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DIGITAL MANUAL

Digital manual
Det digitala manualen är ett hjälpmedel för alla som arbetar med Nyköpings varumärke på
webben. Den bygger på Nyköping kommuns grafiska profil. Nyköpings kommun består av
flera divisioner och verksamheter, därför är det viktigt att vi har en samlad profil och tonalitet.
Nyköpings kommuns varumärke ska uppfattas tydligt i alla kanaler.
Genom att följa de anvisningar som ges i detta tillägg kan vi förmedla en tydlig och stark
identitet där varje kommunikations- och informationsinsats bidrar till att positivt förstärka
vårt gemensamma varumärke. Det säkerställer också att alla våra kanaler är tillgängliga,
användarvänliga och trovärdiga för alla medborgare.
Detta uppnås genom att använda färger på rätt sätt, välja rätt bilder, rätt logotyp eller att
skriva med rätt tonalitet.
All publicering på webbplatserna ska ske genom de publiceringsverktyg som kommunen
centralt beslutat. Om du vill presentera information på webbplatserna genom exempelvis
iframe ska detta först diskuteras med webbavdelningen.
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Logotyp för webb
Nyköpings logotyp är en kraftfull symbol som knyter ihop kommunikationen över flera
plattformar. Se Nyköpings grafiska profil för att få veta mer om logotypen.

Användning av logotypen
Hur du använder logotypen utanför webben kan du läsa i Nyköpings Grafiska profil. När
du använder den på webben ska du tänka på att göra den synlig. Använd logotypen mot
enfärgade ytor med bra kontrast.

"

!

Godkända undervarumärken har sin egen logotyp längst upp till vänster.
Det ska följa riktlinjen nedan. Nyköpings kommuns logotyp ska alltid finnas
med i högra hörnet längst ner på sidan.
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Färger

# 053E80

# F37C05

# F2F2F2

# F5F1E9

# F0F4F7

Primärfärg

# 9BC52D

Primärfärg
Tillsammans med logotypen är den blå färgen primärfärg i kommunens Grafiska profil. Därför
är det viktigt att den används genomgående över alla plattformar.

Sekundärfärger
Dessa färger är ett komplement till primärfärgen. Den är till för att tillföra ett visuellt värde och
för att markera specifika detaljer eller funktioner.
Det är viktigt att sekundärfärgerna aldrig används som huvudfärg utan alltid som ett
komplement. Sekundärfärgerna används exempelvis som bakgrund i innehållsblock, färger i
grafiska element och på detaljer.
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Att använda färgerna
Den orange sekundärfärgen används som så kallad ”actionfärg”. Den visar var man är och vad
man ska göra, exempelvis klicka på knappar i ett formulär.
Den gröna sekundärfärgen används för att markera viktiga funktioner på webbplatsen, så som
e-tjänster och kontaktytor.
De grå, beige och ljusblå ytorna används som bakgrunds bakgrundsfärg vid kortare innehåll
såsom faktarutor eller banners.

Kontraster
När man arbetar med färger är det viktigt att tänka på kontraster. Detta kan gälla former,
storlekar eller bara hur färger passar ihop.
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Typsnitt
För digitala medier används typsnittsfamiljen Arial enligt riktlinjerna i Grafisk profil.

H1 RUBRIK

Arial Regular 28px, #3b3b3b

Lorem ipsum dolor
H2 RUBRIK

Arial Regular 16px, #3b3b3b

Lorem ipsum dolor
H3 RUBRIK

Arial Regular 14px, #3b3b3b
Lorem ipsum dolor
INGRESS

Arial Regular 16px, #3b3b3b

Lorem ipsum dolor
BRÖDTEXT

Arial Regular 14px, #3b3b3b
Lorem ipsum dolor
BRÖDTEXT ARTIKELMODUL / NYHETSMODUL/TABELL

Arial Regular 12px, #606060
Lorem ipsum dolor
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Bilder
Bildspråket för webben ska ta avstamp i de riktlinjer som finns i Nyköpings Grafiska
profil. Varumärkesbilderna bör vara svartvita med tydliga objekt som följer parollen att
ge En skön känsla. Bilderna ska skildra verksamheten genom människor, produkter
eller föremål, men inte vara miljöbilder av vykaraktär. Bildspelet består av minst tre
bilder och ska representera Livet, Havet och Navet. Bildspelet har en bild i fokus och
byter automatiskt men kan även bytas med hjälp av pilarna.
Andra bilder som används, exempelvis i nyhets- eller informationstexter, ska följa samma
formspråk men vara i färg. Bilderna ska alltid tillföra något till det budskap man vill förmedla
och komplettera textinnehållet. Bilder ska inte användas bara som dekoration eller
utsmyckning.
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Storlekar och dimensioner
Bilder i digitala sammanhang ska vara av rätt typ och i rätt skala, normalt av formatet JPEG/
JPG, GIF eller PNG. De olika filändelserna beskriver hur filen är komprimerad. Använder du
egentagna bilder eller liknande så får du dem oftast i JPG.

