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Det ska vara lätt att känna igen kommunen

Vadstena kommun har en egen unik visuell identitet. Den är viktig för oss och 
hjälper oss att visa vilka vi är.

Enhetlighet, tydlighet, konsekvens och 
igenkänning är några nyckelord och skäl till varför 
engrafisk manual behövs. En kommuns 
omfattande och mångsidiga verksamhet riktar sig 
till en storgrupp människor i alla åldrar och 
livssituationer.
I Vadstena kommun är vi många anställda med
varierande uppgifter och vi är verksamma inom
flera olika områden. Vi är alla olika men 
företräder en och samma aktör. Därför behövs 
tydliga signaler som visar att det är kommunen 
som är avsändare.
En gemensam visuell identitet visar att våra
förvaltningar och enheter verkar tillsammans för
medborgarnas trygghet och förtroende och 
tillsammans utgör vi en viktig garant för den 
service och professionalism som kommunen står 
för.

De viktigaste komponenterna i vår grafiska
manual är: logotypen, färgerna, typsnitten och
bilderna. Logotypen är den komponent som har
starkast symboliskt värde.
Vadstena kommuns logotyp består av stadsvap-
net; en S:a Birgittagestalt med gloria i ett fält av 
gult, sittande i en röd stol, skrivande i en bok, och
texten Vadstena kommun i en helhet.

Vadstenas stadsvapen fastställdes första 
gången under tidigt 1900-tal men återregistrerades 
1983, några år efter att Vadstena kommun bildats 
genom en utbrytning från Motala kommun. 

Motivet i sig har längre historia än så. Det har 
utvecklats och förenklats under årens lopp, men 
bygger direkt på ett stadssigill från 1417. Vapnet 
är unikt ur flera synpunkter; dels att det 
föreställer en kvinna dels att hon avbildats sit-
tande vilket inom heraldiken
normalt är förbehållet kungligheter.

Den grafiska manualen gäller för alla 
verksamheter i kommunen. Denna rutin ska ge 
dig som medarbetare och beställare god 
kännedom om vår visuella identitet och för dig 
som producerar visuellt material ska den vara 
ett enkelt  arbetsredskap att använda. Rutinen 
revideras och beslutas av kommundirektören. 
Vadstena kommuns bolag har egna grafiska 
profiler och omfattas därför inte av detta 
dokument. Språkbruk och skrivregler återfinns i 
ett separat dokument, tillgängligt på
internwebben.

Har du några frågor eller behöver goda råd
är du alltid välkommen att kontakta 
kommunens kommunikationsenhet.
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Logotyp och riktlinjer

Kommunvapnet är Vadstena kommuns logotyp och används i allt informationsmaterial där 
kommunorganisationen står som avsändare.
Namn på förvaltningar och kommunala enheter användes endast  tillsammans med 
logotypen enligt givna mallar.

Svart eller vit text?
I alla kommunikationssammanhang används logotypen i färg. Logotypen med svart text används
på vita och ljusa bakgrunder. Om bakgrunden är mörk ska logotypen med vit text användas. Så långt det är 
möjligt bör bakgrund väljas så att logotypen med svart text kan användas.

Stående eller liggande?
Logotypen finns i två olika versioner, en i stående format och en i liggande format. Den stående
är den primära varianten, och den liggande ska endast användas undantagsvis, exempelvis när det är ont om 
utrymme.

Placering
Logotypen placeras i övre vänstra hörnet på brevpapper, protokoll, fakturor och andra formella handlingar. 
Alternativet är nedre högra hörnet och då främst när den ska kombineras med bilder eller andra logotyper eller 
förvaltnings- och enhetsnamn.  

Hur stor frizon?
För att logotypen ska komma till sin rätt 
måste en frizon kring den skapas. Denna 
ytan beräknas att motsvara dubbla höjden på 
bokstäverna i logotypen och ska hållas ren (se 
exempel till höger). 

Frizonen (X) är höjden på två bokstäver
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Logotyp och riktlinjer

Minsta storlek?
För att kommunens detaljerade logotyp med text ska framträda tydligt bör inte storleken understiga 30 mm.

Förvaltningar och enheter
När så är lämpligt för att förtydliga budskapet och avsändaren ska namnet på förvaltningen eller enheten (dvs 
avdelning, nämnd eller arbetsställe användas) i kombination med Vadstena kommuns logotyp. Se exempel på 
sidfot nedan.

Eventuell samarbetande organisation eller varumärke placeras till vänster om kommunlogotypen: 
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Samprofilering med platsvarumärket

Platsvarumärkets logotyp
För att marknadsföra platsen Vadstena används ett eget grafiskt manér och en 
särskild logotyp. Läs mer om  platsvarumärketoch ta del av hela den grafiska 
manaulen på https://info.vadstena.se/varumarket-vadstena/

Platsvarumärket är en tillhörighet, aldrig en avsändare.

