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Konceptbeskrivning

Där idéer blir verklighet stannar man sällan på marken

Konceptet ”Där idéer blir verklighet stannar man sällan på marken” syftar till att 

lansera Linköping som Sveriges flyghuvudstad och samtidigt visa på de möjligheter 

detta innebär för såväl invånare som näringsliv.

Genom kopplingen till Linköpings sedan många år etablerade och välkända slogan 

”Där idéer blir verklighet” skapas ett sammanhang där begreppet ”Sveriges flyghu-

vudstad” blir en naturlig konsekvens av stadens historia och näringslivsklimat.

Huvudargumenten för varför Linköping är Sveriges flyghuvudstad har sammanfat-

tats i en så kallad boilerplate - en generell text som kan användas i en mängd olika 

sammahang, från annonser till inbjudningar, för att skapa enhetlighet och en röd 

tråd i kommunikationen:

I Linköping grundades Sveriges första flygskola och här sker landets enda 

flygplanstillverkning. En tredjedel av stadens näringsliv arbetar inom flyget 

och här sker forskning i teknikens absoluta framkant. Välkommen till en 

stad där idéer blir verklighet: Linköping - Sveriges flyghuvudstad.

. 



Sigill och färger

Sveriges flyghuvudstad är ett sigill underordnat Linköpings kommuns logotyp. 

Ett sigill är en symbol knuten till en verksamhet eller ett område. Den kan vara 

historisk eller ny och dess grafiska utformning har ingen relation till kommunens 

grafiska profil.

Några exempel på sigill är de olika skolornas symboler, Gamla Linköping eller 

Linköpings Stadsbibliotek. 

Sigill underordnas kommunlogotypen i de sammanhang kommunen kommunice-

rar utanför den verksamhet eller det område sigillet representerar. Som exempel 

placeras Sveriges flyghuvudstads sigill underordnat Linköpings kommunlogotyp på 

en affisch på stan.

Visa dina vingar!

Var med och sprid vårt budskap och visa att du är en av dem som får regionen att 

lyfta. Hela trettiofem procent av Linköpings näringsliv har anknytning till flyget. Är 

du själv en del av Sveriges flyghuvudstad har du nu chansen att visa det genom att 

sätta sigillet på din hemsida eller på t ex annonser och annat marknadsföringsma-

terial.

 

Ladda ned sigillet för Sveriges flyghuvudstad direkt från www.flyghuvudstaden.se 

till din hemsida eller använd de bifogade filerna.



Sigill, Sveriges flyghuvudstad

Sigill underordnas kommunlogotypen i de samman-
hang man kommunicerar utanför den verksamhet 
eller det område sigillet representerar. Som exempel 
placeras Sveriges flyghuvudstads sigill underordnat 
Linköpings kommunlogotyp på en affisch på stan 

Sigillet finns i sex färgsättningar för olika ändamål.
Sigillet appliceras så att den kontrasterar bra mot 
bakgrunden.
Företrädelsevis skall sigill i färg användas på vita 
bakgrunder. På mörka bakgrunder (Sveriges flyghuvud-
stads färgtoning inberäknad) används helt vitt sigill.

Sigillet finns även i en engelsk variant i 
samtliga färgkombinationer

Sveriges flyghuvudstad sigill
CMYK med svart text

Sveriges flyghuvudstad sigill
PMS299 med svart text

Sveriges flyghuvudstad sigill
CMYK med negativ text

Sveriges flyghuvudstad sigill
PMS299 med negativ text

Observera att symbolen med de 
tre vinklarna inuti sigillet aldrig får 
brytas ut ur sigillet. Sigillet måste 
användas i sin helhet. Detta gäller 
för alla som använder sigillet utom 
för ägaren av sigillet som, i undan-
tagsfall, kan få använda enbart 
symbolen.

Sveriges flyghuvudstad sigill, svart Sveriges flyghuvudstad sigill, negativ


