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LOGOTYP
En logotyp är en grafisk bild som symboliserar ett företag, en organisation eller en offentlig
verksamhet. Logotypen består oftast av namnet i kombination med en symbol.
Logotypen är den främsta bäraren av kommunens grafiska profil.
Den visar att det är Tomelilla kommun som står bakom b udskapet.
När riktlinjerna i handboken följs blir det tydligt vem som är a vsändare.
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Kommunens
logotyp

Stående

Kommunlogotypen med vapenskölden och gladan är den
officiella symbolen för organisationen Tomelilla kommun.
Den representerar på så sätt både förvaltningen och den
politiska organisationen. Logotypen är varumärkesskyddad
hos Patent- och registreringsverket (PRV) samt registrerad hos
Riksarkivet.
Så länge man följer riktlinjerna i denna handbok får anställda
och förtroendevalda i Tomelilla kommun fritt använda
logotypen i verksamhet där kommunen är huvudman. Övriga
aktörer och organisationer måste ha tillstånd från kommunchef eller kommunikationschef för att få använda logotypen.
Logotypen beskrivs heraldiskt enligt följande: ”I rött fält
en balkvis ställd flygande glada i silver”. Den röda färgen
kommer ifrån att Ingelstads härad förr i stor utsträckning
använde just rött som symbolfärg. Valet av silver på gladan
ger logotypen ett alldeles eget uttryck i jämförelse med andra
skånska kommunala logotyper.
Logotypens olika varianter
Logotypen används i sin helhet. Den får varken beskäras eller  
ändras. Logotypen används i sina korrekta färger. Logotypen
finns i en stående och en högerställd variant. Välj i första
hand den stående och om den inte fungerar i den valda ytan,
välj den högerställda varianten.
I sammanhang då man av kostnadsskäl inte vill trycka fyrfärg,
kan man i logotypens grå delar använda svart med 8 0%
genomskinlighet.

Liggande

Logotypens
färger

CMYK: 11 100 85 2

CMYK: 19 14 11 0

RGB: 210 16 52

RGB: 214 214 221

NCS: 1080-Y90R

PMS: 877

PMS: 186

#: D6D6DD

#: D21034
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Hantering
Skölden får ej
användas utan
ordbild under eller
högerställd.

Tomelilla
kommun

Byt inte färg
på logotypen.

Proportionerna
mellan symbol
och ordbild får
ej förändras.

Logotypen får
inte förvrängas

Placering av
symbol och
ordbild får inte
ändras.

Ordbildens färg
får ej ändras.

Logotypen är en välkänd tillgång och därför är det viktigt att
den hanteras konsekvent och uppträder på samma sätt i alla
de sammanhang där den förekommer.
Logotypen är att betrakta som en bild som inte får ändras
eller förvanskas på något sätt. På denna sida visas exempel på
hur logotypen inte får användas.

Logotypen får
inte roteras.

Endast ordbild  
får inte användas.
Grafisk
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Frizon

Båda versionerna av logotypen, stående och liggande, o
 mges
alltid av en frizon. Frizon är den zon som skyddar logo
typen från kringliggande element, t.ex. grafik, text eller bilder.
Frizon gäller också som minsta avstånd till ytterkanten på ytan
där logotypen ska placeras.
Frizonen - ett minimum
För att logotypen vid alla tillfällen och tillämpningar ska vara
tydlig ska inga texter, logotyper eller andra grafiska element
placeras inom frizonen. Frizonen är ett minimum. Ju större
frizonen är runt logotypen, desto tydligare framträder den.
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Val av färg
på logotyp

Röd huvudlogotyp

Svart logotyp

Vit logotyp

Tomelilla
kommun
Används endast på
vita och mycket ljusgrå
bakgrunder.

Det är viktigt att logotypen framträder så tydligt som möjligt.
På så sätt får mottagaren omgående klart för sig vem som är
avsändaren. Kontrasten mot bakgrunden ska vara stor. Därför
används i första hand neutrala bakgrunder.

Används på färgplattor
där det blir bra kontrast.

