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Introduksjon
Dagens Karasjok har vokst frem fra å være den gamle 
vinterleiren Ávjovárri, ca. 4 mil fra Karasjok, til et moderne 
samfunn. Kommunen er flerkulturell med både finsk og 
norsk bosetting i tillegg til den samiske, som utgjør over 
80% av befolkningen.

Kultur og natur står kommunen nært, og vi har et aktivt kulturliv, 
med tilbud innen idretts- og friluftsliv, kultur, barne- og ungdoms-
aktiviteter, kunst, musikk m.m. Kommunen er også etter hvert 
blitt kjent for sin årlige kulturfestival med et allsidig og spennende 
 program. Karasjok kan også tilby et unikt friluftsliv; Verdens beste 
lakseelv, rype/elgjakt, isfiske og et rikt flora og fauna med rike 
naturressurser. Reindriftsnæringen har også stått sentralt som 
en videreutvikling fra oldtidens jakt- og fangstsamfunn.

Karasjok kommune har et mangfold av ulike mennesker, kulturer og 
bakgrunner, noe som har vært en viktig faktor i utviklingen av visuell 
profil for kommunen. Med utgangspunkt i dette mangfoldet, den 
magiske naturen, det levende samfunnet, og ikke minst den  samiske 
stoltheten er det utviklet en attraktiv visuell profil med vekt på 
 engasjement, bevegelse, mangfold og kultur. 

Karasjok kommunes profil består av et sett verdier, en visjon og 
et slagord/tagline, alle definert på både samisk og norsk, samt en 
 verktøykasse som inneholder logoer, typografi og fonter, fargepalett, 
designelement, bilde- og ikonstil, samt retningslinjer for bruk av disse.

På neste side er det satt opp en oversikt over fargekoder og filtyper som 
vil bli nevnt i dette dokumentet, med forklaring.

©
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Fargekoder og filtyper
CMYK - til trykksaker
Fire farger trykk (CMYK) skal benyttes når man ønsker å bruke flere 
farger i trykksaker som brosjyrer, publikasjoner etc. På trykte flater 
skal filformatet .PDF brukes. 
 

RGB - til digitale flater
RGB er skjermfarger som skal benyttes til alle digitale flater som 
presentasjoner, digitale rapporter, nettside og sosiale medier. Ved 
en utskrift konverteres RGB fargene av skriveren til CMYK farger 
som likner skjermfargene. På digitale flater skal filformatene .PNG 
og .SVG brukes. RGB farger kan også gjengis i HEX-koder (#000000). 

PMS Pantone - spesialfarger
Pantone (PMS) er spesialblandede farger som kan brukes ved trykk 
for å oppnå helt korrekt fargegjengivelse.

PDF
PDF (Portable Document Format) er et plattformuavhengig, åpent 
filformat som er utviklet av Adobe spesielt for dokumentutveksling. 
Filformatet er nå en ISO standard. Filene kan vises på datamaskiner, 
mobiler og nettbrett med ulik oppløsning uten tap av kvalitet. Det er 
en rekke program som kan vise innhold lagret som PDF. Mest kjent 
er Adobe Acrobat og nettlesere som Safari, Firefox og Chrome. Du 
kan skrive ut PDF-filer på alle typer skrivere. En PDF-fil inneholder 
 vektorgrafikk, bilder, tekst og skrifter. PDF er vanligvis betraktet 
som et sluttformat som ikke skal bearbeides videre.

PDF-filer benyttes også som et logo og billed-fil format. PDF-filer 
kan plasseres inn på tekstsider i profesjonelle sideredigerings-
verktøy som Adobe InDesign. Billedbehandlingsverktøy som Adobe 
Photoshop kan lese PDF filer og konvertere dem til bilder med fast 
oppløsning. Tegneprogram som Adobe Illustrator kan åpne PDF-filer, 
slik at filene kan redigeres. PDF støtter både CMYK og RGB format. 
PDF-filer har også støtte for koding for universell utforming.  
PDF-filene til denne profilen er laget i CMYK format (til trykk).  
Bruksområder: Profesjonelle oppsett av trykksaker som brosjyrer, 
plakater og rapporter. 

