när du ska
använda någon av våra logotyper.
Har du några frågor så kontakta
kommunikationsansvarig.
Original i två filformat
EPS är en vektorfil (skalningsbar
logotyp) som kan förstoras utan
begränsning. A
 nvänds till tryck, print,
skyltar, stripning av bilar m.m.

Logotyp med linjeteckning
Används med fördel i vår kommunikation
då uttrycket blir mer koncentrerat och vi
får färre grafiska delar i vår grunddesign

PNG är en rasterfil (pixlad, dvs bör
endast skalas ned, inte upp) som
används främst för Word, PPT,
digitala produktioner etc.
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Logotyp

2.1

Princip
Proportionerna mellan 
ordbild och tidslinje är
samma i logotypens grund
utförande som när logotyp
placeras på en linjeteckning.

Samma proportioner
Ordbild och tidslinje ska
alltid ha samma proportioner
oavsett utförande.

Sid 13

Logotypen används endast
i svart eller vitt!
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Logotyp

2.1

Frizon
För att logotypen ska synas
bra är det viktigt att hålla
ytan kring logotypen fri från
andra objekt och text. Fri
zonen utgår från höjden på
bokstaven U i logotypen.

Minsta storlek
För att logotypen ska hålla en
hög läsbarhet är det viktigt
att den inte används i en för
liten storlek. Då årtalen är de
minsta grafiska elementen
går logotyp utan t idslinje att
göra något mindre.
30 mm
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20 mm
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Logotyp
Inte tillåtet!
För att logotypen ska
bidra till att stärka vårt
varumärke är det viktigt
att den hanteras på rätt
sätt. L
 ogotypen får inte
förvrängas eller ändras.

2.1

En stad i ljus!
Ändra inte färg
Färga inte logotypen i någon annan färg.
Den används endast enfärgad i svart
eller vitt.

Ändra aldrig proportionerna
Ändra inte förhållandet mellan logotypens
ordbild och tidslinjen. De ska alltid ha
samma storleksförhållande.

Gör aldrig nya versioner!
Under logotypen används enbart
tidslinjen i olika varianter.

Lägg aldrig en bild i logotypen!

Rotera inte logotypen
I undantagsfall går det att vrida logotypen
90 grader. Se exempel, beachflaggor sid 38.

Förvräng aldrig logotypen

Tänk på kontrasten
Tänk på att alltid a
 nvända
bilder där logotypen får
maximal kontrast mot
bakgrunden. Om det saknas
en bild som täcker detta
behov kontakta ansvarig
för profilfrågor, se sid 2.
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Logotyp

2.1

Placering
Systemet med de olika logotypvarianterna och tidslinjer är skapat för att ge
största möjliga flexibilitet vid val av avsändare. Logotypen med tidslinje 1622–
2022, kan användas som en stilren och traditionell lösning. Logotypen kan
också placeras som en sidfot på en utdragen tidslinje över satsytans bredd.
Tidslinjen fungerar att sätta på en rund yta eller tillsammans med en linje
teckning skapar den ett kreativt och lekfullt uttryck med stor igenkänning.

16 2 2

2022

Det finns många olika sätt att
applicera logotyp och tidslinje.
1622

Sid 16

2022
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Logotyp

2.1

Marginal
Ett riktmärke är att höjden på bokstavsformen Å i logotypens ordbild utgör
marginal för satsytan. Vid format som kräver det kan marginalen minskas.
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Logotyp

2.1

Flera avsändare
Umeå400-logotypen kan med
fördel kombineras med andra
avsändare. Umeå kommun
eller Umeå Vill Mer placeras
i vänster eller höger hörn på
motsatt sida av logotypen.
När flera logotyper är
inblandade placeras de på
rad nere till höger.

Umeå. Vill mer.

1622

2022

1622
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2022
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Linjeteckningar

2.2

Princip
Linjeteckningarna byggs upp efter en gemensam princip.
Startpunkten är alltid årtalet 1622 och linjen sträcker sig
sedan med en illustration på linjen fram till år 2022, för att
sedan avslutas med en pilform som pekar framåt. Om en
logotyp placeras på linjen har logotyp och linje alltid samma
storleksförhållande, enligt regeln på sid 13 i denna manual.
Pilformen kan vid behov maskas bort.