Tomelilla
kommun

Logotypen finns i tre versioner: den huvudsakliga röda, svart
och vit. Vilken färg som används avgörs framförallt av vilken
bakgrund logotypen ska placeras på.
• Röd logotyp (röd symbol med silvrig glada).
Används endast på vita och mycket ljusgrå bakgrunder.

Används på ljusa färgplattor och ljusa lugna
bakgrundsbilder.

Används vid svartvitt tryck.

Används på mörka och
lugna bakgrundsbilder.

Fel användning

• Svart logotyp. Används på ljusa färgplattor och ljusa 		
lugna bakgrundsbilder där det blir bra kontrast. Denna 		
används även vid svartvitt tryck.
• Vit logotyp. Används på mörka bilder och på färgplattor 		
där det blir bra kontrast.
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Placering
och storlek

Placering

Riktlinjer för var logotypen placeras finns till för att s kapa
ett enhetligt och konsekvent uttryck. Den huvudsakliga
placeringen av logotypen är i det övre vänstra hörnet i både
tryckta och digitala produkter.
Storlek
Logotypen är utformad för att kunna användas i de flesta
sammanhang och storlekar. För att logotypen inte ska upplevas som otydlig finns dock en minsta tillåten storlek. Bredden
måste vara minst 10 mm på den stående varianten och 30 mm
bred på den vänsterställda. Det är också viktigt att upplösningen är korrekt.

Minsta storlek

10 mm

30 mm
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Logotypen och
särprofilering

Logotyp för specifik verksamhet
Grundregeln är att det alltid är Tomelilla kommun som är
avsändaren. Därför finns inga särskilda logotyper för de
olika verksamheterna. Dock kan man vid vissa tillfällen
skriva verksamhetens namn under kommunens namn för att
förtydliga vilken verksamhet det handlar om. Samråd med
kommunikationsavdelningen innan detta sker.
Särprofilering
Inga kommunala verksamheter, avdelningar eller enheter får
ha egna logotyper utan ska använda kommunens logotyp.
Det enda undantaget är Tomelilla Konsthall, som bedriver
kommersiell verksamhet. De kommunala bolagen och
förbunden har också egna logotyper då de är egna juridiska
personer.
Grafisk handbok - Tomelilla kommun
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Samarbete
och sponsring
Avsändare vid samarbete
När kommunen samarbetar med externa parter och Tomelilla
kommun är huvudavsändaren, ska den stående logotypen
användas och placeras i högerkant.
Samarbetspartnerns namn placeras i vänsterkant under t exten:
" I samarbete med:" alternativt "Med stöd av:" Detta skrivs i
typsnittet Arial. I första hand skrivs samarbetspartnerns namn
ut i text. Finns krav på att använda logotypen, placeras även
den längst ner i vänsterkant, enligt partnerns riktlinjer.
Kommunlogotypen vid sponsring
och delfinansiering
I sammanhang där Tomelilla kommun sponsrat eller givit
bidrag till aktiviteter eller evenemang ska kommunens logotyp alltid finnas med i det material som produceras. Dock ska
kommunens logotyp aldrig placeras så att kommunen uppfattas som huvudman för aktiviteten. Lägg alltid till texten
"Delfinansierat av" eller "Sponsrat av" över logotypen. I sammanhang där detta är omöjligt ska samråd ske med Tomelilla
kommuns kommunikationsavdelning.

I samarbete med:
Region Skåne

I samarbete med:

Delfinansierat av

Sponsras av

Kommunlogotypen tillsammans med andra
organisationers logotyper
När kommunens logotyp ska användas tillsammans med
andra organisationers logotyp vid samarbeten och sam
arrangemang ska logotyperna så långt det är möjligt ges
samma storleksutrymme. Vid sådana tillfällen ska också
Tomelilla kommuns riktlinjer avseende vilken variant på logotypen som ska användas beroende på färg och utformning av
bakgrund följas.
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Marknadsförings
logotyp