PNG
PNG-filer er billed-filer som komprimeres uten tap av informasjon. 
PNG er spesielt mye brukt som filformat for logoer på nett. PNG har 
god støtte for transparente områder, og kan brukes på en farget 
bakgrunn. PNG støtter RGB format (til skjerm).  
Bruksområder: WEB, Word-filer og PowerPoint. 

SVG – Vektorgrafikk i RGB
Scalable Vector Graphics (SVG) er et webvennlig vektorfilformat. 
I motsetning til pikselbaserte rasterfiler som JPG- og PNG-filer, lagrer 
vektorfiler bilder via matematiske formler basert på punkter og linjer 
på et rutenett. Dette betyr at du kan endre størrelsen på SVG-filer 
betraktelig uten å miste noe av kvaliteten, noe som gjør dem  ideelle for 
logoer og kompleks grafikk på nettet. SVG-filer gir deg også mulighet 
til å enkelt endre farge på grafikken, f. eks. ikoner,  i programmer 
som PowerPoint og på WEB. SVG støtter RGB format (til skjerm).  
Bruksområder: WEB og PowerPoint. 
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Verdier
Kulturguoddit 
• Sámi kultuvra, sámegiella - daiguin mii leat hui rámis ja daid mii 

galgat guoddit – ja nannet. 
• Mii hálddašat luonddu ceavzilis vugiin. 
• Kultuvramet čájeha, ahte mii leat máškidat, nuppástuvvat johtilit 

ja leat heivehanmunálačča.

Girjáivuohta 
• Mii leat fátmmasteaddji ja searvadahtti positiiva guottuiguin 

 olbmuid integreremii. 
• Mii dáhttut čájehit ja čalmmustahttit kultuvrra ja háliidat dahkat 

dan dorvvolažžan. 
• Mii galgat beroštit guhtet guimmiineamet ja ulbmilin lea, ahte 

buohkat liikojit sámegiela ja árvvusatnet dan. 
• Mii leat guovttegielat ja máŋggakultuvrralaš servodat.

Geasuheaddji 
• Mii dáhttut geasuhit olbmuid ja ealáhusdoaimmaid gildii 

 kulturárbbi čalmmustahttimiin ja árvvusatnimiin.  
• Mii deattuhat kultuvrras ja gielddas dan gelddolačča ja dahkat 

dan geasuheaddjin. 

Kárášjogas don oaččot «olles páhka».

Kulturbærende 
• Den samiske kulturen, og det samiske språk, er noe vi er stolte 

over, og som vi skal bære med oss — og styrke. 
• Vi forvalter naturen på en bærekraftig måte. 
• Kulturen vår viser at vi er fleksible, raske til å endre oss, 

og  tilpasningsdyktige.

Mangfoldige 
• Vi er inkluderende og samlende ved å ha en positiv holdning til 

folks integrering. 
• Vi ønsker å vise og synliggjøre kulturen, og ønsker å ufarliggjøre 

den. 
• Vi skal være interesserte i hverandre, og målet er å få alle til å like 

samisk og verdsette det. 
• Vi er et tospråklig og flerkulturelt samfunn.

Attraktive 
• Vi ønsker å tiltrekke oss folk og næringsliv til kommunen ved 

å synliggjøre og verdsette kulturarven. 
• Vi trekker frem det interessante med kulturen og kommunen, 

og gjør den attraktiv. 

Du får «hele pakken» i Karasjok.

Kárášjoga gielda 
Karasjok kommune

Profilmanual

5



Visjon

«Den samiske pulsåren  
– bygda der kulturer 
møtes»

«Sámi váibmosuotna  
– gilli, gos kultuvrrat 
deaivvadit»

Kárášjoga gielda 
Karasjok kommune

Profilmanual

6



Slagord/tagline

«Den samiske pulsåren»«Sámi váibmosuotna»
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En gjennomgang av de grafiske 
 komponentene til Karasjok kommunes profil

Verktøykasse



Logo

Karasjok kommunes logo består av et våpenskjold med tre gule 
flammer på rød bakgrunn, samt navnetrekk på både samisk og 
norsk. Språkene og typografien er likestilt da det ene spåket ikke 
skal overdøve det andre, men samisk er likevel prioritert og står 
derfor først. Navnetrekket er satt i fonten Barlow Semibold, som 
er blant profilens tildelte typografier, i en dyp blå tone hentet fra 
 profilens fargepalett. 

