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Om detta  
dokument
Detta dokument är en guide för kommunikation för Något 
kommunikation. Den vägleder det grafiska uttrycket av 
varumärket, den dokumenterar typsnitts- och färgval för 
den glömske och är ett sätt att återvända till de besluts 
som tagits för företagets visuella identitet. 
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Logotyp
Logotypens grundutförande består av orden: något och 
kommunikation. Denna används i sammanhang där det 
tydligt behöver framgå vad företagets verksamhetsom-
råde är. Till denna finns en alternativ version som endast 
består av ordet något. Denna kan användas i stor ut-
sträckning men det är då viktigt att  den ingår i ett sam-
manhang där företagets profil, och verksamhetsområde 
är tydligt i övrigt. Båda varianter använder sig av färgen 
mossa, från profilens färgpalett. 

Dessa versioner finns också i en negativ/vit version och i 
100 % svart. 

Ikon
Till dessa finns också en rund ikon med ordet något att 
använda i till exempel sociala kanaler. Den kan använ-
das både med bakgrundsfärg eller med foto. Ikon

Negativ 

Svartvit 

Grundutförande

Alternativ version
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Färger
Denna profil har tre huvudfärger i olika nyanser av 
grönt. De gröna färgerna kopplar samman pro-
filen till miljö och natur. Färgernas namn har inspi-
ration från naturen. Namnen gör det också lättare 
att skilja på de gröna nyanserna. Utöver dessa 
färger kan vit och ibland också svart användas. 
Färger bör inte tonas och profilen innehåller inga 
övertoningar. 
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Skog
CMYK 100/27/60/36
RGB 39/83/96
# 005f57

Hav 
CMYK 20/0/12/0
RGB 218/233/229
# d6ebe7

Mossa
CMYK 100/0/75/75
RGB 15/53/38
# 003d27



Kontrast
Något kommunikation har som mål att vara tillgängligt 
för så många som möjligt och har därför som mål att 
följa WCAG, standarden för tillgänglighet. För att skapa 
god läsbarhet mellan text och bakgrund ska minst nivå 
AA enligt WCAG standarden uppnås. 

På denna sida finns sammanställt vilka färgkombinationer 
som klarar denna nivå AA eller AAA. Färgkombinationer 
som inte klarar kraven på AA visas med texten NEJ.  

Rent dekorativa element kan frångå dessa krav. 

AAA AAA

NEJ

NEJ

AA AA

NEJ

AAA

AAA
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Typsnitt
Profilen innehåller två olika font familjer. Frank Ruhl Libre an-
vänds för huvudrubriker och längre texter där god läsbarhet är 
viktigt.  

Futura PT används som ett komplement och gör sig bäst som till 
exempel mellanrubriker eller kortare texter. 

Utöver dessa två kan en condensed version av Futura PT an-
vändas med egentligen endast ett användningsområde i de 
pratbubblor som ibland används som ett grafiskt element. Den 
används aldrig för viktiga texter. Utan används som en bonus 
för att säga något roligt, eller oväntat. 

Futura PT Bold
Futura PT Medium
Futura PT Book

Frank Ruhl Libre Black
Frank Ruhl Libre Regular
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Styckeformat
För längre texter är det viktigt att hålla sig till bestämda 
val av typsnitt som gör det tydligt för läsaren hur texten 
är strukturerad. I motsats till den kortare text du nu läser 
bör längre stycken text sättas med Frank Ruhl Libre. Med 
sina serifer skapar den en bättre läsbarhet i längre styck-
en text. 

Styckeformat bör därför används till exempel i längre 
artiklar på webbplatsen. 

Viktigaste steget mot  
en hållbar webbplats
Är din webbplats hållbar? Det korta svaret är förmodligen nej. Internet är 
en ganska smutsig plats, och inte bara för delar av dess innehåll. För att 
driva internet krävs el. El som kan komma från en rad olika energikällor 
och vissa av dem fossila. Vill du göra din webbplats mer miljövänlig kan du 
dock aktivt välja att ha den hos ett webbhotell som använder grön el. 

För att driva din eller ditt företags webbplats så hyr du plats på en server i ett 
datacenter. Detta gör du via ett webbhotell. Det är placering av datacentret 
och webbhotellets miljöambitioner som avgör hur miljövänlig din webbplats 
är vad gäller elanvändning.

