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Vår grafiska profil 
– en viktig del i hur vi uppfattas. 

Vår framtoning är egentligen inte bara en grafisk fråga. 
Det är främst resultatet av det dagliga och konsekventa arbete som vi alla 
lägger ned för att göra TD (Tillgänglighetsdatabasen) framgångsrik. 

I vår dagliga kontakt med olika aktörer använder vi oss emellertid ofta av 
vårt visuella igenkänningsmärke, främst representerat av vår logotyp, men 
också grafiska element och textstilar.

Det visuella igenkänningsmärket är ett koncentrat av alla våra an-
strängningar, och fungerar som bäraren av allt det vi på TD står för. Vår 
visuella identitet är alltså en betydande del av TD:s varumärke; av hur vi 
uppfattas bland dem som kommer i kontakt med oss.

För att framstå som tydliga, konsekventa och samstämmiga krävs 
därför att vi drar upp vissa riktlinjer om hur vår profil bör hanteras. En 
bra och korrekt användning bidrar till att stärka TD:s varumärke.

Därför har vi sammanställt denna manual som innehåller TD:s grafiska 
profil. Här finns ett regelverk för hur vi på bästa sätt hanterar vårt varumärke  
i olika sammanhang där vi figurerar i text och bild. 

Ansvaret för att vår grafiska profil hanteras på ett korrekt sätt vilar på 
såväl oss själva som på våra samarbetspartners. Att vara konsekventa 
i genomförandet hjälper oss att stärka vår förmåga att nå ut till dem vi 
behöver nå.

Vänsersborg, 6 maj 2011
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Märke Denna gula cirkel innehåller bokstäverna TD, akronymen för 
Tillgänglighetsdatabasen. Märket är en del av logotypen men kan också stå för 
sig själv som ensam profilbärare. Speciellt där vi av utrymmesbrist inte kan  
använda oss av hela logotypen. Formen är enkel och tydlig. Färgen är vald för  
att skapa uppmärksamhet.
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Logotyp Grundstenen i en grafisk profil utgörs av logotypen. Den är den centrala 
och samlande symbolen för vår identitet. Som den stora tillgång den är, måste den 
hanteras varsamt. En slarvigt placerad logotyp kan orsaka mycket skada i den visuella 
uppfattningen av ett företag eller ett varumärke. Ett bra regelverk för användningen 
av företagets logotyp, är också ofta något som kännetecknar professionella och 
mogna organisationer.

Logotypen är vår organisationsmärkning och används i många olika sammanhang. 
Den är en tydlig och effektiv avsändare, vilket ger betydelsefulla effekter när den 
används i marknadsförings- och kommunikativa sammanhang.
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CMYK + Negativ För placering mot mörkare bakgrunder som bilder, illustrationer 
eller helt svarta bakgrunder finns en negativ version av logotypen. Märket återges 
i gult och texten i vitt, aldrig i andra kulörer. 

Svart-vit För positivt 1-färgstryck samt för flerfärgstryck i andra färger än logotypens 
finns en svartvit version. Märket och texten ska bara återges i svart, ej i andra kulörer. 
Appliceras mot vit eller ljus bakgrund t ex i svartvita annonser och på ljusa bilder. 
Texten är 100% svart.
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Storlek Det ska vara enkelt att applicera logotypen på de vanligaste format vi arbetar 
med i vardagen. Därför har vi tagit fram fyra rekommenderade storlekar som passar 
bra till pappersformaten A3, A4 och A5 samt mindre format som t ex visitkort.

Detta är bara som en hjälp. Det viktigaste är att logotypens storlek och placering 
harmonierar med layouten för varje enskild trycksak.

A3: 100 mm

A4: 75 mm

A5: 65 mm

Visitkort: 55 mm
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Frizon För att logotypen ska bibehålla sin tydlighet bör den placeras så att den 
inte kolliderar med andra grafiska element. Utrymmet runt symbolen och texten 
som inte får invaderas kallas frizon. I skissen ser du hur frizonens storlek bestäms. 
Tänk också på att bara använda logotypen i färg mot en ljus bakgrund. 
Ovanpå bilder, illustrationer eller mörka bakgrunder bör den negativa varianten  
av logotypen användas.
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Gör inte så här. Här är några förtydligande illustrativa exempel på användningar och 
placeringar av logotypen som inte följer manualens rekommendationer. Nyckel-
begrepp att alltid tänka på är typ av bakgrund, placering med frizon och att inte 
förvanska proportioner eller att rubba logotypen ur det horisontella läget.



