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Om profilen
Troms og Finnmark fylkeskommune har et bredt spektrum av samfunnsoppgaver, og våre innbyggere skal umiddelbart kunne gjenkjenne opphavet til alle disse slik at de vet hvem de kan henvende
seg til. Det er derfor viktig at alt vi gjør presenteres i enhetlig drakt,
og at vi fremstår som åpne, kompetente og samlet om å utvikle et
godt samfunn for alle. Visuell identitet er en vesentlig del av dette og
denne profilmanualen viser hvordan vår identitet skal bygges opp.

Alle logofiler, farger, maler etc. kan lastes ned her:
tffk.no/om-oss/grafisk-profil

Hvis du har spørsmål angående profilen kan du ta kontakt med
kommunikasjon.

Logo

Hovedlogo

Logoen består av de to våpenskjoldene til Troms og
Finnmark sammen med fylkeskommunens navn på
norsk, samisk og kvensk. De to skjoldene skal aldri
stå hver for seg, og skal kun separeres fra teksten
med samtykke fra leder ved kommunikasjon i Troms
og Finnmark fylkeskommune. Skrifttypen skal ikke

Logofarger

endres. Logoen skal alltid reproduseres i farger, med
fargekodene til høyre på denne siden, bortsett fra i
spesielle tilfeller (se logo på bakgrunn). Logofargene
er reservert logoen og skal ikke brukes på andre grafiske elementer eller fargeflater.
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Logo på bakgrunn

Positiv variant

Negativ variant

Lesbarhet OK

Lesbarhet ikke OK

Logoen skal primært settes på hvit bakgrunn, men
kan stå på lyse fargeflater så lenge lesbarheten ikke
reduseres på hverken teksten eller våpenskjoldene. På
mørke fargeflater skal negativ variant benyttes. Positiv og negativ variant kan også brukes der det ikke er
mulighet for fargetrykk, eller for å gi et helhetlig inntrykk når logo står sammen med to eller flere andre
ensfargede logoer.
I tilfeller hvor logoen settes på foto anvendes den
varianten som vises best på det aktuelle bildet. Bruk
positiv eller negativ variant om hovedlogo ikke har
nok kontrast. Unngå bilder med mye visuell støy som
reduserer lesbarheten.
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Størrelse & marginer

Minste størrelse trykk

7mm

For at logoen skal gjengis tydelig, og med lesbar tekst,
er det satt en minimumsstørrelse på 7 mm i høyden
på trykk og 40 px i høyden på digitale flater. Der det
er eksplisitt behov for mindre størrelser (for eksempel

Minste størrelse skjerm

i profilbilder, ikoner og lignende) kan våpenskjoldene
uten tekst brukes som representativt symbol.
40px

Logoen skal ha marginer tilsvarende minst ¼ av
høyden rundt seg, som vist i eksempelet til høyre.
Marginer

1
2
3
4
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Plassering

1.

2.

3.

4.

Logoen skal i all hovedsak plasseres oppe til venstre.1
Hvis det er to avsendere, så skal TFFK-logo stå oppe til
venstre mens den andre står oppe til høyre.2 Ved flere
andre avsendere samles disse nederst.3
Hvis TFFK ikke er hovedavsender kan logo settes sammen med de andre avsenderne.4 Det anbefales da å
bruke positiv eller negativ variant av samtlige logoer
for å skape et helhetlig inntrykk.
Uansett plassering er det viktig at retningslinjene om
størrelse og margin følges.
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Spesielle varianter
Prosjektstøtte
Denne varianten kan brukes når Troms og Finnmark
fylkeskommune ikke er avsender, men har vært med
å støtte prosjektet.

Prosjektstøttelogo
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Feil bruk

Ikke strekk logoen horisontalt eller vertikalt

Ikke legg til effekter eller omriss

Ikke endre posisjon på skjold/tekst

Ikke legg til annen tekst

Denne siden viser noen eksempler på
hvordan man ikke skal bruke logoen.