Linjens tjocklek

De färdigställda linje
tecknigarna är ritade
med en pilform till
höger, som vid behov
kan maskas bort.

Förhållandet logotyp
och linjeteckning

Start
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Mål

Blicka framåt
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Linjeteckningar

2.2

Exempel på linjeteckningar
Ett antal linjeteckningar finns framtagna och är
färdigställda i svart och vitt. De kan laddas ned
från umea400.se, välj sidan ladda ned material.

2022

De färdigställda linjeteckningarna kan justeras
för att bättre passa in i det aktuella formatet.
T.ex. kan pratbubblan eller figuren göras större
för att bättre fylla ut ytan. Eller så kan tids
linjen förlängas om så behövs. Viktigt är dock
att linjetjockleken alltid är densamma.
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Linjeteckningar

2.2

Inte tillåtet!
För att bibehålla ett enhetligt uttryck är det viktigt att
vi alla hanterar linjeteckningarna på rätt sätt. De ska alltid
vara s
 varta eller vita – aldrig i andra färger och ska alltid
ha s
 amma proportioner som anges i denna manual.

2022
Förändra inte proportionerna och förhållandet
mellan linjeteckning och logotyp
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2022
Färga inte en linjeteckning!
Linjeteckningarna används enbart i svart eller vit färg
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Typografi
Primär typsnittspalett
För rubriker och citat
använder vi Quincy CF i
skärningarna Bold eller Black.
Work Sans används för all
övrig text. Kontakta ansvarig
för manualen (se sidan 2)
för att få tillgång till dessa
typsnitt.

Primärtypsnitt
Typografisystemet är skapat för olika
behov. För de allra flesta tillfällen an
vänds våra primärstypsnitt. Hit räknas
de typsnitt som vi primärt använder
i extern kommunikation. T
 ypografin
hjälper till att göra det lättare att
känna igen vårt varumärke som avsän
dare. Dock måste dessa typsnitt först
installeras på användarens dator.

Vardagsstypsnitt
Tekniska eller praktiska begränsningar,
t.ex. att man inte har de primära
typsnitten installerade, kan ibland
göra att vi tvingas f rångå vår ordinarie
identitetstypografi. Då används våra
ersättningstypsnitt som är standard
i alla datorer. Det kan till exempel vara
i digitala sammanhang, Power Point-
presentationer eller då mottagaren
saknar de nödvändiga t ypsnitten.
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2.3

Våra rubriker
sätts med Quincy CF
Bold eller Black
För övriga texter används i första hand
Work Sans Regular eller Light.

Vid ingresser och när bakgrunden kräver
det a
 nvänder vi Work Sans SemiBold.
En mellanrubrik kan sättas
med Work Sans Bold
Fakta och bildtexter sätts med Work Sans SemiBold

”För citat använder
vi Quincy CF Bold”
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Typografi

2.3

Primärtypsnitt
Exempel på våra
t ypsnittsfamiljer Quincy CF
och Work Sans.

Quincy CF Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö(”.,`!´:,*)
1234567890
Quincy CF Black
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö(”.,`!´:,*)
1234567890

Quincy CF
Thin,
Light,
Light Italic,
Regular,
Regular Italic,
Text,
Text Italic,
Medium,
Medium Italic,
Bold,
Bold Italic,
ExtraBold,
ExtraBold Italic,
Black
Black Italic
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Work Sans
Thin,
Thin Italic
ExtraLight,
ExtraLight Italic,
Light,
Light Italic
Regular,
Regular Italic,
Medium,
Medium Italic,
SemiBold,
SemiBold Italic,
Bold,
Bold Italic,
ExtraBold,
ExtraBold Italic,
Black.
Black Italic

Work Sans SemiBold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö(”.,`!´:,*)
1234567890
Work Sans Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö(”.,`!´:,*)
1234567890
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Typografi

2.3

Enkel guide
Några enkla regler kring hur
vi använder våra typsnitt.