I vilket land ditt webbhotell placerar din data i ett datacenter är inte alltid 
helt lätt att veta. Kanske har företaget ett eget datacenter här i Sverige. Då 
kommer elen som används ha en låg andel fossila bränslen. Är datacentret 
placerat utomlands kan det vara betydligt sämre.

Kolla om ditt webbhotell är grönt 
En sak du kan vara ganska säker på är att om ditt webbhotellet valt att använ-
da grön el  kommer de förmodligen använda detta som ett försäljningsar-
gument på sin egen webbplats. Grön el eller förnybar el är el som framställt 
ur förnybara energikällor, hit räknas vatten- och vindkraft, solenergi samt 
bioenergi. 

Är du osäker kan du också testa din egen sida med Green Web Check för att 
se om din leverantör använder grön el. 

Är ditt webbhotell inte grönt?
Visade sig webbhotellet inte använda sig av grön el, eller om du ska sätta 
upp en helt ny webbplats finns anledning att agera. Det du kan göra som har 
störst påverkan på din webbplats miljöpåverkan är nämligen att byta till ett 
webbhotell med grön el. 

H1 Frank Ruhl Libre Black 

Ingress Futura PT Book 

Brödtext Frank Ruhl Libre Regular

H2 Futura PT Bold

H3 Futura PT Medium
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Grafiska element
De grafiska elementen bidrar till att skapa en unik karak-
tär för profilen. Utmärkande för Något Kommunikation är 
de återkommande geometriska formerna. Dessa används 
dels som dekoration men kan också användas för att till 
exempel rama in en text eller skapa en linje för andra 
objekt att vila på. De hårda geometriska formerna skapar 
också dynamik mot det annars naturliga och gröna i pro-
filen. För ytterligare dynamik kan mönster i form av ränder 
adderas till de geometriska formerna. 

Pratbubblor används för att förstärka eller överraska. 

Pratbubblor

Tack! 
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Mönster

Geometriska former

Hej!
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Rutmönstret 
För att underlätta placeringen av de geometriska former-
na används ett som stödlinjer i form av ett rutmönster med 
kvadratiska delar. Objekt placeras så de täcker hela rutan 
eller har kontakt med en av rutan kanter. 

Rutmönstret kan också vara ett stöd vid placering av an-
dra delar till exempel den ruta som denna text är plac-
erad i, som är fyra rutor stor. 



Illustrationer
Utöver de grafiska element kan diverse illustrationer 
behövas för att förstärka ett budskap. Dessa illustration-
er ska vara enkla och skapade med något avrundade 
linjer.  

Profilens färger är återkommande i val av färger för illus-
trationerna. Linjernas bredd är tre punkter på denna sida 
men kan behöva anpassas beroende på deras storlek. 
Det är viktigt att illustrationer i närhet till varandra har 
samma bredd.
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Bildval
Bilder ska väljas med anknytning till miljö och natur. Vid 
val av fotografier ta gärna avstamp i den grafiska pro-
filens färger. Bilder med en matt blå himmel passar  väl 
ihop med profilen.  
 
Bilderna kan delas in i fyra kategorier:

Vision
Bilder på jorden och vår natur. Använd bilder från Sver-
ige eller som kan representera Sverige. Hellre en älg än 
en tiger. 

Verklighet 
Belyser problem och visar till exempel på skador av na-
turen. Plast i naturen, utsläpp med mera.

Portfolio 
Visar genomförda projekt, dessa bilder frångår färgsät-
tning för att fokusera på den färdiga produkten och 
framställa denna på ett korrekt sätt.

Företagaren 
Det är viktigt att också visa mig själv med jämna  
mellanrum. Vem är jag bakom företaget? 
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Exempel 
användning  
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Instagram
Den främsta sociala kanal för Något kommunikation är 
Instagram. På denna sida finns några exempel på hur 
inlägg kan se ut. Som i övrig kommunikation ta stöd rut-
mönstret för att placera grafiska element. 

Variera gärna mellan bakgrunder med foto och med 
färgplatta för att skapa variation i flödet på instagram.
Utgå från och variera utifrån de olika kategorier av 
bilder som finns beskrivna på sidan bildval.  

Ibland kan det också vara bra att skapa variation gen-
om att inte använda de grafiska elementen. Framför allt 
om det finns andra tydliga element som konkurrerar om 
uppmärksamhet.