I sin helhet har logoen god lesbarhet, samt god balanse mellom 
våpenskjold og navnetrekk. 
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Logo – Oppbygging og beskyttelsesområde

Logoens oppbygning er basert på referansepunkter hentet fra 
våpenskjoldet. For eksempel er avstanden mellom våpenskjoldet 
og navnetrekket lik 1/3 av våpenskjoldets bredde, og navnetrekket 
er også satt opp etter optiske linjer og ankerpunkter fra flammene 
i våpenskjoldet. 

Beskyttelses- 
område

Beskyttelses- 
område, 1/2

Her er det også illustrert et beskyttelsesområde rundt logoen hvor 
det som hovedregel alltid skal være et våpenskjolds bredde med luft 
rundt logoen som ikke skal være i konflikt med andre elementer. 

Et unntak på dette er til formater med begrenset plass, for  eksempel 
web-bannere, annonser og skilt, hvor det er tillatt å bruke 1/2 av 
våpenskjoldets bredde som beskyttelsesområde.

a a
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Logo – Varianter
Logoen er laget i varianter til mørke og lyse bakgrunner for best 
mulig kontrast i en hver situasjon. Primærlogo er i farger og skal 
brukes på daglig basis. Sekundærlogo er i sort/hvit og skal kun 
brukes til unntakssituasjoner hvor farger ikke er tilgjengelig eller  
det av andre grunner er et spesifikt behov for logo uten farger. 

Logoen bør ikke settes noe mindre enn 5 mm høyde, da det vil gå ut 
over navnetrekkets lesbarhet og våpenskjoldets tydelighet.

Filnavn:
KK_Logo_Primær_positiv (.PDF, .PNG, .SVG)
KK_Logo_Primær_negativ (.PDF, .PNG, .SVG)
KK_Logo_Sekundær_positiv (.PDF, .PNG, .SVG)
KK_Logo_Sekundær_negativ (.PDF, .PNG, .SVG)

Usikker på hvilke filformat du skal bruke?  
Se side 3: «Fargekoder og filformater»

Primærlogo (Positiv)

Sekundærlogo (Positiv)

Primærlogo (Negativ)

Sekundærlogo (Negativ)
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Logo – Varianter
Der er også laget en midtstilt versjon av logoen. Denne skal 
 imidlertid behandles på lik linje som sekundærversjon av  venstrestilt 
logo og kun brukes til unntakssitusjoner hvor det er et spesifikt behov 
for midtstilt logo, for eksempel flagg eller vimpler. Denne skal alltid 
midtstilles, og være det øverste elementet på formatet.

Logoen bør ikke settes noe mindre enn 17 mm bredde, da det vil gå ut 
over navnetrekkets lesbarhet og våpenskjoldets tydelighet.

Filnavn:
KK_Logo_Primær_midtstilt_positiv (.PDF, .PNG, .SVG)
KK_Logo_Primær_midtstilt_negativ (.PDF, .PNG, .SVG)
KK_Logo_Sekundær_midtstilt_positiv (.PDF, .PNG, .SVG)
KK_Logo_Sekundær_midtstilt_negativ (.PDF, .PNG, .SVG)

Midtstilt primærlogo  
(Positiv)

Midtstilt sekundærlogo  
(Positiv)

Midtstilt sekundærlogo  
(Negativ)

Midtstilt primærlogo  
(Negativ)
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Våpenskjoldet
Karasjok kommunes våpenskjold består av tre gule flammer 
på en rød bakgrunn. De tre flammene symbolerer de tre språkene 
i  kommunen, samisk, norsk og finsk, og deres fredelige møte 
og  harmoni. 

Våpenskjoldet opptrer sammen med navnetrekk på samisk og norsk 
i alle logoversjoner og skal ikke brukes alene, med unntak av situasjoner 
hvor det er et spesifikt behov for det. 

Til disse unntakssituasjonene er det utviklet filer til bruk på lyse og 
mørke bakgrunner, med og uten farge (primær og sekundær).