Kongsbakken videregående skole

Ikke bytt om på skjoldene

Ikke roter logoen

Ikke endre på fargene

Ikke endre på skrifttypen
Troms og Finnmark fylkeskommune
Romssa ja Finnmárkku fylkkagielda
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni

Profilfarger
Mørk grå og lys grå er de identitetsbærende fargene for

Hovedfarger

Troms og Finnmark fylkeskommune. De skal alltid settes
med 100 % dekning. Støttefargene rød, blå, gul og grønn
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Hvit kan også nevnes som en viktig «farge» – det skal være
rikelig med luft i den grafiske utformingen. Unngå med

Støttefarger

andre ord smale marger, sammenklemte spalter, trange
tekstlinjer og «overbefolkning» av elementer på siden.
Vis også måtehold ved bruk av støttefargene. De er først
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og fremst ment for å hjelpe informasjonsflyten, som for
eksempel ved å:
• Markere nye seksjoner
• Fremheve viktig informasjon
• Dele opp stoffet i lettfordøyelige biter
• Separere datasett i diagrammer, figurer o.l.
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Typografi
Montserrat
Den primære skrifttypen i profilen for
Troms og Finnmark fylkeskommune
er Montserrat. Det er en moderne
sans serif med et vennlig og imøtekommende preg. Den har komplette
norske, samiske og kvenske tegnsett,
i tillegg til kyrillisk. Den har et bredt

Montserrat – eksempel

Analyse
Analysen er todelt. Første del handler om
næringsindikatorer, mens andre del handler
om demografiske indikatorer.

utvalg av vekter og snitt, men det er i
hovedsak Regular, Medium, Bold + de
respektive kursive snittene som skal
brukes.
Montserrat brukes i titler, overskrifter,
ingresser, bildetekster og andre korte
tekster.

Næring
I denne delen er det fokusert på fem tema; sysselsatte fordelt på
næringer, sammensetning av næringer, offentlige arbeidsplasser,
sårbarhet i næringer og arbeidsmarkedsintegrasjon.
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Sekundær skrifttype
Crimson Pro
Til mengdetekst benyttes den sekundære skrifttypen
Crimson Pro. Den har i likhet med Montserrat komp
lette norske, samiske, kvenske og kyrilliske tegnsett.
Den har seriffer og kontrast mellom tykke/tynne linjer i
skriften, slik at den leder øyet bedre og gjør det lettere
å lese større mengder tekst. Den er i tillegg smalere, så
den sparer plass og egner seg bedre i trange spalter.
Den kan også brukes i for eksempel sitater for å skape
litt variasjon.

Montserrat & Crimson Pro – eksempel

Sysselsatte fordelt
på næringer
Figuren nedenfor viser en oversikt over sysselsatte i
kommunen sortert på ulike næringer. Oversikten er
fordelt på ni hovedkategorier, og gir oss et bilde på
hvilke næringer som finnes i kommunen.
Prognoser

Diagrammet viser også endring i næringsstrukturen over en tyveårs
periode, inkludert prognoser for 2028. Frem til 2028 vil nedgangen
i antall sysselsatte fra 2008 være på 7,4 %. Det vi ser er altså en svak
nedgang i antall sysselsatte siste ti år, men også prognosene viser en
svak nedgang. Det har vært en nedgang i alle hovedkategoriene siste
ti år, foruten om kategorien Kraft- og vannforsyning, som har økt siste
ti år, og vil fortsette å øke frem mot 2028. Offentlig sektor vil de neste
årene frem mot 2028 ha en nedgang i antall sysselsatte på 6,4 %.
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Skriftstørrelser
Skriftstørrelse må vurderes ut ifra bl.a. størrelsen på mediet, forventet leseavstand,
margstørrelser, om det er på trykk eller skjerm, og eventuelle andre begrensninger.
Størrelsene anvist her er kun ment som en rettesnor for de vanligste formatene
som A4, A5 og nærliggende størrelser.
Kapitteloverskrifter
Titler på kapitler/seksjoner settes i Montserrat Bold, 30 pkt med 35 pkt linjeavstand.
Avsnittoverskrifter
Montserrat i samme størrelse som brødtekst, men satt i fet skrift.
Brødtekst
For små mengder (ca. 1 side) brukes Montserrat Regular 10 pkt med 15 pkt linje
avstand. For større tekstmengder kan Crimson Pro Regular 12/15 pkt benyttes.
Sitat
Sitater og annen uthevet tekst kan settes i Crimson Pro Italic 25/30 pkt.
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Lisenser & nedlasting
Både Montserrat og Crimson Pro er underlagt Open Font License,
som i grove trekk sier at de kan brukes og distribueres fritt så lenge
man ikke selger selve fontfilene.