Filstorlek och pixelmått
Bilders storlek på webben anges antingen i pixlar eller filstorlek.
Att en bild är i önskat filformat betyder inte alltid att bilden är klar för att användas. En viktig
sak att tänka på är filstorleken. Detta påverkar hur lång tid det tar att ladda en webbsida.
En bild som är tagen med exempelvis en iPhone (4s) är 2048x1536 pixlar stor och har en
filstorlek på ungefär 1,8MB (MegaByte). Detta blir tungt att ladda för användaren och är
således för stort att användas på webben. Om man gör om bilden till 1024x768 pixlar får man
en filstorlek på ungefär 500kB (KiloByte) vilket är ett mycket mer lämpligt format.
En bild behöver oftast inte vara större än 1024x768 pixlar stor och då blir filstorleken mycket
mer lämplig för webben.

"

!

Dimensioner
När du ska ladda upp en bild är det viktigt att bilden kvarhåller sina dimensioner. Ladda till
exempel inte upp en liggande bild där det bör vara en stående eller vice versa. Om du inte har
en annan fil kan du beskära bilden. Var noga med att inte förvränga bildens proportioner.
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Ikoner
Ikoner används för att förtydliga och förstärka informationen på våra webbplatser.
Nedan visas exempel på återkommande symboler. Har din verksamhet behov av
ytterligare någon ikon, kontakta webbavdelningen.

Tyck till
E-tjänster
Jämför service
Evenemang
Just nu
Kontakt
PDF-fil
Facebook
Twitter
Skicka e-post
Skriv ut
Instagram
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Rutnät
Nyköpings egna plattformar bygger på ett rutnät med basen 960 pixlars bredd och 12
kolumner. Detta gör att alla sidor följer samma mönster och att man snabbt känner igen sig.
Rutnätet har en aktiv innehållsyta på 940 pixlar och bygger på 3 kolumner.
Rent tekniskt möjliggör detta återanvändandet av exempelvis moduler och banners. Det är
även ett rutnät som fungerar bra över de flesta skärmupplösningar.
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Nyköpings struktur
Strukturen för webbsidor inom Nyköpings digitala sfär ska vara sammanhängande. Vi arbetar med en tydlig topp
och sidfot. Eftersom vi arbetar med ett rutnät kan delar byta plats och anpassas efter verksamhetens önskemål.

1

Startsidan

2

1. Navigering
En horisontell meny ligger i toppen av sidan

2. Varumärkesyta

3
5

4

Här marknadsförs varumärket genom ett
bildspel.

3. Nyheter
Yta för aktuella nyheter.

4. Genvägar/moduler
På våra webbplatser arbetar vi med olika
genvägar till viktiga funktioner med hjälp av
olika typer av moduler som vi kan lägga in. Alla
dessa moduler har en ikon som tydligt visar vad
besökaren kan förvänta sig.

6

5. Puffar
Yta för aktuella puffar med bild, pufftext och
länk.

6. Sidfot
På den övre delen av sidfoten finns bland
annat kontaktinformation och viktiga genvägar.
Den kan verksamhetsanpassas för de olika
undervarumärkena. Den nedre delen knyter
ihop verksamheten med Nyköping.se genom
navigeringslänka till hela kommunen.
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Understartsida
2

1
3

1. Menynivå två
Här är undersidans individuella information i
fokus genom en egen menystruktur

2. Genvägar
Genvägar till viktiga sidor och funktioner.

4

3. Informationstext &
mest efterfrågat
Länkar till de mest efterfrågade delarna
på den här delen av webbplatsen. En kort
informationstext om vad besökaren kan förvänta
sig på den här delen av webbplatsen.

4. Nyheter/puffar
Yta för att visa vad som är på gång i
verksamheten.
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2
3

1

4
5

Undersida
1. Menynivå två
Här är undersidans egen information i fokus
genom särskild menystruktur

2. Genvägar
Genvägar till viktiga sidor och funktioner.

3. Kontakt
Kontaktmöjligheter för den aktuella sidan.

4. Mer info
Relaterad information som också kan vara
intressant för besökaren antingen som text eller
länkar.

5. Informationstext
Huvudinformationen på sidan.
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Undervarumärken
De verksamheter som har behov av att profilera sig tydligt mot sin specifika målgrupp är huvudsakligen
verksamheter som är konkurrensutsatta. Mer information om regler och principer för ett undervarumärke
bestäms av den Grafiska profilen. Verksamheter med undervarumärken ska finnas presenterade med minst
kontaktuppgifter på nykoping.se.
På sin webbplats måste ett undervarumärkena alltid ange Nyköpings kommuns logotyp längst ner till höger
i sidfoten. Logotypen ska länka till startsidan för nykoping.se. Den sammanhållande sidfoten för kommunens
övergripande navigering ska också finnas med.
En särskild sidtyp för undervarumärken har tagits fram som kan anpassas utifrån verksamhetens specifika
behov. Sidtypen baseras på nykoping.se och har en egen varumärkesyta i form av ett bildspel.
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1