Filnavn:
KK_Logo_Primær_midtstilt_positiv (.PDF, .PNG, .SVG)
KK_Logo_Primær_midtstilt_negativ (.PDF, .PNG, .SVG)
KK_Logo_Sekundær_midtstilt_positiv (.PDF, .PNG, .SVG)
KK_Logo_Sekundær_midtstilt_negativ (.PDF, .PNG, .SVG)

Våpenskjold primær  
(Positiv)

Våpenskjold sekundær  
(Positiv)

Våpenskjold sekundær 
(Negativ)

Våpenskjold primær  
(Negativ)
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Typografi

Barlow er profilens hovedfont og skal brukes på alle profesjonelle 
grafiske oppsett av trykte og digitale medier. Fonten er distribuert 
av Google fonts og er en gratis nedlastbar font:

https://fonts.google.com/specimen/Barlow

Barlow har god lesbarhet i små og store størrelser, har varierte stiler, 
i tillegg til å være plasseffektiv og unik i sitt uttrykk. 

Arial brukes som en erstatningsfont til Barlow i de tilfeller hvor man 
ikke kan kreve at den enkelte bruker har profilfonten Barlow lastet 
ned på sin maskin. Arial er en standard/system-font, og skal beny-
ttes på alt materiell knyttet til Office-programmer, som Word og 
PowerPoint. 

Fonten er en del av Microsoft Office pakken. 

Barlow
Light | Regular | Semibold | Bold | Black

Profilfont: System- og MS Office-font: (Erstatningsfont)

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZzÆæØøÅå
ÁáČčĐđŊŋŠšŦŧŽž 
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZzÆæØøÅå
ÁáČčĐđŊŋŠšŦŧŽž 

1234567890 | ,;.:-_!”«»#%&/()=? 
1234567890 | ,;.:-_!”«»#%&/()=? 

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZzÆæØøÅå
ÁáČčĐđŊŋŠšŦŧŽž 
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZzÆæØøÅå
ÁáČčĐđŊŋŠšŦŧŽž 

1234567890 | ,;.:-_!”«»#%&/()=? 
1234567890 | ,;.:-_!”«»#%&/()=? 

Regular | Bold 
Light Italic | Italic | Semibold Italic | Bold Italic | Black Italic Italic | Bold Italic

Arial
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Fargepalett

Varm rød 
CMYK: 0 | 100 | 75 | 0 
RGB: 228 | 1 | 52 
HEX: #E40134 
Pantone: 199 C

Aurora blå 
CMYK: 95 | 18 | 34 | 0 
RGB: 0 | 143 | 164 
HEX: #008FA4 
Pantone: 632 C

Magisk rosa 
CMYK: 19 | 84 | 0 | 0 
RGB: 203 | 68 | 146 
HEX: #CB4492 
Pantone: 674 C

Energisk oransje 
CMYK: 0 | 53 | 100 | 0 
RGB: 242 | 140 | 0 
HEX: #F28C00 
Pantone: 144 C

Kulturbærende blå 
CMYK: 90 | 80 | 0 | 40 
RGB: 43 | 46 | 105 
HEX: #2B2E69 
Pantone: 281 C
PRIMÆRFARGE

Kulturbærende blå (mørk)
CMYK: 95 | 85 | 0 | 85 
RGB: 14 | 3 | 41 
HEX: #0E0329 
Pantone: 289 C

Attraktiv gul 
CMYK: 0 | 25 | 100 | 0 
RGB: 253 | 195 | 0 
HEX: #FDC300 
Pantone: 116 C

Bærekraftig grønn 
CMYK: 70 | 0 | 82 | 0 
RGB: 77 | 176 | 87 
HEX: #4DB057 
Pantone: 362 C

Midnatt fiolett 
CMYK: 80 | 100 | 0 | 0 
RGB: 92 | 36 | 131 
HEX: #5C2483 
Pantone: 268 C

Fargepaletten inneholder et mangfoldig spekter med farger insprirert 
av den samiske kulturen i Karasjok og den magiske naturen. Med farger 
fra Karasjoks tradisjonelle kofte og det dansende nordlyset er det 
skapt en fargepalett som er mangfoldig, tydelig, energisk og attraktiv. 
Primærfargen er en dyp blå («Kulturbærende blå»), fra samisk kofte.

Fargene kan også brukes i valører (nedtonet) i intervaller på 10%  
(10%, 20%, 30%, osv.)