I vissa sammanhang är produktionen ett samarbete
mellan kommunen och andra aktörer eller
samarbetspartner.
Platsvarumärkets logotyp inkluderas när 
kommunorganisationen och platsen ska 
marknadsföras tillsammans, till exempel i 
markanvisningar, eller i andra  samarbetsprojekt av 
regional, nationell och internationell karaktär.
Kontakta kommunikatören om du har frågor eller
behöver goda råd.

VADSTENA
Hemma i 

Vadstena kommun bjuder in till

markanvisning

Södra Drottningmarken
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Profilfärger
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Profilfärger är de färger som ingår i den grafiska profilen. I första hand används färgerna i 
identifikationselement, så som logotyp, färgplattor och grafiska element.

Förutom i tryckt och digitalt material bör dessa färger användas i alla lämpliga sammanhang. Det 
kan handla om exempelvis mässmontrar, profilprodukter, bilar eller fysisk miljö.

Primära färger: Rött och gult används i första hand eftersom det är de som finns i stadsvapnet. Svart 
används i text och rubriker.
Sekundära färger: Orange används väldigt sparsamt och när antalet färger inte riktigt räcker till. Beige 
och grått används som bakgrund för att ge mjukhet.
Använd även toningar av färgerna som komplement. 
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Kartor och färger
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Färger
Här hittar du färgkoder för olika typer av markslag, vägar och byggnader. Alla färger anges i RGB.

Kartor spelar en viktig roll för oss som kommun idag och används i olika syften för att orientera sig 
och planera samhället. För att våra kartor ska få en tydlig avsändare finns även riktlinjer för hur 
kommunens kartor ska utformas.

Exempel på karta med rätt färger, teckensnitt och symboler .

Behöver du en karta för att beskriva 
något i din verksamhet? Kontakta 
Mark- och exploateringsavdelningen.

Odlad åker

Fyllnad: 

230.230.161

Skog

Fyllnad: 

199.204.145

Öppen mark

Fyllnad: 

245.245.204

Vatten

Fyllnad: 

190.232.255

Industriområde

Fyllnad: 

217.218.219

Bebyggelse

Fyllnad: 

255.229.149

MARKSLAG

Bilvägar

Fyllnad: 

255.255.255

Kontur:

178.178.178

Gång- och 

cykelvägar

Fyllnad: 

76.115.0

Symboler

Fyllnad: 

41.123.159

VÄGAR KARTSYMBOLER

BYGGNADER (läggs på karta med 20% genomskinlighet)

Offentliga

Fyllnad: 

197.14.31

Kontur (0,4 pkt):

104.104.104

Bostadshus

Fyllnad: 

255.204.80

Kontur (0,2 pkt):

178.178.178

Uthus

Fyllnad: 

217.218.219

Kontur (0,2 pkt):

104.104.104

Industri

Fyllnad: 

78.78.78

Kyrka

Fyllnad: 

0.0.0



Kartor och färger
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Teckensnitt 
Till kartor används uteslutande samma teckensnitt,
Lato, vilket är ett av Vadstena kommuns 
profiltypsnitt.Teckensnittet används i olika format 
för olika typer avtexter på kartorna.

Lato
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä 
Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , : ; ! ? & % / ( ) #

Lato Bold
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å
Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , : ; ! ? & % / ( ) #

Logotyp
På alla kartor som ska distribueras externt till med-
borgare,företag eller andra myndigheter ska Vadstena 
kommuns logotyp alltid finnas med. Beroende på hur 
kartan ser ut kan logotypen placeras i något av 
kartans hörn.

Kart- och turistsymboler
För att markera olika typer av aktiviteter, besöksmål
och rekreationsplatser används ett antal f
örutbestämda symboler. Alla kartsymboler ska ha en 
blå bakgrund (RGB 41, 123, 159), vit symbol och vit 
ram.

TYP AV TEXT FORMAT EXEMPEL

Gatunamn

Riksväg/större väg

Fastighetsbeteckningar

Kartrubrik

Informationstexter

Lato, gemener, svart färg

Lato Bold, gemener, svart färg

Lato, versaler, svart färg

Lato, gemener, 78, 78, 78

Lato, gemener, 78, 78, 78

Klosterledsgatan

Riksväg 50

HERTIGEN

Turistkarta
Copyright



Diagram och tabeller
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Diagram
Ett diagram har som uppgift att förenkla och tydliggöra statistik och sifferuppgifter. Vi utgår ifrån våra 
profilfärger och i jämförelse med andra ska Vadstena kommuns färg vara den mörkaste.