Undervarumärken

2

1. Navigering
En horisontell meny ligger i toppen av sidan

2. Varumärkesyta

3

4

Här marknadsförs varumärket genom ett
bildspel eller bilder för verksamheten.

3. Nyheter

5

Yta för aktuella nyheter.

4. Genvägar/moduler

6

På våra webbplatser arbetar vi med olika
genvägar till viktiga funktioner med hjälp av
olika typer av moduler som vi kan lägga in. Alla
dessa moduler har en ikon som tydligt visar vad
besökaren kan förvänta sig.

5. Puffar
Yta för aktuella puffar med bild, pufftext och
länk.

6. Sidfot
På den övre delen av sidfoten finns bland
annat kontaktinformation och viktiga genvägar.
Den kan verksamhetsanpassas för de olika
undervarumärkena. Den nedre delen knyter
ihop verksamheten med Nyköping.se genom
navigeringslänka till hela kommunen.
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Formulär och tabeller
Formulär och tabeller är viktiga funktioner på våra webbplatser. Därför är det viktigt att de ser likadana ut på
alla våra webbplatser.
Formulären i Nyköpings webbsfär är tydliga med vita fält på ljusblå bakgrund och orange knappar för att
indikera skicka, gå vidare eller spara.

Tabeller
För att tabellerna ska vara tydliga och användarvänliga är varannan rad grå och varannan rad vit. Tabeller
får endast användas för att strukturera innehåll, inte i dekorationssyfte. För mer information, se avsnittet om
tillgänglighet.
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Sidfot
För att ytterligare profilera och framhäva Nyköpings digitala sfär så används en illustration
över Nyköping. Denna handgjorda siluett skapar en brygga mellan det digitala och det
analoga.
Sidfoten ger ytterligare yta för kontaktinformation och snabbgenvägar, samt håller ihop
kommunens olika delar i den digitala sfären genom en gemensam navigation.
.
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Viktigt meddelande
Funktionen ”Viktigt meddelande” finns till för att snabbt kunna nå ut till kommuninvånare vid större kriser.
Funktionen ska bara användas vid allvarliga krislägen som rör allmänheten. Vid krisinformation används den
orange färgen med vit text för att besökaren snabbt ska kunna särskilja informationen.
För störningar i kommunens service som inte räknas som krisinformation används funktionen ”Just nu”

1
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E-tjänster
Tjänster och tillämpningar ska anpassas grafiskt så att de upplevs som en del av nykoping.se
eller intranätet. Tjänsterna ska även klara tillgänglighetskraven efter målgruppens behov.
När vi tar in externa e-tjänster ska vi ställa höga krav på att de ska vara användarvänliga och
anpassningsbara efter vår grafiska profil.
Vi ska kunna ändra typsnitt, knappar och lägga till egna förklarande texter. För att kunna
förändra utseendet måste vi få tillgång till tjänstens CSS (Cascading Style Sheets). Om inte
detta är möjligt ska leverantören av tjänsten förändra utseendet efter våra önskemål.
I CSS:en kan vi styra det mesta av utseendet som knappar, rubriker, texter, formulär och
tabeller. Detta är extra viktigt när vi inkluderar e-tjänsten på vår egen sida.
Ett minimikrav för externa e-tjänster inom Nyköpings kommun är att Nyköpings kommuns
logotyp ligger längst upp till vänster samt att vi har en tydlig länk till startsidan på nykoping.se.
Vi ska också sträva efter att ha vår primärfärg i sidhuvudet.
En separat manual och riktlinje gällande gränssnitt för e-tjänster inom Nyköpings kommun
kommer att tas fram.
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Sociala medier
Precis som i andra kanaler och sammanhang där Nyköpings kommun är avsändare ska den
grafiska profilen tillämpas i sociala medier. Det gäller till exempel Facebooksidor och bloggar.
Logotypen och varumärket ska alltid finnas med, liksom övriga byggstenar i den grafiska profilen.

Sociala funktioner
På alla undersidor på våra webbplatser ska det finnas en delningsfunktion för den
aktuella sidan. Delningsfunktionen är mot Facebook och Twitter och via den kan man dela
informationen med sina vänner. Det ska även finnas funktioner för att skriva ut och dela via
e-post. Ikonerna som används ska vara samma i alla våra kanaler.