Tomelilla kommun har också en marknadsföringslogotyp som
används när man vill kommunicera platsen (det geografiska
området) mer än den kommunala organisationen. Denna
logotyp består av ett långsmalt, liggande rött band med den
vita texten ”Tomelilla på Österlen”. Logotypen ska alltid användas liggande.
Marknadsföringslogotypen är mindre formell och lättare
att använda i olika sammanhang där man vill marknadsföra
Tomelilla som en bra plats att bo och arbeta i, driva verksamhet på och besöka. Den gör också kopplingen mellan
Tomelilla och Österlen tydlig.
Frizon
Frizonen utgör logotypens hela bredd och gäller runt hela
logotypen.
För att logotypen vid alla tillfällen och tillämpningar ska vara
tydlig ska inga texter, logotyper eller andra grafiska element
placeras inom frizonen. Frizonen är ett minimum. Ju större
frizonen är runt logotypen, desto tydligare framträder den.
Däremot kan man lägga marknadsföringslogotypen direkt
kant i kant uppåt eller nedåt med ett fotografi.
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Val av färg
på logotyp

Röd logotyp

Svart logotyp

T

O

M

E

L

I

L

L

A

P

Å

Ö

S

T

E

R

L

E

N

Vit logotyp

Fel användning

Logotypen finns i tre versioner: röd, svart och vit. Vilken färg
som används avgörs framförallt av vilken bakgrund logotypen
ska placeras på.
• Röd logotyp
Används på vita eller mycket ljusgrå bakgrunder.
• Svart logotyp. Används på ljusa färgplattor och ljusa 		
lugna bakgrundsbilder där det blir bra kontrast. Denna 		
används även vid svartvitt tryck.
• Inverterad logotyp. Används på mörka bilder och på
färgplattor där det blir bra kontrast.
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Att använda de
båda logotyperna
tillsammans

Kommunlogotypen och marknadsföringslogotypen har olika
användningsområden. Dock kan det ibland finnas tillfällen då
man vill använda dem båda i samma dokument. De får dock
aldrig placeras ihop.
Så långt det är möjligt ska kommunlogotypen placeras på
motsatt sida av dokumentet som marknadsföringslogotypen,
d.v.s. om marknadsföringslogotypen p
 laceras i underkant av
dokumentet så placeras kommunlogotypen i överkant och
tvärtom.
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Grafiskt
mönster

I kommunens kommunikation använder vi ofta ett mönster
med siluetter från olika hus i kommunen som ett grafiskt
komplement.
Det grafiska mönstret får användas i all tryckt information
som broschyrer, annonser, i presentationer eller i digitala
kanaler..
Huslisten används oftast längst ner eller högst upp på en
sida och får inte vridas på högkant. Mönstret kan med
fördel läggas mot olika tonplatter och finns i olika utförande
beroende på användningsområde.
Dessutom finns det grafiska komplementet som ett
heltäckande mönster att lägga svagt tonat som till exempel en
bakgrund.
Grafisk handbok - Tomelilla kommun
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FÄRG
Färg är en snabb väg till den mänskliga hjärnan - 
och därmed till mottagarens uppmärksamhet. Därför
är användningen av färger en viktig del av ett grafiskt
formspråk.

Primärfärg

Tomelilla kommun arbetar grafiskt utifrån en bestämd färgsk ala. Det finns en primärfärg och två komplementfärger. 
Primärfärg
Den röda primärfärgen är den som starkast förknippas med
Tomelilla kommun. Den behöver inte alltid vara den visuellt
tydligaste färgen, men bör om möjligt finnas med i det
material som tas fram.
Använd toning av färgen som komplement.

CMYK
RGB
NCS
PMS
Hex

: 11 100 85 2
:   210 16 52
: 1080-Y90R
: 186
: #D21034
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Komplementfärger

Komplementfärgerna används som stöd eller komplement
till p
 rimärfärgen i digitala kanaler eller trycksaker där det kan
finnas behov av en vidare färgskala.
Komplementfärgerna kan användas för tonplattor,
bakgrunder och grafiska element.
Använd toningar av färgerna som komplement.

CMYK
RGB
PMS
Hex

CMYK
RGB
PMS
Hex

: 98 82 0 6
:   35 60 140
: 7687 C
: #233C8C

:
:
:
:
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Textfärg

För att öka de grafiska möjligheterna kan samtliga färger
(primär- och komplementfärger) ges olika opacitet, d.v.s olika
genomskinlighet. Använder man färgade tonplattor för bakgrund till text är det viktigt att tänka på textfärg och textstorlek för att få en tillräcklig kontrast och därmed god läsbarhet.
Vid hög färgmättad på tonplattorna ska vit text användas och
vid lägre färgmättad (högre grad av genomskinlighet) ska svart
text användas.