•

Använd aldrig några andra t ypsnitt än de som är
presenterade i denna manual.

•

I första hand om tillgång till Quincy CF och Work Sans
och de är installerade på din dator använd dessa enligt
principerna beskrivna i denna manual. Om de inte
är tillgängliga använd då istället vår v
 ardagstypografi,
Georgia och Arial.

•

Spärra rubriker med Quincy CF optiskt +15

•

Använd inte Work Sans i rubriknivå

•

Vi skriver med versalgemener, inte med VERSALER

•

Texter sätts enbart med svart eller vit färg

Ferentis is estio
o
 fficae etureiciandi
suntorem dolores
Texter enbart i svart eller vit färg
Texterna kan sedan placeras på bakgrundsplattor
i någon av färgerna ur vår färgpalett.
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UMQUATE DERO
OMMOLUPTA VIT
OPTATUM ANIS
Vi skriver våra texter med versalgemen sättning
Ur ett tillgänglighetsperspektiv undviker vi att
skriva med versal text.
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Typografi
Vardagstypsnitt
Om man inte har våra 
primära typsnitt Quincy CF
och Work Sans installerade
på sin dator används istället
våra e
 rsättningstypsnitt
– Georgia och Arial – som är
standardtypsnitt och finns
installerade på alla datorer.

2.3

Istället för Quincy CF
använder vi Georgia
som rubriktypsnitt
och citat etc
För övriga texter ersätter
vi Work Sans med Arial
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Färger
Vår färgpalett
Vi har fem utvalda färger i vår
palett. Färgerna kan a
 nvändas
i färgtoner från 10–100 %. Våra
färger används främst för
plattor bakom text och som
bakgrunder då text, logotyp och
linjeteckningar alltid ska vara
i svart eller vitt.

2.4
CMYK
50.70.20.0
RGB
135.96.141
PMS
2583
HEX
#87608D

CMYK
50.0.100.0
RGB
162.192.55
PMS
375
HEX
#A2C037

CMYK
70.0.10.0
RGB
107.184.220
PMS
298
HEX
#6BB8DC

CMYK
0.80.30.0
RGB
204.82.118
PMS
709 C, 1915 U
HEX
#CC5276

CMYK
0.20.100.0
RGB
242.203.19
PMS
7408 C, 109 U
HEX
#F2CB13

100 %

10 %
100 %

CMYK
(Cyan, Magenta, Yellow, Key)
står för fyrfärgstryck
PMS
(Pantone Matching System)
för tryck med dekorfärger
RGB
(Red, Green, Blue) för
användning i digitala medier
HEX
(hexadecimal) används
för webben
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10 %
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Färger

2.4

Kombinera färger med text
För att säkerställa att valda kombinationer av textfärg och färgplatta håller
en läsbarhet som fungerar enligt tillgänglighetsdirektiven utgår vi från dessa
kombinationer. OBS: Själva t exten är alltid svart eller vit.
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Abc

Abc

Abc

Abc

Abc

Abc

Abc

Abc

Abc

Abc
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Bilder

2.5

Princip
Vi strävar efter ett personligt
och dokumentärt bildspråk.
Fokus på verkliga människor
och m
 iljöer – där det levande
ögonblicket är viktigare än
den arrangerade bilden. Gärna
bilder med spännande vinklar
och annorlunda perspektiv.
Vi kommer nära människor
och ser miljöer på avstånd.
Vi m
 ixar bilden av Umeå idag
med inslag från vår h
 istoria.
Genus och mångald ska
genomsyra våra bildval.
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3
Kapitel

Tillämpning

2022

Designprincip, exempel
På följande sidor finns ett
antal exempelskisser på
olika typer av utföranden.
Skisserna ger e
 n överblick
över vad som ryms inom
det g
 rafiska k
 onceptet och
är tänkta att fungera som
inspiration för nya lösningar.