Tabeller
Tabellerna ska endast innehålla en färg, i olika nyanser. Exempelvis 100 procent röd i huvudet, 50 procent röd 
till fältet för underrubrik och totalsumma, samt 20 procent röd och vitt till tabellfälten. Ytterligare linjer eller 
boxar runt text och fält bör undvikas. Text på 100 procent rött bör läggas i vitt.

Bakgrunden av våra presentationer är beige. 

2021

2020

2019

2018

2017

Namn

Ett

Två

Tre



Dokument och mallar
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Mallar och dokument som används i det dagliga arbetet asveende exempelvis brevmallar, mötesanteckningar, 
PPT-presentation, med flera, finns förinstallerade i Office-paketet på samtliga datorer. I beställningsportalen 
som nås via internwebben finns mallar och bilder för affischer, annonser, broschyrer, visitkort, m.m. Om fler 
behövs kontaktas kommunikationsenheten.

Förnamn Efternamn
TITEL       Förvaltning/Enhet

Vadstena kommun 
Postadress 592 80 Vadstena
Besöksadress Klosterledsgatan 35

Tel 0143-150 00     Mobil 070-123 45 67
Mail fornamn.efternamn@vadstena.se

www.vadstena.se

Överskrift

Ecat quam, intur remquianda sundior sundit mi, omnimaioremo mo commo esed quiasimus 
aspeliqui quaspe plique veri dissita ni dem harchil inctore pelesseque nus.
Vendae adiciis quassequunto officiam, ut optatia quoditate peratiate et lanimuscipic tem. Nam, 
que con prae essi doluptatis et que nat a quas a denimilit molorro vidipsum, omnihil iquam, ut 
et, cone omnim quas exception rera sita natestibus dolorescilit re saped quid que site pero et 
preiuntur animusc iaerfero coriori aesciendam coresti simi, totatibearum rempore rcilique nist, 
que nobististis eturem ressunt excerro quatenim doluptat resedipsanto bla veresed ionsece 
atisciliqui adipita voluptas et quid molessit aruntem fugit, con cullaut ab id exces di bea est, 
none repudipic tem faccus, ut esedit pelloriorem que volorum cus archit et endaeces solupti 
onetur, qui voluptae prem venis velecae accusda si am, num sunt ut pa
Ecat quam, intur remquianda sundior sundit mi, omnimaioremo mo commo esed quiasimus 
aspeliqui quaspe plique veri dissita ni dem harchil inctore pelesseque nus.
Vendae adiciis quassequunto officiam, ut optatia quoditate peratiate et lanimuscipic tem. 
Nam, que con prae essi doluptatis et que nat a quas a denimilit molorro vidipsum, omnihil 
iquam, ut et, cone omnim quas exception rera sita natestibus dolorescilit re saped quid que 
site pero et preiuntur animusc iaerfero coriori aesciendam coresti simi, totatibearum rempore 
rcilique nist, que nobististis eturem ressunt excerro quatenim doluptat resedipsanto bla 
veresed ionsece atisciliqui adipita voluptas et quid molessit aruntem fugit, con cullaut ab id 
exces di bea est, none repudipic tem faccus, ut esedit pelloriorem que volorum cus archit et 
endaeces solupti onetur, qui voluptae prem venis velecae accusda si am, num sunt ut paTur? 
Ne ventore peruptatio imus.
Ignisim endit, utem et eaquidis ventiore, commolorat optisque veliqui ipsum nemperferum qui

Förnamn Efternamn
Titel?

Ort och datum

Vadstena kommun 
Postadress    Besöksadress

Kontakt

www.vadstena.se

Ansökan om flagga
för utdelning på Nationaldagen

Skriftlig ansökan ska lämnas in till kulturnämnden senast 
21 april 2020. Rectesto eossitam deria nost fuga. Itatur, id 
ma doluptatem seque volessimi.

För mer information: 
Ring 0143-150 02

Plats för rubrik
Plats för underrubrik Plats för underrubrik Plats 

Puda dolorecum sandita turitatur simus dolupiention pore, aliciis-
cia doloriberum hil il eosa cusda doluptam sitiumquam nos quo 
maio. Um as nossequis soluptio optatur, volo dolento iunt.
Opta nobitaqui cone laut latem dignis rerorio. Nem. Et molectia 
eos expla ipsam endae non core voluptatust voluptatem quod

Puda dolorecum sandita turitatur simus dolupiention pore, aliciis-
cia doloriberum hil il eosa cusda doluptam sitiumquam nos quo 
maio. Um as nossequis soluptio optatur, volo dolento iunt.
Opta nobitaqui cone laut latem dignis rerorio. Nem. Et molectia 
eos expla ipsam endae non core voluptatust voluptatem quodAni-
at. Empe parum apiduntor soluptur asperum aut peliat.
Da vel in cullum aut essunt unt ut dolorehent alignis modipsunt.
Lorum atinvel itatis aut et landi num faccus et re officipsunt dol-
upta delignienis nist, comnihillia nonem ad eostis eostrup taepudit

Simhallen

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄGGA TILL 
RUBRIK

El et harum es audanture rerite nis ut laut inusape rorectur? 
Facipsandae verias volorerion 

esed eum earum quis enia doluptatur? Quis sint.

