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Med en grafisk profil för Grästorps kommun vill vi skapa ett starkt varumärke med ett gemensamt uttryck för hela 
Grästorps kommun. Det underlättar både för oss som kommunicerar i kommunen, men också för den som är 
mottagare av kommunikationen. 

En grafisk manual är instruktioner om hur den grafiska profilen ska se ut och användas såväl internt som externt. 
Manualen innehåller logotyper, typsnitt, färger och andra grafiska element. 

Syftet med manualen är att Grästorps kommun ska kommunicera enhetligt och på så vis bygga ett starkt varumärke 
som är enkelt att känna igen. 

Grästorp använder sig av två logotyper, dels kommunlogotypen med skölden, som används i kommunikation där 
Grästorps kommun är avsändare, och dels platsvarumärket med älgen. Det används när vi vill marknadsföra platsen 
Grästorp, exempelvis i turistsammanhang. 

De båda varumärkena har en gemensam färgpalett som gör dem enkla att koppla samman, och som skapar en helhet i 
vår grafiska kommunikation. Färgerna minner oss om vårt landskap med skog, åkrar och en vidsträckt horisont. 

Vår grafiska identitet
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Logotyp – kommunvapnet Organisationen Grästorp

Grästorps kommuns officiella logotyp består av tre delar; skölden, 

ordbilden (namnet) och det gröna strecket. Kommunvapnet finns i 

två olika varianter, en liggande version och en stående version. 

När används logotypen?

Grästorp kommuns varumärke står för kommunen som verksamhet 

och juridisk person. Det innebär att allt som handlar om kommunal 

service och de kommunala verksamheterna ska ha vår logotyp som 

avsändare.

Placering och storlek

Skölden, namnet och strecket har en bestämd grafisk form, och det 

är viktigt att den fria ytan runt logotypen är väl tilltagen. Frizonen får 

du fram genom att använda halva bredden på skölden från 

logotypen. 

Logotypen ska helst placeras i något av dokumentets fyra hörn. 

När det färgade vapnet inte passar att använda använder vi 

logotypen med vitt vapen med vit text beroende på bakgrund.

Logotypen får inte förvrängas, vridas eller förvanskas på något sätt 

och ska används i sina korrekta färger. Det är inte heller tillåtet att 

skapa egna original eller varianter av logotypen.

Primär 
- liggande version
Används i de allra flesta fall.

1) Logotyp med grönt streck 
används till ljus bakgrund.

2) Negativ (vit) logotyp 
används till mörk bakgrund.

Sekundär
- stående version
Används när den liggande 
versionen är svår att använda.

1) Logotyp med grönt streck 
används till ljus bakgrund.

2) Negativ (vit) logotyp 
används till mörk bakgrund.
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Logotyp – platsvarumärket  Älgen

Grästorps platsvarumärke har tagits fram för att öka effekten för 

marknadsföringen av platsen Grästorp. Platsvarumärkets logotyp 

består av ordbilden (texten) där Ä:et gestaltas av en älg. Logotypen 

får användas av alla aktörer oavsett bransch som marknadsför vår 

ort.

När används logotypen?

Älgen används vid marknadsföring av platsen Grästorp. Inom 

kommunen används den på material och information av 

marknadsföringskaraktär, till exempel besöksinformation och 

profilprodukter.

Den här logotypen används alltså inte av Grästorps kommuns 

verksamheter i första hand, utan som ett komplement vid 

marknadsföring av Grästorp som ort.

Placering och storlek

När vi som kommun använder oss av älgen så ska även 

kommunvapnet finnas med som avsändare. Logotypen ska alltid 

ligga en bit ifrån andra objekt och texter, ha en så kallad friyta.

Logotypen får inte förvrängas, vridas eller förvanskas på något sätt 

och ska används i sina korrekta färger. Det är inte heller tillåtet att 

skapa egna original eller varianter av logotypen.

Färg
Används till 
ljus bakgrund

Negativ (vit)
Används till
mörk bakgrund
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I Grästorps kommuns färgpalett finns sex färger. Färgerna är 

framtagna med inspiration från landskapet runtomkring oss. Både 

kommunens grafiska profil och platsvarumärket använder sig av 

samma färgpalett.