Brukes i utgangspunkt 
kun til blå forløpning og 
tekstfarge.

Usikker på hvilke fargekoder du skal bruke?  
Se side 3: «Fargekoder og filformater»
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Fargepalett – Forløpinger

Med utgangspunkt i fargepaletten er det også satt opp et sett 
forløpinger som brukes for å skape bevegelse og dynamiske,  
levende uttrykk, selv der det ikke brukes designelementer.  
Her også er det blå forløping som er til primærbruk.

Her er det også satt opp et par forslag til bruk av spesifikke 
forløpinger til spesifikke temaer, for et gjennomgående  visuelt 
 uttrykk basert på tema det er snakk om. Forløpningene er  likevel 
ikke låst til å kun brukes til gitt tema, og kan også brukes på 
 overordnet nivå for å skape varierte og spennende design.

PRIMÆR
Kan brukes til:
Oppvekst

Kan brukes til:
Plan, bygg, 
eiendom og 
teknisk

Kan brukes til:
Skatt, avgift 
og økonomi 
Politikk

Kan brukes til:
Helse og  omsorg

Kan brukes til:
Næring,  
miljø og natur-
forvaltning

Kan brukes til:
Språk, kultur, 
idrett og fritid
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Designelement
Karasjok kommunes designelement er inspirert av det levende 
mangfoldet i kommuen og naturen rundt, illustrert gjennom et 
sprekt fargebruk med stor varasjon, og flytende former. Formene 
symboliserer bølgene fra nordlyset, den buktende elva som er 
å finne i kommunen, samt foldene fra den tradisjonelle samiske 
kofta  (spesielt tydelig i den samiske versjonen av designelementet). 
Mangfoldet er også representert gjennom fem parallelle streker som 
jobber sammen i hvert løp for å dra kommunen i samme retning.

Designelementet er laget i tre forskjellige varianter for å passe til et 
hvert bruk, og for å gi mulighet til større variasjon og kreativitet i den 
visuelle profilen. De tre stilene er primær versjon (som illustrert under), 
med et mangfoldig fargespekter og som skal benyttes på overordnet 
nivå, samisk versjon, med utgangspunkt i de samiske fargene fra 
Karasjoks tradisjonelle kofte som kan benyttes til temaer direkte 
knyttet til samisk kultur, og hvit versjon, både til bruk på definerte 
forløpinger og til roligere og mer formelle uttrykk. 

Primær versjon (lys bakgrunn) Primær versjon (mørk bakgrunn)
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Designelement – Varianter
Primær
Primær versjon er hoved designelementet 
og benyttes på overordnet nivå. 

Det kan brukes på «Kulturbærende blå» 
bakgrunn eller primær forløping (blå), samt 
lyse (hvite) bakgrunner. Det skal ikke brukes 
på noen andre bakgrunner da det vil gå ut 
over kontrasten.

Filnavn:
KK_Designelement_Primær (.PDF, .PNG, .SVG)
KK_Designelement_Primær_del_1 (.PDF, .PNG, .SVG)
KK_Designelement_Primær_del_2 (.PDF, .PNG, .SVG)
KK_Designelement_Primær_del_3 (.PDF, .PNG, .SVG)
KK_Designelement_Primær_del_4 (.PDF, .PNG, .SVG)

Samisk
Samisk versjon kan benyttes på  materiell 
som er direkte knyttet til den samiske 
 kulturen i kommunen.

Det kan brukes på «Kulturbærende blå» 
bakgrunn eller primær forløping (blå), samt 
lyse (hvite) bakgrunner. Det skal ikke brukes 
på noen andre bakgrunner.

Filnavn:
KK_Designelement_Samisk (.PDF, .PNG, .SVG)
KK_Designelement_Samisk_del_1 (.PDF, .PNG, .SVG)
KK_Designelement_Samisk_del_2 (.PDF, .PNG, .SVG)
KK_Designelement_Samisk_del_3 (.PDF, .PNG, .SVG)
KK_Designelement_Samisk_del_4 (.PDF, .PNG, .SVG)

Hvit
Hvit versjon kan brukes til mer formelle 
og nedtonede uttrykk på blå bakgrunn 
 («Kulturbærende blå» og primær blå 
forløping), samt på alle andre  profilfarger 
og forløpinger for å skape spenning og 
 variasjon i det visuelle uttrykket.  
 

