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Inledning

Uppvidinge kommun - grafisk profil
En grafisk profil är ett redskap för alla som arbetar med kommunikation av Uppvidinge kommun. 

Här finns riktlinjer för hur kommunens logotyp med  
kommunens vapen ska användas. I profilen finns också riktlin-
jer för färger, typsnitt och grafiska element som ska användas 
för att hålla ihop bilden av Uppvidinge kommun. Syftet med 

profilen är att medborgare, medarbetare, företag och besökare 
ska känna igen kommunen i olika sammanhang, allt från 
webbplatsen, till annonser och genom kommunens sociala 
medier. 
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Logotyp

Logotypen
Uppvidinge kommuns logotyp består av kommunens vapen och texten “UPPVIDINGE KOMMUN”.

Alla delar av kommunens organisation använder samma 
logotyp med kommunens vapen och texten Uppvidinge 
kommun. Den ger tyngd åt kommunens kommunikation 
och markerar att vi är en organisation där alla enheter 
utför ett gemensamt arbete. Logotypen ska vara i färg när 
det är möjligt. Inga andra färger än guld och uppvidinge- 
röd är tillåtna. Logotypen finns i stående och liggande 
format, använd den som passar bäst för tillfället. En frizon är 

viktig för att logotypen ska vara tydlig. Frizonen är det mins-
ta utrymmet som ska hållas fritt från text eller annan grafik.  
Däremot går det utmärkt att lägga logotypen på en färgplatta 
eller i en bild. Ju mer frizon logotypen får desto bättre 
syns den. Logotypen finns även som svart och vit (negativ). 
Den svarta versionen används när färgtryck inte är möjligt. 
Den negativa logotypen används på färgade bakgrunder och 
bilder.

Minsta storlek 30 mm

Frizon - U:et i logotypen

Minsta storlek 20 mm

PSST...
Logotypen finns i stående 

och liggande format, använd den som 
passar bäst för tillfället. 
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Logotyp – Uppvidinges profilfärger

Logotyp

Logotyp – svart
Används med fördel när tryckmöjligheterna är 

sämre eller när det inte finns möjlighet till färgtryck. 
Finns både i liggande och stående format.

Logotyp – vit
Används när logotypen placeras på en färgplatta 
 eller exempelvis på en bild.  Det är viktigt att det
 blir en tydlig kontrast mellan logotypen och bak-

grunden. Finns både i liggande 
och stående format.
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Var rädd om vår logotyp
Alla delar av kommunens organisation använder samma logotyp.

Efter att logotypen har spridits är det lätt hänt att den 
”modifieras” i olika digitala medier eller program och 
då uppstår det eventuella felkällor att vara uppmärksam 
på. Här visas några exempel med de vanligaste felen som 
kan uppstå vid användning av logotypen. Skulle ni upp-
täcka detta, vänligen kontakta kommunikationsansvarig 

på kommunen, det är viktigt att vi är rädda om vår  
avsändare. Logotypen får enbart användas där Uppvidinge 
kommun är avsändare, ensam eller i samarbete med andra  
aktörer. Entreprenörer som utför uppdrag åt oss ska inte  
använda vår logotyp.

Förvräng aldrig logotypen.

Gör aldrig en egen avsändare 
av logotypen.

Lägg aldrig på en skugga 
eller annan effekt.

Byt inte färg på logotypen.Beskär aldrig logotypen.

Undvik att lägga logotypen på 
en rörig bakgrund.

Förskolan 
skeppet

Logotyp
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Färger

Dessa färger kommer från Uppvidinge kommuns vapen.

UppvidingerödGuld

C0 M91 Y76 K6
#df2e2f

PMS 186

C0 M27 Y100 K9
#db9311

PMS 131

Uppvidinges profilfärger
Uppvidinge kommun har fem profilfärger: guld, uppvidingeröd, 

beige, varmgrön och kallgrön.

Dessa färger ska användas vid produktion av trycksaker, hem-
sidor och andra kommunikationsinsatser. Det är viktigt att 
rätt färger används och det är inte tillåtet att komplettera med 
några varianter. Kontrollera alltid provtryck före godkännande 
av tryck. Tänk dock på att olika  papperskvaliteter och andra 

skiftande förutsättningar ger en del ofrånkomliga variationer.  
Det är exempelvis stor skillnad på ett bestruket och ett  
obestruket papper. Viktigt att tänka på är att den varmgröna 
och den kallgröna aldrig används i samma produktion. 

VarmgrönBeige Kallgrön

C63 M25 Y81 K6
#658e48

PMS 7737

C0 M7 Y15 K15
#e1d5c3

PMS 7525

C100 M15 Y100 K0
#00863c

PMS 355

TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING 
Använd alltid kallgrön som 

bakgrundfärg i digitala medier 
och presentationer, för bästa 

möjliga läsbarhet.
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Färgtoner

70%

100%

30%

10%

Färgtoner av profilfärgerna
När profilfärgerna i 100% känns för färgstarka, välj med för-
del en svagare färgton, mellan 10-70%, av färgblandningen. 

Tonerna har samma färgkod som ursprungsfärgen. I Indesign 
under färgrutor, ställer man in Färgton.

UppvidingerödGuld VarmgrönBeige Kallgrön
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Typsnitt

Våra typsnitt
Arial och Garamond ska användas när vi producerar saker inom vår egen organisation.