Varje profilfärg kan användas i färgtoner om 30, 50, 80 och 100%.

Färgsättning av text 
För att uppfylla tillgänglighetskraven är det viktigt att texter 

kontrasterar mot den bakgrund som de ligger mot. Rubriker kan 

med fördel färgsättas i någon av våra primära eller sekundära färger. 

Även fet text för att highlighta något extra kan göras i någon av våra 

färger. Däremot bör underrubriker, ingresser och brödtexter vara 

svarta mot ljus bakgrund, och vita mot mörk bakgrund. 

Övrig färgsättning

Profilfärgerna finns inlagda i Office-paketets kommunmallar, och ska 

användas i diagram, tabeller, illustrationer och där behov finns. 

Profilfärger

Axolotl (mörkgrön)
CMYK: 71, 36, 72, 24

RGB: 77, 112, 80

HEX: #4D7050

PMS: 5545C

Amulet (ljusgrön)
CMYK: 58, 18, 61, 2

RGB: 123, 166, 121

HEX: #7BA679

PMS: 556C

Di Serria (mörkgul)
CMYK: 16, 36, 76, 5

RGB: 211, 163, 80

HEX: #D3A350

Waikawa Gray (blågrå)
CMYK: 73, 58, 25, 9

RGB: 85, 100, 139

HEX: #55648B

Salomie (ljusgul)
CMYK: 0, 15, 56, 0 

RGB: 255, 220, 133

HEX: #FFDC85

Quarter Spanish White (beige)
CMYK: 4, 5, 16, 0

RGB: 247, 240, 222

HEX: #F7F0DE

80% 50% 30%

Primära färger

Sekundära färger

80% 50% 80%30% 30%50%

80% 50% 30% 80% 50% 30% 80% 50% 30%
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Huvudsyftet med god typografi är att bidra till att läsaren tar till sig 

innehållet i texten. Tillsammans med färgerna och de grafiska 

elementen hjälper typsnitten till att skapa igenkänning i vår 

kommunikation. Genom att använda vårt typsnitt på ett korrekt och 

konsekvent sätt stärker vi varumärket Grästorps kommun.

Arial är ett typsnitt med hög läsbarhet som ger en tydlig och 

tillgänglig typografi. Typsnittet ingår i Officepaketet och finns därför 

i de flesta datorer. Arial kan användas i all intern och extern 

kommunikation i rubriker och kortare texter.

Garamond är ett typsnitt av klassisk karaktär och har en stor 

tillgänglighet. Typsnittet ingår också i Officepaketet och finns därför 

i de flesta datorer. Garamond användas i all intern och extern 

kommunikation i underrubriker och brödtexter.

Typsnittet är samma för Grästorps kommun och Grästorps 

platsvarumärke.

Använd alltid text i färg med god kontrast mot bakgrunden.

Typografi

Garamond
Garamond Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789

Arial Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789

Arial

Garamond Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789

Garamond Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789

Arial Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789

Arial Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789
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Grafiska element används tillsammans med kommunens logotyp för 

att skapa ytterligare igenkänning. Grafiska element används som 

dekoration i informationsmaterial, men även för att skapa 

igenkänning och identitet.

Box

I boxarna placerar vi rubriker, kortare budskap och/eller texter som 

ska highlightas.

Boxarna kan även användas utan text i samt placeras över bilder för 

att skapa ett filter och då används våra profilfärger med transparens i 

30, 50 och 80%. 

Linje

I kommunloggan finns en linje (strecket) under Grästorps kommun 

och den återanvänder vi i övrig kommunikation, till exempel under 

rubriker för att förstärka budskapet. Linjen får inte förväxlas med 

understruken text, utan linjen är separat tillagd då linjen har ett annat 

avstånd från texten och med större bredd.

Stadssiluett

Siluetten används i tryckmaterial, på affischer och broschyrer samt i 

presentationer. Placera siluetten i nederkant med full bredd så den 

sträcker sig hela vägen från vänsterkant till högerkant.

Grafiska element
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Inom Grästorps kommun finns ett antal verksamhetsspecifika 

logotyper då en del verksamheter är konkurrensutsatta, eller av andra 

anledningar behöver en egen grafisk profil. Dessa ska alltid användas 

tillsammans med kommunvapnet, för att tydligt visa att det är 

Grästorps kommun som är avsändaren. 