Montserrat kan lastes ned her
Crimson Pro kan lastes ned her

Profilelementer

Graf isk element – kartutsnitt

Hovedelement i profilen er kartutsnittet av Troms og
Finnmark konstruert av punkter. Man kan bruke det i
sin helhet eller som utsnitt.
Heldekk og ramme med profilfargene kan også
anvendes for å skape visuell interesse eller fremheve/
dele opp materiell.

Heldekk

Ramme

Foto
Profilen er bygd opp slik at man ikke
trenger spesielt mange bilder, men
om det er behov for illustrasjonsfoto
kan unsplash.com anvendes. Bilder
fra politiske arrangementer m.m. kan
finnes på Troms og Finnmark fylkeskommunes flickr-konto.
Man kan bruke sort/hvitt-bilder med
eller uten fargetone hvis man vil skape
mer harmoni mellom bildene. En moderat mengde støy kan også bidra til
bedre samhørighet ved å gi bildene en
lik tekstur.

Maler & rutenett
Det er laget maler for Powerpoint-presentasjoner, Word-dokumenter
og videoproduksjon i Premiere Rush, samt en generell Indesign-mal
for øvrig grafisk produksjon. Disse kan lastes ned på intranett.
Eksterne brukere kan ved behov ta kontakt med kommunikasjon i
Troms og Finnmark fylkeskommune for tilgang til malene.
Rutenettet til høyre viser det underliggende grunnlaget for materiell
i stående A4. Det kan skaleres til andre A-formater.

TFFK rutenett A4

Universell utforming
Fylkeskommunen skal være inkluderende for alle våre brukere. Her
er noen punkter man bør tenke på når man lager grafisk materiell.

Språk og struktur
• Det er viktig å bruke klart og lettfattelig språk, og
å dele informasjon opp i en enkel, logisk struktur.

Lesbarhet
• Legg alltid vekt på god lesbarhet. Vi anbefaler en minste tekststørrelse på trykk på 8 pkt. for Montserrat og 10 pkt. for Crimson Pro.
• Linjeavstand er også viktig for lesbarhet – ikke klem linjer sammen.

Bruk korte setninger og avsnitt.
• Vær konsekvent i skrivemåte (for eksempel ved ord
som veg/vei).
• Om man må bruke faguttrykk bør disse forklares.

• Pass på lengden på tekstlinjer – for mye tekst per linje er tungt å lese.
Rundt 45–90 tegn er optimalt.

Digitalt

• Sørg for god kontrast – vær varsom med tekst på farget bakgrunn.

• Offentlige nettsider følger klare regler for universell

• Vær sjenerøs med luft, ikke press inn for mye informasjon pr. side.

utforming. Se Forskrift om universell utforming.

• Ikke sett overskrifter eller uthevede ord i store bokstaver, med mindre det er initialord/akronymer (f.eks. TFFK, NATO).
• Vær konsekvent med hvilke skrifttyper, skriftsnitt (fet, kursiv, etc.) og
skriftstørrelser som brukes i overskrifter, brødtekst, bildetekster, uthevet tekst og så videre – det skaper forutsigbarhet for leseren. Begrens
hvor mange forskjellige typografiske stiler og varianter som brukes.