Velia nit, nestisi audis sinvellam et dolorest voluptatia simodi 
te sin reptus, si nonse cum repudi nus quaeceperum que 

ommoditiunt fugitem faccum repratiur, 

www.vadstena.se

Plats för rubrik

Förskolan Örnen

Rum faciduc iendandem quias excerfernam as magnimus, 
voluptat plat odionsed everferum volupta acest, offici com-
nisOfficiat iusande stinull.
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Typografi

Typografi har som sin viktigaste uppgift att göra texten lättillgänglig och läsvänlig. Precis så som 

information från Vadstena kommun ska vara.

Lato
Typsnittet som används på webben, till rub-
riker, ingresser och kortare textmassor heter 
Lato och är ett klassiskt linjärt typsnitt. Lato 
finns i en rad olika skärningar men vi an-
vänder oss enbart av light regular och bold. 
Vanlig rubrikstorlek 1 är 28, 36, 42 pt och 
rubrikstorlek 2 är 12, 14, 16 pt.

Garamond 
(alt. EB Garamond)
Till längre, löpande texter (brödtext) samt 
bildtexter används Garamond. Detta 
typsnitt som har anor från 1500-talet är ett 
vackert och läsvänligt typsnitt i trycksaker. 
Vanlig textstorlek är 11 och 12 pt.

Calibri
I e-postsignaturen används Calibri, mer lättläst i liten storlek på webben och mindre påverkad av 
mottagarens programversion.

Lato

Bold

Regular

Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö   123456789.,:;!?&%/()#

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö   123456789.,:;!?&%/()#

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö   123456789.,:;!?&%/()#

Garamond

Regular

Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö   123456789.,:;!?&%/()#

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö   123456789.,:;!?&%/()#
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Bilder

Bilder som används i vår kommunikation ska uppmuntra till positiva associationer och upplevas som 

moderna. Bilder ska inte vara utfyllnad utan förstärka budskap och innehåll. De ska porträttera oss 

och vår verksamhet i enlighet med våra värderingar, en organisation som arbetar för en attraktiv, 

hållbar och växande kommun.

Profilbilder för verksamheten
Vissa motiv fungerar väl som profilbilder och profilbärare för den kommunala organisationen och dess 
verksamhet. Genom att använda profilbilder ökas igenkänningen. Några motiv är kommunövergripande medan 
andra förknippas med de olika verksamheterna, exempelvis:

Övergripande: Kommunhuset, Ledande personer (politiker och chefer), Andra kommunala 
verksamhetsbyggnader, Agenda 2030’s symboler
Samhällsbyggnad: Flygfoton stad och landsbygd, Gatuvyer (Storgatan och Rådhustorget), Tekniska detaljer 
(knyppelmönstret och Byggkranar)
Vård och omsorg: Händer, Människor, Blommor, Medicinsk utrustning, Matupplevelser
Bildning och kultur: Böcker, Instrument, Kunskapens äpple, Datorer, Konstverk (Sfären stora torget)
Fritid och idrott: Anläggningar, Natur, Sport & fritidsutrustning
Turism & Näringsliv: Platsen, Utbudet, Företagen, Människorna

Försök att arbeta efter principen, hellre en stor bild än många små, när det gäller vanlig bildsättning och använd 
gärna rörlig bild när så är möjligt. Som alternativ till foto finns illustrationer.

Bilden av platsen
För att öka igenkänningen bör bilder av platsen 
väljas utifrån dess styrkeområden. Exempelvis 
Vättern och slätten, den pittoreska och medeltida 
stadskärnan med historiska byggnader, samt bilder 
som visar nytänkande och kreativitet. Bilderna får 
gärna spegla platsens atmosfär, skönhet och 
karaktär. 

Läs mer på www.varumärketvadstena.se

Kommunens bildbank
Om du behöver bilder ska du hämta dem från 
kommunens egen bildbank. Detta för att vara säker 
på att avtal finns och vi har rättigheter att 
använda bilden samt att dataskyddsförordningen 
(GDPR) följs. 

Du hittar till bildbanken genom internwebben.