Film
Filmer som Nyköpings kommun skapar ska ha tydlig avsändare och
inleds med en nyköpingsblå bild med negativ logotyp och/eller text.
Är produktionen ett samarbete mellan flera aktörer ska detta framgå i
beskrivande text.
Alla filmer lagras på Nyköpings kommuns officiella Youtubekanal. De
som ska vara nåbara externt listas som ”publika” och de som ska ligga
på vårt intranät kan endast ses av de som har länken till filmen.
Filmer kan antingen bäddas in på en webbsida eller länkas direkt till
Youtube. I anslutning till filmlänken ska det finnas en sammanfattning
av filmens innehåll.
Kontakta kommunikationsavdelningen om du behöver hjälp med film
eller har övriga frågor.
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Digitalt nyhetsbrev
Nyhetsbrev inom kommunen ska följa vår grafiska profil. Kontakta kommunikationsavdelningen
om du önskar hjälp med nyhetsbrev.

20/22

DIGITAL MANUAL

Webbadresser & domäner
Alla kommunens verksamheter ska använda domänen nykoping.se i sin kommunikation.
Undantag gäller för Nyköpings kommuns godkända undervarumärken.
När sidor eller tjänster behöver marknadsföras ska vi använda enkla adresser i stället för
att köpa in nya domäner, till exempel ”http://www.nyköping.se/namn”. En enkel adress är
en genväg till en sida längre ner i strukturen. Syftet med sådana adresser är att underlätta
marknadsföring av webbsidor.
Nyköpings kommuns sidor och tjänster ska i största möjligaste mån använda läsbara
webbadresser. Med detta menas att adressen är begriplig för användare och sökmotorer.
Webbadressen ska även beskriva sidan adressen leder till.
Om det behövs en egen domänadress av tekniska skäl används adressen:
https://namn.nykoping.se (exempel bibliotek.nykoping.se)
Nya domänadresser tillkommer endast i samråd med webbavdelningen.

Namn på E-tjänster
Namnsätt e-tjänster utifrån vad de gör för användaren. Fokusera på det besökaren vill uppnå.
Det underlättar för användaren att förstå vad tjänsten innehåller och att hitta till rätt tjänst.
Alla externa e-tjänster ska ha en startsida på nykoping.se med en enkel adress, och det är
den adressen som ska användas vid marknadsföring.
Exempel: http://www.nykoping.se/namn

E-post-signatur
Alla e-postsignaturer inom kommunen ska följa Nyköpings grafiska profil. En e-postsignatur
ska vara tydlig och lättläst. Använd därför inga mallar med dekor, typ kollegieblock eller dylikt.
Lägg inte heller till Nyköpings logotyp eller andra bilder, då vissa mailläsare tolkar det som
bilagor. Mer information om e-postsignaturer finns på IN.
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Skriv för webben
Text på Nyköpings webbplatser ska vara enkel och tydlig. Skriv det viktigaste först, ha en objektiv
men positiv ton och variera längden på texterna. En bra sida innehåller en matnyttig inledande
text (ingress) för den som vill hitta det viktigaste följt av en utförligare text (brödtext) för den som
vill ha detaljer.
Rubriken eller titeln ska klara av att stå för sig själv och locka in besökaren med exempelvis
nyckelord om vad sidan handlar om. Tänk på att rubriken kan vara det enda någon ser i en
nyhetslistning eller i ett sökresultat.
Underrubriker är en viktig funktion vid längre texter för att skapa pauser för besökaren och för
att lyfta fram information.
För mer information om hur du skriver på webben, se redaktörssidan på vårt intranät IN.

Tillgänglighet
En tillgänglig webbsida gör informationen åtkomlig för alla besökare, oavsett funktionshinder eller
webbläsare. Att utforma sin webbsida så att den blir tillgänglig handlar mycket om hur koden är
skriven, men även om hur du skriver texter och om typsnitt och färgval.
Riktlinjer för hur information och tjänster kan utformas för att göra webbplatser tillgängliga har
tagits fram av WAI (Web Accessibility Initiative, en arbetsgrupp inom W3C, World Wide Web
Consortium). EU:s medlemsländer har enats om att offentliga webbplatser ska följa riktlinjerna.
De aktuella riktlinjerna från WAI heter WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0).
Exempel på tillgänglighet på våra webbplatser





 


 







 




   



i webbplatsen bör göras så att det är lätt att förstå och komma ihåg.
 


  
  

 








 



webbplatsen.

 



 

  


Enhetlig design underlättar navigering för alla, speciellt för lindrigt funktionshindrade.





Läs mer om tillgänglighet på redaktörssidan på vårt intranät på IN.
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