3.1

Lorem ipsum
dolores ergo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation.
umea400.se

1622

2022

1622

2022

Umeå. Vill mer.

Variationer på samma tema.
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Designprincip, exempel

3.1
Umeå. Vill mer.

2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed nonummy
nibh euismod tincidunt ut ergo laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

”Lorem ipsum
dolores ergo”

Lorem ipsum
dolores ergo

umea400.se

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation.
umea400.se

1622

2022

Tidslinjen kan ta
nya kreativa vägar.

”Lorem ipsum
dolores ergo”

1622

Lorem ipsum
dolores ergo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed nonummy
nibh euismod tincidunt ut ergo laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation.
umea400.se

Lorem
ipsum
dolores
ergo

1622

2022

Färgplattor används vid behov som bakgrunder
för text. Texten är alltid svart eller vit.

1622

2022

2022
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Designprincip, exempel
Umeå. Vill mer.

3.1

Umeå. Vill mer.

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl aliquiea commodo.

Lorem ipsum
dolores ergo

Lorem ipsum
dolores ergo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, nostrud exerci tation ullamcorper suscipit nisl aliquiea commodo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, nostrud exerci tation ullamcorper suscipit nisl aliquiea commodo.

umea400.se

umea400.se

1622

Umeå. Vill mer.

umea400.se

2022

Umeå. Vill mer.

Lorem ipsum
dolores ergo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation.
umea400.se

Lorem ipsum
dolores ergo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, nostrud exerci tation ullamcorper suscipit nisl aliquiea commodo.

Umeå. Vill mer.

umea400.se

Fyra olika designexempel på formgivning av samma enhet.
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Vi kan även ta avstamp från år 2022 och blicka mot framtiden.
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Designprincip, exempel
Årshjul

3.1

Januari ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed nonummy nibh euismod
tincidunt ut ergo laoreet dolore magna est
aliquam erat volutpat.
Decenberipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed nonummy nibh euismod
tincidunt ut ergo laoreet dolore magna est
aliquam erat volutpat.

ber
cem
De

Januari

Feb
rua
ri

Oktober

Ma
j

er
mb
pte
Se

April

Oktober ipsum dolor amet, consectetuer
adipiscing elit, sed nonummy nibh euismod
tincidunt ut ergo laoreet dolore magna est
aliquam erat volutpat.

September ipsum dolor amet consectet
adipiscing elit, sed nonummy nibh euismod
tincidunt ut ergo laoreet dolore magna est
aliquam erat volutpat.

2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy:

April ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed nonummy nibh euismod
tincidunt ut ergo laoreet dolore magna est
aliquam erat volutpat.

Maj ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed nonummy nibh euismod
tincidunt ut ergo laoreet dolore magna est
aliquam erat volutpat.

1622

i
Jun

2022

Juni ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed nonummy nibh euismod
tincidunt ut ergo laoreet dolore magna est
aliquam erat volutpat.

Juli

Au
gu
sti

Augusti ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed nonummy nibh euismod
tincidunt ut ergo laoreet dolore magna est
aliquam erat volutpat.

Lorem laoreet dolore magna

Mars ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed nonummy nibh euismod
tincidunt ut ergo laoreet dolore magna est
aliquam erat volutpat.

rs
Ma

Nov
em
be
r

November ipsum dolor sit , consectetuer
adipiscing elit, sed nonummy nibh euismod
tincidunt ut ergo laoreet dolore magna est
aliquam erat volutpat.

Februari ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed nonummy nibh euismod
tincidunt ut ergo laoreet dolore magna est
aliquam erat volutpat.

Juli ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed nonummy nibh euismod
tincidunt ut ergo laoreet dolore magna est
aliquam erat volutpat.

Ett årshjul byggt runt årtalet 2022.

Exempel på tillämpning av dialogruta

1981

Bildmuseet sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud.
umea400.se

1898
Tegs SK sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud.
umea400.se

1622

2022

1622

2022

Olika exempel på hur man kan jobba med tidslinjen i samband med nedslag i Umeås historia.
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Designprincip, exempel

3.1
Lorem
ipsum
dolores
ergo
Ergo dolor sit lorem
Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl aliquiea commodo.