• Unngå å lagre digitale dokumenter med tekst som
bildefiler, da det utelukker bruk av tekst-til-tale.
Skannede dokumenter bør konverteres til tekst med
OCR-programvare.
• Du kan lese mer om universell utforming i digitale
medier på Digitaliseringsdirektoratet.

Eksempler
På de følgende sidene vises noen eksempler på profilen i bruk.
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Rapport
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dolores simporporior ad moluptatur aut rerem ligendipit voloris porrovid quam
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Troms og Finnmark fylkeskommune
Postboks 701, 9815 Vadsø
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Brev/referat
& konvolutt

unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven §15.3

Avdelings-/seksjonsnavn

unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven §15.3
Dato: 01.01.2020

Navn mottaker

Sted: Stedsnavn

Gateadresse

Saksnr.: 11/100
Dok.nr.: 00000

Postnr. /sted
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Saksbehandler:
Navn saksbehandler
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Tittel, Troms og Finnmark fylkeskommune
Ibusam faciaspedi beaque moluptatur? Quid que mod quo vit quunt.Sit
adia corum ra sintio totatus.
Postadresse:

Kontakt:

Nettside:

Troms og Finnmark fylkeskommune

E-post: postmottak@tffk.no

tffk.no

Postboks 701, 9815 Vadsø

Telefon: 77 75 50 00

Di rehenda corrume ressinus doluptam sunt arumet qui volut molorporest,
ut ent etusantiur sit, consequam dipsusae reprat.Mus dolende moluptiorpor maio. Ita id ullicium dolestendem dolorerum est labo.

Postadresse:

Kontakt:

Nettside:

Troms og Finnmark fylkeskommune

E-post: postmottak@tffk.no

tffk.no

Postboks 701, 9815 Vadsø

Telefon: 77 75 50 00
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Konferansemateriell

Navn etternavn
Troms og Finnmark fylkeskommune
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Visittkort

tffk.no

Fornavn Etternavn
Stillingstittel norsk
Stillingstittel samisk
+47 123 45 678 / +47 12 34 56 78
fornavn.etternavn@tffk.no
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Bildekor
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Annonser
Miljødirektoratet utlyser følgende midler:

Stilling ledig

Undervisningsstilling –
biologi og naturfag
Skolen har ledig inntil 100 % vikariat for lærer
i biologi og naturfag i tiden 01.08.20–31.07.21.

Tilskudd til friluftsaktivitet
Målet for tilskuddet er å øke deltakelsen i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for
alle grupper i befolkningen.
Alle frivillige organisasjoner og friluftsråd med organisasjonsnummer i Brønnøy sundregisteret kan søke
om tilskudd.

Undervisningen vil være på alle nivå ved studieforberedende utdanningsprogram samt yrkesfaglige utdanningsprogram.

Les mer på tffk.no. Søknad sendes via
soknadssenter.miljodirektoratet.no
Søknadsfrist: 1. februar.

Det er ønskelig med søkere som har kompetanse
på minimum bachelornivå. Kvalifikasjonskrav føl
ger av forskrift til opplæringslova § 14-4. Skolen
ønsker søkere som kan undervise i flere fag.
Søknad sendes via jobbnorge.no innen 29.03.20.
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Rollup

Berchilia
con eario
blabore
resto

Berchilia
con eario
• Giandit laborest.
• Expellum rerum is vid.
• Ut fugiam volores.
• Torecerum eic.
• Temporrum, invene sequam,

Berchilia
con eario
• Giandit laborest.
• Expellum rerum is vid.
• Ut fugiam volores.
• Torecerum eic.

tempos di cus.
Dae voluptae comnis expedia ndamus volum sam que
veleculla, temperum fugiasp ereprate consendis nulluptatur, nis accullab ium et
que volupit volorecti ut.Git,
simus mi, invellique. Bis nobisquae nonet quias.