Filnavn:
KK_Designelement_Hvit (.PDF, .PNG, .SVG)
KK_Designelement_Hvit_del_1 (.PDF, .PNG, .SVG)
KK_Designelement_Hvit_del_2 (.PDF, .PNG, .SVG)
KK_Designelement_Hvit_del_3 (.PDF, .PNG, .SVG)
KK_Designelement_Hvit_del_4 (.PDF, .PNG, .SVG)
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Designelement – Bruk
Oppdelt
Designelementet kan også brukes oppdelt, altså at man kun bruker 
én av bølgene til å komplimentere et designoppsett. Dette kan for 
eksempel være om man kun ønsker en bølge på bunnen av et format.

Repetisjon
Designelementet er også laget slik at det kan repeteres ved å sette 
det kant-i-kant med hverandre for å skape et utvidet mønster, for 
eksempel til større flater som vindus- og veggdekor, eller animasjoner.

Del 1

Del 3

Del 2

Del 4
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Designelement – Bruk
Gjennomsiktig/nedtonet
Designelementet kan også tones ned/gjøres gjennomsiktig for  
å gi fokus til andre, viktigere elementer og informasjon. Dette 
åpner også for unike løsninger med utsnitt av designelementet 
implementert inn i bakgrunnen på designet. 

Mii ovttasbargat joavkkuiguin ja servviiguin, 
mánáidgárddiiguin, skuvllaiguin, kirkuin ja 
báikegotti buollisearaiguin ovdanbidjat 
máŋggalágan ja gelddolaš prográmma mas 
veajášii juoga buohkaide.

Skábmamánu 15. – 21. b. 2022

Kultur-
márkanat

Mii ovttasbargat joavkkuiguin ja servviiguin, 
mánáidgárddiiguin, skuvllaiguin, kirkuin ja 
báikegotti buollisearaiguin ovdanbidjat 
máŋggalágan ja gelddolaš prográmma mas 
veajášii juoga buohkaide.

Skábmamánu 15. – 21. b. 2022

Kultur-
márkanat

Mii ovttasbargat joavkkuiguin ja servviiguin, 
mánáidgárddiiguin, skuvllaiguin, kirkuin ja 
báikegotti buollisearaiguin ovdanbidjat 
máŋggalágan ja gelddolaš prográmma mas 
veajášii juoga buohkaide.

Skábmamánu 15. – 21. b. 2022

Kultur-
márkanat

Mii ovttasbargat joavkkuiguin ja servviiguin, 
mánáidgárddiiguin, skuvllaiguin, kirkuin ja 
báikegotti buollisearaiguin ovdanbidjat 
máŋggalágan ja gelddolaš prográmma mas 
veajášii juoga buohkaide.

Skábmamánu 15. – 21. b. 2022

Kultur-
márkanat

Nedtonet med 65% gjennomsiktighet

Slik skal det ikke 
gjøres, da dette går 
ut over  kontrasten og 
lesbarheten til den 
viktige  informasjonen 
samt logoen, og 
er ikke i hehold til 
 universell utforming

Slik kan det gjøres! 
Her er det ikke 
 konflikt mellom 
elementene, samt 
tilstrekkelig kontrast 
mellom bakgrunns
elementene og 
 i nformasjonen 
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Bildestil
Kulturbærer
Bilder som viser den samiske kulturen i Karasjok,  
og stoltheten over denne. 

Tett på
Dette er detaljbilder som kan brukes som pyntebilder på diverse materiell, enten 
det er et forsidebilde på en rapport, eller et bakgrunnsbilde på en presentasjon.

Tilbud
Bilder som illustrerer kommunens tilbud til sine innbyggere, fra helsetjenester og 
utdanning til arrangementer og aktiviteter.

Mangfold & inkludering
Bilder som illustrerer mangfoldet i kommunen, fra ulike folk 
og kulturer, til felleskap og inkludering blant innbyggerne.

Omgivelser
Bilder av Karasjoks omgivelser, fra bybildet og 
arkitekturen, til naturopplevelsene og dyrene.