Använd vit textfärg

Röd 30 % genomskinlighet

Använd svart textfärg

Röd 50 % genomskinlighet

Använd vit textfärg

Svart 50 % genomskinlighet

Använd svart textfärg

Svart 90 % genomskinlighet

Använd vit textfärg

Blå 30 % genomskinlighet

Använd svart textfärg

Blå 50 % genomskinlighet

Använd vit textfärg

Grön 30 % genomskinlighet

Använd svart textfärg

Grön 50 % genomskinlighet
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TYPOGRAFI
Typografi är läran om bokstavsformer och deras användning. Det är
viktigt med en tydlig, god och enhetlig typografi i all kommunikation.
Tomelilla kommuns typografi är en viktig del av den grafiska profilen.
Huvudsakligen ska två typsnitt användas, Arial och Garamond.
Genom att använda typsnitten på ett korrekt och konsekvent sätt knyts
verksamheterna samman och det blir lättare att känna igen Tomelilla
kommun som a vsändare.

Typsnitt

Arial Regular

Arial
Arial ska användas till rubriker och mellanrubriker, ingresser,
faktatexter, bildtexter, tabeller och kortare brödtexter. Arial
ger en ren och klar ordbild och finns på de flesta datorer.
Stilen finns i många varianter, dock används bara Regular,
Italic (kursiv), Bold (fet) i Tomelilla kommun.
Minsta teckenstorlek att använda för Arial är 8 punkter.
Tryckt material
I material som produceras för tryck (till exempel broschyrer, affischer och annonser) ska Arial användas i rubriker
och i mellanrubriker. Rubriker och mellanrubriker bör vara
vänsterställda. Brödtexten ska skrivas med Garamond, utom
vid mycket korta brödtexter då Arial kan användas.
Övrigt material
I presentationer (PowerPoint) används Arial genomgående.

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWX
YZÅÄÖ
0123456789
Arial Bold
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÅÄÖ
0123456789

Arial Italic
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZÄÖ
0123456789
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Typsnitt

Garamond Regular

Garamond
Till brödtext och längre texter användes Garamond som är en
väl beprövad stil som har hög läsbarhet. Garamond finns på
de flesta datorer och finns i tre varianter:
Regular, Italic (kursiv) och Bold (fet).
Minsta teckenstorlek att använda för Garamond är
11punkter.
Övrigt material
I material som används i det dagliga arbetet som ej lämnas
till tryck (brev, tjänsteskrivelser med mera) användes Arial i
r ubriker och mellanrubriker.
Brödtexten ska skrivas med Garamond, utom vid mycket
korta brödtexter då Arial kan användas.

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWX
YZÅÄÖ
0123456789
Garamond Bold
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÅÄÖ
0123456789

Garamond Italic
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÅÄÖ
0123456789
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Effekttypsnitt

Frutiger Regular

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
ÅÄÖ
0123456789
Frutiger
Till trycksaker som broschyrer, affischer, roll-ups, informationsmaterial och liknande får Frutiger lov att användas som
ett effekttypsnitt. Effekttypsnittet ska dock användas sparsamt
och får aldrig ta överhand. Behöver du hjälp med en trycksak
eller liknande, kontakta kommunikationsavdelningen.

Frutiger Bold
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÅÄÖ
0123456789

Frutiger Italic
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÅÄÖ
0123456789
Grafisk handbok - Tomelilla kommun
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Typografiska tips
och exempel

Bra typografi handlar inte bara om vilket typsnitt man väljer.
Tänk på detta:

Tomelilla 20180101

Rubrik

Detta är en huvudrubrik

Ingress

Här är exempel på hur man kan tillämpa typo
grafiska regler för att göra en text lättläst och
stilren. I ingressen kan man öka radavståndet lite
jämfört med brödtexten.