Dessa typsnitt finns som standardtypsnitt på alla datorer 
och är förvalda i kommunens Word- och Power Point- 
mallar. Rubrikstypsnittet Arial följer samma struktur och är 
snarlik rubrikstypsnittet DIN2014, som används av bland  
andra kommunikatör vid större produktioner (se sid 10). 

Notera att de internt producerade sakerna även kan spridas 
externt. Det är våra egna möjligheter för produktionen som 
begränsar oss. Har du tillgång till  DIN2014 får du givetvis 
använda det. Du får dock inte blanda DIN2014 och Arial i 
samma  produktion.

ARIAL OCH GARAMOND 
är standardtypsnitt som 

finns på alla datorer.

Brödtext – Garamond
Det typsnitt vi använder i brödtext är 
Garamond. Det är ett väl använt typ-
snitt med god läsbarhet och en egen 
karaktär. För längre textpartier ska 
detta typsnitt alltid användas.

Rubrik – Arial Bold
Vi använder Arial Bold, ett tydligt och 
kraftfullt typsnitt. I de allra flesta fall 
skrivs rubriken med små bokstäver 
(gemener) eftersom rubriker med en-
bart stora bokstäver (versaler) har en 
tendens att bli svårlästa.

Faktarutor – Arial Regular
Vid kortare text eller faktarutor kan 
Arial Regular användas.
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Typsnitt - Extern produktion

Profilerande typografi för extern produktion
För att skapa ett enhetligt ansikte utåt använder vi även en 
gemensam typografi i allt kommunikationsmaterial för  
extern produktion.  Med extern typografi menar vi allt som  

produceras av kommunens kommunikatör, reklambyråer, 
tryckerier etc och som ska nå externa målgrupper. 

VIKTIGT! 
DIN2014 används när 

vi ska nå externa 
målgrupper.
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Grafisk element

Vår profilerande ört
För att förstärka vår grafiska identitet har vi tagit fram ett 

grafiskt element som är en del av kommunens vapen, örten.

Utsnittet av  kan användas på olika sätt. Är du osäker på 
hur du får använda den så fråga kommunikationsansvarig 
först. Utsnittet av den liljeliknande örten kan användas i 
sin helhet eller som en begränsad del, se nästa sida.  

Utsnittet av örten finns i våra interna mallar i våra 
profilfärger. Tänk på att i ett och samma dokument inte 
använda den i mer än en färg och att inte kombinera våra 
gröna färger med varandra. Den får inte användas i några 
andra färger.
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Grafiskt element

Grafiskt element – hur det kan användas och 
kombineras med bilder.



13

 ...eller med DIN 2014 
Regular, beroende på 

vilket du har tillgång till.

Text i de färglagda prat-
bubblorna kan skrivas 
med Arial Regular...

Färglagda pratbubblor
Ett annat grafiskt element är våra färglagda pratbubblor.

Dessa används för att förstärka ett befintligt budskap  
eller för att komplettera med någon intressant information. 
Pratbubblorna fungerar även som färgklickar och kan på så 
sätt lyfta layouten. Pratbubblorna ska enbart användas i våra 

profilfärger. Vilken färg du väljer beror på vilka färger som 
finns i bakgrund och bilder. Du kan plocka upp en färg från 
en bild eller välja en färg som skapar kontrast.

Grafiskt element
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Layoutförslag – omslag

DIN2014 – Bold

DIN2014 – Light

Liggande negativ logotyp

Inspiration - layoutförslag 

C63 M25 Y81 K6

VARMGRÖN
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Layoutförslag – tidningsannons

Layoutförslag – folder

Inspiration - layoutförslag 

C0 M7 Y15 K15

BEIGE

C100 M15 Y100 K0

KALLGRÖN

DIN2014 – Bold

DIN2014 – Regular
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Inspiration - layoutförslag 

Layoutförslag – rollups

C100 M15 Y100 K0

KALLGRÖN

C0 M7 Y15 K15

BEIGE
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Inspiration - layoutförslag 

Layoutförslag – webbplats

TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING 
Använd alltid kallgrön som bakgrundfärg 

i digitala medier och presentationer, 
för bästa möjliga läsbarhet.
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Mallar

Färdiga mallar
Det finns färdiga Word- och Power Point-mallar.

Fråga först om du är osäker på hur du ska använda dem.
Mallarna finns i respektive program – men inte för alla  
olika tillfällen. Med utgångspunkt från våra befintliga  
mallar kan du tillverka dina egna dokument. Du måste  

dock behålla grunderna med typsnitt, storlekar osv.  
Viktigt att tänka på är att bara använda en färg på utsnittet av 
örten och att inte använda varm- och kallgrön samtidigt. 
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Mallar

Mall – Power Point-presentation

Mall - Visitkort

TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING 
Använd alltid kallgrön som bakgrundfärg 

i digitala presentationer, för bästa 
möjliga läsbarhet.
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Skyltar

Skyltar - välj logotyp efter skyltens format.
På fasad passar oftast den liggande logotypen bäst.

Storgatan 23

PLAN 2
Barn- och utbildningsförvaltningen

PLAN 1
SFI-undervisning

    NÄSTA ENTRÉ
Expedition
Elevhälsa

Förskolan Skeppet

Barn- och utbildnings-
förvaltningen

SFI-undervisning

C0 M7 Y15 K15

30%

BEIGE

DIN2014 – Bold
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Fordon

Profilering av kommunens fordon.
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Profilkläder
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Profilprodukter