©
 Vegard W

ivestad Grøtt / N
TB

©
 Andreas Kalvig Anderson

©
 Shapecharge / iStock

©
 B

erit Roald / N
TB

©
 Priscilla D

u Preez / U
nsplash

©
 Tegan M

ierle / U
nsplash

©
 Tobias Bjørkli / Pexels

©
 Jan H

elm
er Olsen

©
 W

il Lee-W
right / Oi!

©
 Olia D

anilevich / Pexels

©
 M

ikanaka / iStock

©
 Gustav Lundborg / Pexels

©
 Juan Encalada / U

nsplash
©

 M
oreno S / Tripadvisor

©
 Tania M

alréchauffé /U
nsplash

©
 Riddu Riđđu Festivàla

©
 Paula Rauhala / SVD

©
 Bjørn Joachim

sen / 
N

orsk bunadleksikon

NB! Dette er kun eksempelbilder for å illustrere bildestilen, og ikke en del av Karasjok kommunes bildebibliotek. De kan derfor ikke brukes til offentlig digitalt eller trykt materiell uten å avklare/
kjøpe rettigheter til bildene først. Dette gjelder også dersom profilmanualen skal legges ut på nett.

Kárášjoga gielda 
Karasjok kommune

Profilmanual

21



Ikonstil
Karasjok kommunes ikonstil er inspirert av samiske runetegninger, 
med en moderne, levedyktig og fremtidsrettet vri som er med på 
å skape et unikt uttrykk som kler profilen. Ikonene er enkle og tydelige, 
som i gjengjeld gjør de veldig brukervennlige og tilpasningsdyktige 
til ulike anledninger.  

Ikoner kan brukes til infografikk i diverse digitale og trykte medier, 
som presentasjoner, nettside og rapporter etc. for å skape visuelle 
gjengivelser av tekst og temaer.

Kárášjoga gielda 
Karasjok kommune

Profilmanual

22



Layoutprinsipper – Logo på ulik bakgrunn
For best mulig lesbarhet uansett bakgrunn er det her satt opp 
en oversikt over hvilke logovarianter som skal brukes på gitte 
 bakgrunnsfarger. Dette er for å gi best mulig kontrast i henhold 
til universell utforming. 

Som hovedregel benyttes positiv versjon av logo på lyse bakgrunner, 
inkludert hvitt og lyse valører av profilfargene, mens negativ versjon 
av logo benyttes på mørke bakgrunner.
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Layoutprinsipper – Logo på ulik bakgrunn
Her er en oversikt over hvilke logovarianter som skal brukes på de 
ulike forløpingene for best lesbarhet i henhold til universell utforming. 

Her er det også viktig å tenke på forskjellen i farger på hver ende av 
forløpingene i forhold til å få best mulig kontrast. Det er  imidlertid 
kun rød-gul og grønn-lyseblå forløpning som behøver forskjellig 
logovariant basert på hvilken ende av forløpingen logoen står på, 
som illustrert til høyre. 
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Layoutprinsipper – Logo- og tekstplassering
Logoen skal alltid stå til venstre på formatet/flaten, enten på  toppen 
eller i bunnen (gjelder ikke midtstilt logo). Når logoen plasseres er det 
også viktig å huske på beskyttelsesområdet med tanke på å ha nok luft 
rundt logoen. 

Til større formater hvor det er mye plass skal det ytterste beskyttelses-
området tas i bruk (1 våpenskjold bredde). Dette kan for eksempel være 
til rapportforsider, plakater og brosjyrer. 

Til mindre formater med mindre plass kan man bruke det innerste 
beskyttelsesområdet (1/2 våpenskjold bredde). Dette kan for eksempel 
være til web-bannere, nettside header og footer, annonser på trykk 
og digitalt, og ID-kort.

På materiell med tekst skal teksten settes på linje med spissen 
i skjoldet. På denne måten vil det alltid være tilstrekkelig store marger 
til mengdetekst, som gjør det mer behagelig å lese. 

Overskrift

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.

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.

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.

Den samiske pulsåren
Den samiske pulsåren

Overskrift

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.

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.

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.
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Layoutprinsipper – Logohierarki m/enhetsnavn
Ved bruk av enhetsnavn i logo er det satt opp føringer for hvordan 
dette skal gjennomføres. 