1622

Lorem ipsum dolor sit amet
Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl aliquiea commodo.

1622

På webben eller i andra lämpliga kanaler kan historien om Umeå
berättas mot en tidslinje med illustrationer från viktiga händelser.
Linjeteckningarna går även att appplicera under tidslinjen.

Det fanns även
en tid före 1622
Umeå. Vill mer.

2022

1622

2022

Konceptet med linjeteckningarna går utmärkt att animera tex. i klassisk ”Linus-på-linjen”-stil.

Sid 34

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit
ergopraesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

1622

2022

Om vi vill berätta om tiden före 1622 så kan tidslinjen
även dras ut till vänster, exempelvis som på denna skiss.
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Designprincip, exempel

3.1

Norrlandsoperan tar ton!
För märkning av Umeå400-innehåll på t.ex.
Umeå kommuns webbplats finns en speciell
markör framtagen i svart och vitt.
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Designprincip, exempel

3.1

Powerpointpresentationer
Mall för PPT finns att ladda ned från umea400.se,
välj sidan ladda ned material.
Att tänka på!
I våra PPT-mallar används våra vardags
typsnitt. Georgia i rubriker och citat.
Övrig text sätts med Arial. I våra sidmallar
använder vi Umeå400-logotyp eller linjeteckning med logotyp. Vi blandar inte
dessa på samma sida, men de kan varieras
i samma presentation. Tänk på att alltid få
god läsbarhet på logotyp eller linjeteckning
mot vald bakgrund.

Namn Namnsson • Projekt • 2020-11-xx

Lorem ipsum dolores
400 molestie feugiat

Lorem ipsum dolores
400 molestie feugiat

Esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et accumsan et iusto dignissim qui
blandit praesent luptatum delenit augue duis dolore feugait
nulla. Feugiat nulla facilisis accumsan dignissim blandit.

Esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et accumsan et iusto dignissim qui
blandit praesent luptatum delenit augue duis dolore feugait
nulla. Feugiat nulla facilisis accumsan dignissim blandit.

Lorem ipsum dolores
400 molestie feugiat

19xx

Vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero eros
et accumsan est iusto ergo
dignissim qui blandit pras
resent luptatu delenitium.
Nue augue dolore feugait
nulla. Feugiat facilisis est
accumsan dignissim qui
blandit lorem ipsum.

Lorem ipsum dolores
400 molestie feugiat

Lorem ipsum dolores

Esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et accumsan et iusto dignissim qui
blandit praesent luptatum delenit augue dolore feugait
nulla. Feugiat nulla facilisis accumsan dignissim blandit.

Esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto dignissim
qui est blandit praesent luptatum delenit augue duis dolore feugait nulla. Feugiat nulla facilisis accumsan.

2022

Sid 36

Oktober
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Au
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2022

Lorem ipsum dolores

2022

Ma
j

delenit augue dolore feugait nulla. Feugiat nulla
facilisis accumsan dignissim blandit.

Tack!

Juli

Esse molestie consequat, vel illum dolore eu

feugiat nulla facilisis
at vero eros
et accumsan
Lorem
ipsum
dolores
et iusto dignissim qui blandit praesent luptatum

Lorem ipsum
dolores molestie
feugiat lorem

i
Jun

Lorem ipsum dolores

April

Lorem ipsum
dolores 400 år
molestie feugiat

Feb
rua
ri
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Januari
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Designprincip, exempel

3.1

Profilmaterial
Exempelskisser på o
 lika typer
av profiltryck och enheter.

16

2

2

2022

1622
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Designprincip, profilmaterial

3.1

Profilmaterial
Exempelskisser på o
 lika typer
av profiltryck och enheter.

400 år i vernam sed quat odis sit
perum con cor aut faceror asco
Exempel på utformning av vepor i olika format.