Rutmönster med grafiska element

Hur mår den  
svenska skogen? 

Bra säger skogsbolagen men verklighet-
en är en annan. 
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2 %

av världens energi  
används till internet
 

WEBB

Hur ren är den energi du använder för  
din webbplats?

Inlägg med färgplatta Inlägg med foto

MILJÖ

Hur ren är den energi du använder för  
din webbplats?

Släpper internet ut lika 
mycket CO2 som flyget?
 

Hur mår den  
svenska skogen? 

Bra säger skogsbolagen men verklighet-
en är en annan. 



Omslag
Vid skapande av till exempel guider och verktyg som 
kan ges ut till företag kan det finnas behov av ett omslag. 
Här är två exempel på omslag.
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Webb
Någots webb är grundpelaren i kommunikationen.  
Och här samlas också alla delar av den grafiska pro-
filen. Vid användning av rutmönstret kan dock vissa 
problem uppstå så här kan det behöva bli lite ungefärligt 
för att fungera rent tekniskt. Webben ska också ha låga 
laddningstider genom lätta bilder och illustrationer. Och 
i största mån undvika rörliga element. 

TJÄNSTER       PORTFOLIO       ARTIKLAR       OM      KONTAKT

Gör intryck med  
mindre avtryck
Nästan alla våra val har en påverkan på miljön så också när vi 
kommunicerar både via tryckta produkter men också digitalt.  
Något kommunikation arbetar för att minimera påverkan på klimat 
och miljö. Tillsammans med dig som kund som vill minska ditt av-
tryck gör vi aktiva och bättre val. 

ARBETA MED NÅGOT

Behöver du hjälp 
att synas?

Grafi sk profi l, trycksaker eller illustrationer 
få hjälp med att visa upp ditt företag eller 

produkt på ett sätt som återspeglar ditt 
företag.

Behöver du hjälp 
med texter?

Förstår dina kunder dig och förstår du 
dem? Vad vill kunden veta? Jag erbjuder 
redigering, korrekturläsning och framtag-

ning av nytt textinnehåll med mera.

TEXTGRAFISK DESIGN

Vad är Något?
Något kommunikation är jag Emil Eriksson. Ett soloföretag där jag 
erbjuder andra företag hjälp inom de områden jag är bra på grafi sk 
design, kommunikation och text. Jag kan helt enkelt hjälpa dig med 
något inom kommunikation. 

OM NÅGOT

Internet är smutsigt  - 
hur ren är din webb?
Är din webbplats hållbar? Det korta svaret är 
förmodligen nej. Internet är en ganska smutsig 
plats, inte bara för dess innehåll utan också 
med tanke på den energi som krävs för att 
driva det. Digitalt är tyvärr  ...

Sverige ska bli 
cirkulärt
Inom området miljö och hållbarhet är det my-
cket vi inte vet, ibland tror vi också att vi gör 
det rätta vilket i efterhand visar sig vara fel. 
Jag gör mitt bästa för att efterforska det som 
jag tipsar och skriver om på ...

Därför ska du ha ett 
 nyhetsbrev
Varför ber då kunden om en större logotyp? 
Jo för att de självklart vill visa vem som är 
avsändaren. Men det är så mycket mer än 
logotypen som gör att vi känner igen ett före-
tag ...

WEBB MILJÖ MEJLLISTA

Skriv upp dig och 
få mejl från Något

Vill ta större hänsyn till miljö och hållbarhet i 
ditt företags kommunikation? Är svaret ja, lämna 
din mejl och få regelbundet tips och information 
direkt till din inkorg.

Din mejladress

Så hanterar något personuppgifter

SKICKA

FLER ARTIKLAR

INSTAGRAM

Hej!
Vadå Något? 
Hjälper företag med något
Jag kan skapa en grafi sk profi l, en tryck-
sak eller innehåll till en webbplats eller ny-
hetsbrev och mycket mer. Arbetsområdet 
är brett men jag hjälper helt enkelt företag 
med något. 
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Säg hej! 
Vill du komma i kontakt med Något 
kommunikation skicka ett mejl till: 

hej@nagotkommunikation.se

Mer info
Så hanteras personuppgifter

Kakor (Cookies)

Följ Något  
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www.nagotkommunikation.se
@någotkommunikation
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