Brödtext

Teckenstorlek mäts i punkter. För löptext i böcker och
broschyrer är det lämpligt med 9-12 punkter med ett
radavstånd som är 2-4 punkter större än tecknet. S ynskadades
riksförbund rekommenderar en teckenstorlek på 12-14 punkter

Mellanrubrik

Nytt avsnitt och mellanrubrik

• Att dela upp texten i olika stycken bidrar till att öka 		
läsbarheten.
• Gör tydlig skillnad i storlek mellan rubriker och brödtext.
• Ordentligt tilltagna marginaler ökar läsbarheten och gör 		
sidan lugnare.
• Anpassa textens storlek efter kanal och målgrupp.
• Anpassa textens storlek efter spaltbredden. En bred spalt 		
behöver större textstorlek och radavstånd än en smal 		
spalt.
• Raderna i en spalt ska inte vara för långa. En tumregel är 		
att text som är tryckt på papper ska vara 40-60 tecken
(10-12 ord) per rad för optimal läsbarhet.
• Använd versaler samt kursiv och fet stil sparsamt.
• Kom ihåg luften runt om i layouten. Den är en viktig del 	
av läsbarheten.
• Mellanrubriker underlättar för läsaren.

När du vill markera starten på ett nytt avsnitt använder du 
en blankrad. Om du vill kan du lägga till en mellanrubrik.
Ett avsnitt kan innehålla flera stycken.
• Listor som är insprängda i löptext bör föregås och följas 		
av blankrad.
Ett så kallat hängande indrag används ofta när man vill ha 		
      en kort ledtext som inledning på stycket.
Det används också för uppställningar som tillexempel
      källförteckningar eller listor med korta beskrivningar.
Tomelilla kommun

Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 	      www.tomelilla.se
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Typografiska tips
och exempel
Rätt användning

Fel användning

Huvudrubrik

Huvudrubrik
Underrubrik

Underrubrik
Brödtext brödtext

Tydlig rangordning av nivåerna i dokument innebär även
tydlighet för mottagarna. Därför är det viktigt att de olika
nivåerna särskiljer sig från varandra. Det sker exempelvis
genom val av storlek, typsnittets tjocklek eller färg.

Brödtext brödtext

Huvudrubrik

Huvudrubrik

Underrubrik

Underrubrik

Brödtext brödtext

Brödtext brödtext

Huvudrubrik

Huvudrubrik

Underrubrik

Underrubrik

Brödtext brödtext

Brödtext brödtext

Se exemplet här intill hur du skapar tydliga kontraster mellan
de olika nivåerna i typograferingen.
Grafisk handbok - Tomelilla kommun
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Språk

En grundläggande regel är att alltid skriva enkelt och korrekt.
Kommunens texter ska vara skrivna i klarspråk, så försök att
vara så konkret som möjligt i texterna.  
Namnet på verksamheter, enheter och kontor betraktas i regel
inte som egennamn utan skrivs alltid med liten begynnelsebokstav i löpande text. Desamma gäller för titlar, namn på
nämnder samt kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
Namnen på alla politiska partier skrivs med stor begynnelsebokstav, detta gäller också när partibeteckningen står inom
parentes efter personnamn: Sven Svensson (S).

Exempel på användning av stor och liten bokstav i löpande text

kommunledningskontoret, kultur- och fritidsverksamheten, samhällsbyggnadsverksamheten, vård- och omsorgsverksamheten,
barn- och utbildningsverksamheten, individ- och familjeverksamheten.
vård- och omsorgsnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden, familjenämnden, valnämnden.
biblioteket, Brösarps bibliotek, simhallen, Österlenbadet.
Grafisk handbok - Tomelilla kommun
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BILDER
Den mänskliga hjärnan behandlar bilder 60 000
gånger snabbare än text. Det
 gör bilden till en effektiv
förmedlare av budskap och känslor.
Bilden är en av de viktigaste delarna i den grafiska
profilen. En grafisk profil kan dock inte bestämma vad
en bild ska föreställa – det beror på ämnet, syftet och
målgruppen.

Bilder

En bild fångar ögat snabbare än text. Bilder förmedlar och
förstärker budskap och kommunicerar värderingar och
känslor.
Enligt lagen om upphovsrätt har en upphovsman rättsligt
skydd till sin bild, som till exempel fotografier och illustrationer. Man kan därför inte använda bilder utan tillstånd från
fotografen.