Sid 38

På enheter – som t.ex. beachflaggor
– som har extremt hög-smala f ormat kan
logotypen roteras 90 grader. Tidslinjen kan
på ett lekfullt sätt förändras med formen
som på den vänstra flaggan.
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Designprincip, profilmaterial

3.1

Profilmaterial
Exempelskisser på o
 lika typer
av profiltryck och enheter.
Varianter på lösningar
för backdrops.

Exempel på rollups utformade enligt profilens riktlinjer. Flera linjeteckningar kan som på denna skiss kombineras på en tidslinje men då
används enbart en Umeå400-logotyp till vänster vid startpunkten 1622.

400 år
vernam est
sed quates
ergo odis
sit p
 erum
con cor aut
faceror.

umea400.se

Minus ressit
offic tem quati
aut ulpa ditius
lorem ipsum
orporum, est
faceror etna.

2022

umea400.se

Exempel på färdiga bakgrunder för Teamsmöten.
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4
Kapitel

Medskapande

2022

Så ritar du din egen linjeteckning
Princip
Det är fritt att rita egna linjeteckningar – om
man följer den princip som dessa riktlinjer
presenterar. Först laddar du ned en grundfil,
genom att gå in på umea400.se och sedan
välja sidan ladda ned material, som du sedan
kan utveckla på ditt eget sätt och skapa din
400-årsteckning.

4.1
Fyll tidslinjen med din egen linjeteckning
som passar mot just ditt företags eller
organisations verksamhet.

Grundfil
Filen du laddar ned innehåller Umeå400-logotypen,
båda årtalen, pilformen och har rätt linjetjocklek.
Dessa element har dessutom rätt proportioner
mellan varandra så att den färdiga bilden får ett
utseende som stämmer med den grafiska profilen.

Samma proportioner
Logotyp och tidslinje ska alltid ha samma
proportioner oavsett utförande.

Sid 41

De färdigställda linje
teckningarna är ritade
med en pilform till
höger. Om man inte vill
att pilen ska vara med
kan den maskas bort
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Så ritar du din egen linjeteckning
1

2

4.1

Ladda ned grundfilen (den kräver
ett ritprogram typ Illustrator)
”U400_linjeteckning_grund.eps”
från umea400.se, välj sidan ladda ned
material. I eps-filen finns de delar
du behöver för att rita din egen
linjeteckning. Ordbild, årtal, pilform
och linje i rätt tjocklek. Se till att du
behåller den linjetjockleken när
du ritar din egen teckning på linjen.

Du färdigställer linjeteckningen genom
att förena punkterna mellan linjerna i
din teckning och grundfilen.
Om du vill förena en fylld form med
linjeteckningn passar du det objektet
mot linjen och justerar storleken så att
den upplevda linjetjockleken stämmer
mot grundfilens linje.
När du är färdig kan du om du vill ändra
linjen i teckningen till en konturlinje
innan du sparar din egen linjeteckning.

Sid 42
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Exempel

4.2

Exempel på tillämpningar.

1622

2022

Teckningstävling för barn
Låt barnen rita sin egen tolkning av Umeå i
en linjeteckning. 1622
Avsluta med en utställning.

2022
1622

2022
Hur ser din förening ut?
Gör din förening till en medskapare i vårt
gemensamma 400-årsfirande. Rita din unika
linjeteckning med din egen touch.

2022

1622

1622

1622
2022

2022

Visst vill ditt företag vara med?
Fira Umeå 400-år med oss. Låt ditt företag
medverka med er t olkning av linjeteckning.
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Exempel

4.2

Ett företag eller en förening kan bidra till
400-årsfirandet och använda sig av delar
från Umeå400-profilen i sin kommunikation
på oilka sätt.

2022

1622
1622

2022

Flera möjligheter till delaktighet
Logotyp och linjeteckningar kan laddas ned från umea400.se,
välj sidan ladda ned material. Dels kan man ladda ned 
färdigställda linjeteckningar eller så kan man rita egna bilder
som passar mot verksamheten, se princip på sidan 41–42.

1622
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