Användning av logotyp

Verksamhets logotyp placeras i överkant och kommunvapnet 

placeras i underkant vid marknadsföring. 

Verksamhetsspecifika logotyper

Exempel på verksamhetslogotyper inom Grästorps kommun är 0514 

Ungdomsverksamheten, Familjehuset Agera, Lunnevibadet, 

Kulturskolan, Grästorps camping och Näringslivssamverkan 

Grästorp (NSG). 

Kommunikationsenheten beslutar om verksamhetsspecifik logotyp 

kan tas fram, kontakta dem vid frågor.

Särprofilering
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Sociala medier
I våra sociala medier ska den grafiska profilen prägla sidan. På sociala 
medier för Grästorps kommun ska vi vara enhetliga och tydliga, och 
man ska alltid se och förstå att det är Grästorps kommun som står 
bakom kontot.

Profilbilder
I våra profilbilder ska kommunens logotyp i stående format finnas 
med som en tydlig avsändare. Du kan välja fritt vilken av våra 
profilfärger som du vill ha som bakgrundsfärg. Att olika färger 
används på kommunens sociala medier bidrar till att färgerna får 
större genomslag, skapar viss särskiljning och visar på mångfald. 
Profilbilderna finns för nedladdning på intranätet under Grafiskt 
material.

Vissa verksamheter är mer konkurrensutsatta än andra och behöver 
ett unikt utseende, de använder sin egna logotyp som profilbild.

Det officiella kontot Grästorps kommun ska ha logotyp med vit 
bakgrund medan verksamhetskonton väljer färgad bakgrund.

Omslagsbilder
På sociala medier kan du ha en omslagsbild och då behöver omslaget 
spegla vilken verksamhet som står bakom kontot. Välj därför en bild 
som har ett verksamhetsnära uttryck.

Namn
Namnet på kontot ska skrivas i klartext med korrekt stavning och i 
beskrivningen av kontot måste det framgå att verksamheten tillhör 
Grästorps kommun.

Sociala medier

Profilbilder
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E-postsignatur E-postsignaturen är viktig för att skapa ett enhetligt uttryck i vår 
kommunikation och för att mottagaren på ett tydligt och enkelt sätt 
ska få information om din funktion och dina kontaktuppgifter. 

Alla kommunanställda i Grästorp ska lägga in en 
automatisk signatur för e-post som bland annat beskriver ditt namn, 
titel och kontaktuppgifter. 

En manual för hur man lägger in den i Outlook finns på intranätet 
under E-post och kalender. 

Tänk även på att bifoga avsändarsignaturen när du skickar e-post via 
mobil eller surfplatta. En förkortad version kan då behövas.

Logotypen ska inte läggas till i e-postsignaturen.

Kontakta kommunikationsenheten om du har frågor.
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Mallar Broschyrer
Broschyrmallar finns att hämta när du öppnar Publisher eller på 
intranätet under Grafiskt material. 

Affischer
Affischmallar finns att välja när du öppnar PowerPoint eller på 
intranätet under Grafiskt material. 

Brev- och dokumentmallar i Word
Våra dokumentmallar finns att välja på när du öppnar Word.

PowerPoint
Våra PowerPoint-mallar är ett verktyg och ett stöd för oss när vi 
håller presentationer. De finns att hämta när du öppnar PowerPoint 
eller på intranätet under Grafiskt material. 

Kontakta kommunikationsenheten om du har frågor.

Broschyrmall

Affischmall Brevmall

PowerPointmall
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Riktlinjer för profilkläder Profilkläder
Alla Grästorps kommuns profilkläder ska förses med kommunens 

logotyp.

Placering av logotyp 
På jackor och tröjor ska logotypen placeras vågrätt till vänster på 

bröstet, på jackor kan även logotyp placeras centrerat på ryggen. 

Byxor har logotypen på vänster framficka.

Färg på kläder och logotyp 
Arbetskläder kan ha olika färger beroende på funktion och 

verksamhet. 

Mörka kläder ska förses med den vita logotypen, medan ljusa kläder 

ska förses med logotypen i färg. Är du osäker, kontakta en 

kommunikatör. 
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