Viktigt att tänka på:
Bildkvalitet: Är

bilden tillräckligt bra rent tekniskt för att
användas - upplösning, skärpa, ljushet/mörkhet och så vidare?
Rättigheter: Har

bilden?

jag rättigheter att använda och publicera

Samtycke: Om

bilder med identifierbara personer ska
användas krävs särskilt tillstånd enligt lag. För frågor om detta
kontakta kommunikationsavdelningen.
Bildbank: Använd

helst bilder från kommunens bildbank.
Dessa b
 ilder äger kommunen och de kan därför användas fritt
i verksamheterna.
Clipartbilder och bilder som laddats ner från nätet ska inte
användas. Bilder från externa bildbanker kan köpas in, men
kontakta kommunikationsavdelningen för hjälp med detta.
Vid behov av illustrationer kontakta kommunikations
avdelningen.
Grafisk handbok - Tomelilla kommun
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Diagram och
tabeller

Diagram
Ett diagram har som uppgift att förenkla och tydliggöra
statistik och sifferuppgifter. Därför är det viktigt att göra
diagrammen enkla och tydliga utan skuggor, perspektiv och
murriga färger.
Kombinationen av färger är viktig. Genom att använda endast två färger eller toner av en färg skapas ett lugnt intryck.
Använd färgerna från kommunens färgpalett (se avsnittet
färg) och välj färger så det passar resten av dokumentet.
Tabeller
Tabeller ska endast innehålla en färg, i olika nyanser. Exempelvis mörkblå i huvudet, mellanblå till fälten för underrubrik
och totalsumma, samt ljusblått och vitt till tabellfälten.
Fälten bör vara minst 3,5 mm höga. Ytterligare linjer eller
boxar runt text och fält bör undvikas. Vid behov av större
teckenstorlek ska höjden på fälten justeras så att det matchar
teckenstorleken.

Verksamhetens intäkter
2017

2018

Periodisering av anläggningsutgifter

15,2

16,1

Övriga intäkter

2,5

2,6

Summa verksamhetetens intäkter

17,7

18,7

Grafisk handbok - Tomelilla kommun
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05

GRAFISKT
MATERIAL

Profilmaterial

Tomelilla kommun har ett visst sortiment av profilprodukter
i olika prisklasser. Det finns också ett utbud av profilkläder
som kan användas när man representerar kommunen i externa
sammanhang.
Kontakta kommunikationsavdelningen om:
• Du vill få del av befintliga profilprodukter
eller profilkläder
• Beställa egna profilprodukter eller profilkläder
till din verksamhet
Grafisk handbok - Tomelilla kommun
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Dokumentmallar
och presentationer

Dokumentmallar
Dokumentmallar används i det dagliga arbetet och kan till
exempel vara brev, protokoll och tjänsteskrivelser.
Tomelilla kommuns dokumentmallar har ett fastställt utseende
med en enkel, officiell prägel för att fungera gentemot o
 lika
mottagare i skilda sammanhang.
Presentationer
Det är viktigt att presentationer i Powerpoint eller andra
verktyg är tydliga och förstärker det man vill ha sagt. Därför
ska ett gemensamt grafiskt uttryck används i presentationer
från Tomelilla kommun. Fler gemensamma mallar för Powerpoint finns att använda.
Hjälp med mer avancerade presentationer kan fås via
kommunikationsavdelningen.
Grafisk manual - Tomelilla kommun
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Undantag från den
grafiska handboken

Verksamheter inom Tomelilla kommun ska ha kommun
logotypen som avsändare och använda sig av den grafiska
handboken i största möjliga utsträckning. I vissa sammanhang kan det dock vara önskvärt eller nödvändigt att frångå
reglerna. Grundregeln är dock att det ska ske så restriktivt
som möjligt.
Om någon verksamhet har behov av att frångå den grafiska
handboken ska kommunikationschefen tillfrågas.

Frågor gällande den grafiska handboken?
Kontakta kommunens kommunikationsavdelning
info@tomelilla.se

Kommunens undantag

Tomelilla
kommun
							

www.tomelilla.se