Enhetsnavn settes sammen med overordnet logo, med enhetsnavnet 
under logoen, på samisk og norsk, slik som i overordnet logo. Siden 
noen enhetsnavn, samt oversettelser, er lengre enn andre, er det 
utarbeidet føringer som kan fungere på to linjer, én til samisk og én 
til norsk oversettelse, men som også kan fungere på én linje der det 
ikke nødvendigvis er en oversettelse for begge språk.   

Med utgangspunkt i 14 mm høyde på logo (våpenskjold) settes 
 enhetsnavn på linje med navnetrekket i logoen, i 11 pkt. skriftstørrelse 
på automatisk linjeavstand (13,2 pkt.). Avstanden mellom logoens 
navnetrekk og toppen på enhetsnavent skal være tilsvarende høyden 
på en K fra «Karasjok» i navnetrekket.

Logo med enhetsnavn kan programmeres og legges opp i Word, og 
det benyttes derfor fonten Arial på enhetsnavnene. 

Ealáhus, biras ja luondduhálddašeapmi
Næring, miljø og naturforvaltning

Dearvvasvuohta ja fuolahus
Helse og omsorg

Ekonomiija
Skatt, avgift og økonomi

14
m

m
11

pt
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Layoutprinsipper – Teksthierarki

H1 Overskrift nivå 1
Barlow Semibold

H2 Overskrift nivå 2
Barlow Semibold

H3 Overskrift nivå 3
Barlow Bold

H4 Overskrift nivå 4
Barlow Bold Italic

Ingress Barlow Semibold. Lorem ipsum dolor sit amet, 
 consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
 incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Mengdetekst Barlow Regular. Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exer-
citation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

«Sitert tekst Barlow Italic. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.» 

Av hensikt til universell utforming og tydelig formidling, samt 
 spennende visuelle uttrykk, er det viktig med et godt teksthierarki, 
for eksempel i  dokumenter og på nett. Med dette menes det at det 
er tydelig forskjell på overskriftsnivåer, og at man bruker under-
overskrifter hyppig for å dele opp innholdet i større mengdetekster, 
og at man bruker tekststiler og -størrelser for å skille på innholdet, 
for eksempel til å utheve ingresser eller sitater for å skille disse fra 
resten av mengdeteksten. Under er det illustrert et eksempel på  et 
slikt teksthierarki.
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Layoutprinsipper – Eksempler

Jahkedieđáhus
Årsmelding
Årsberetning og årsmelding 2022

Jahkedieđáhus
Årsmelding
Årsberetning og årsmelding 2022

Mii ovttasbargat joavkkuiguin ja servviiguin, 
mánáidgárddiiguin, skuvllaiguin, kirkuin ja 
báikegotti buollisearaiguin ovdanbidjat 
máŋggalágan ja gelddolaš prográmma mas 
veajášii juoga buohkaide.

Skábmamánu 15. – 21. b. 2022
Kulturmárkanat

Kárášjoga skuvla
Karasjok skole
– et inkluderende læringsmiljø

Den samiske pulsåren
– bygda der kulturer møtes!

Hos Sápmi Park får du ett innblikk 
i samisk kultur ved å ta del i deres 
guidinger, filmvisninger og utstillinger.

Sápmi Park

Enhetsleder/
Barnehagestyrer?
Vi har en ledig heltidsstilling 
fra 30.06.22 til 01.08.23!

Enhetsleder/
Barnehagestyrer?

heltidsstilling 
30.06.22 01.08.23!

Søk på jobbnorge.no

Plakat

Web-banner

Brosjyre

Stillingsannonse
Annonse

Rapportforsider
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Noen eksempelskisser på hvordan profilen 
ser ut i sin helhet i bruk på diverse flater

Eksempler på bruk



Eksempler på bruk

Rapportforsider Plakater

Nøkkelbånd

Brosjyre

AnnonseStillingsannonseWeb-bannerID-kort

Musematte
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Eksempler på bruk
Genser (rygg)

T-skjorter Kjøretøy

Skilt (dør) Skilt (bygg)Skilt (dør)

Kjøretøy
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Besøk oss:
Karasjok Rådhus
Ráddeviessogeaidnu 4
9730 Kárášjohka Karasjok

Kontakt oss:
Postboks 84
9735 Karasjok
E-post: postmottak@karasjok.kommune.no
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