Identitetsfärg Logotypens grundfärg är gul. Den är TD identitetsfärg. Logotypens 
färger är en signal som gör TD lätt att känna igen. Därför är det viktigt att färgerna 
ser så lika ut som möjligt, i såväl en broschyr som när logotypen är målad på en vägg. 
Färger uppträder alltid olika beroende på om de är tryckta som PMS eller fyrfärg; 
på ett bestruket eller obestruket papper; om de visas på en datorskärm eller ingår 
i brodyren på ett klädesplagg. För att få största möjliga likhet, oberoende av medium 
eller teknik, har vi tagit fram våra färger i ett antal av de vanligaste färgsystemen.

GuLt
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PMS Den huvudsakliga versionen av logotypen är i PMS-färger som ofta är ap-
plicerbar för tryckfärg på papper. Det vill säga produktion av affischer, brevpap-
per, visitkort och dylikt. 

CMYK Gäller vid fyrfärgstryck, vanligtvis tidningar och trycksaker med färgbilder. 
En tryckt färg varierar i ton och mättnad beroende på vilken yta den är tryckt på. 
En konsekvent användning av våra profilfärger förstärker TD helhetsintryck. Det är 
därför nödvändigt att våra organisationsfärger alltid reproduceras korrekt. Tryckeriet 
behöver ett färgprov på våra huvud- och accentfärger för detta ändamål.  

RGB Gäller vid grafik som exponeras på bildskärmar, t ex på vår hemsida.

CMYK: 
0, 10, 100, 0

RGB: 
255, 221, 0

PANtONE® 
109 C

# FFDD00

PANtONE® 
109 U
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typsnitt Vi använder standardtypsnittet Arial. Arial är ett typsnitt som är tydligt 
och lättläst och passar på det viset in i vårt verksamhetsområde, tillgänglighet. 
Dessutom går det använda även i digitala sammanhang och underlättar 
hanteringen av formulär och andra dokument som ska kunna handhas av  
externa samarbetspartners.

abCdefghijklmnopqrstUvwxyzåäö
abcde fgh i j k lmnopqrs tuvwxyzåäö
123456789  ! ”#%&/ ( )=+?©@£$

AbcDEFGHIjkLMNOPqrSTUVwxyzåäö
abcde fgh i j k lmnopqrs tuvwxyzåäö
123456789 ! ”#%&/ ( )=+?©@£$

ABCDEFGhIjKLMNOPqRStuVwxYzåäö
abcdefgh i jk lmnopqrs tuvwxyzåäö
123456789  !”#%&/ ( )=+?©@£$

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
abcdefghi jklmnopqrstuvwxyzåäö
123456789 !”#%&/( )=+?©@£$

Arial Regular

Arial Light

Arial Bold

Arial Black
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typsnitt Vid längre löpande texter kan det vara bra att ha ett komplement till det 
linjära typsnittet Arial. Times New roman är ett serif-typsnitt som traditionellt används 
just i löptexter.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w 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 w x y z å ä ö
1 2 3 4 5 6 7 8 9  ! ” # % & / ( ) = + ? © @ £ $

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w 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 w x y z å ä ö
1 2 3 4 5 6 7 8 9  ! ” # % & / ( ) = + ? © @ £ $

times New Roman Bold

times New Roman Regular
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typografi Här är en rekommendation på hur text kan delas in för att innehållet ska 
uppfattas så tydligt som möjligt. Försök att i möjligaste mån följa storleksrelationerna. 

underrubrik på raden sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud exercita-
tion ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute 
tate velit t, anim id est laborum.

utmärkningar

huvudrubrik

Mellanrubrik

Mindre mellanrubrik

arial bold. 22 pt

arial light. 

times new roman regular.

11/15

11/15

arial bold. 14 pt

arial bold. 11 pt

arial bold. 11 pt

arial bold. 9 pt

A

B

C

D

E

G

F

praesent nisl mi, laoreet eget fermentum 
quis, pulvinar non magna. curabitur 
facilisis mauris felis, at condimentum 
velit. aliquam vel erat metus, a porttitor 
nulla. nulla rutrum lacus vel mauris 
commodo adipiscing. integer ut.
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Exempel Så här kan rekommendationen se ut när den tillämpas på en längre 
textmassa.
 

Lorem ipsum dolor sit amet 
etiam urna ligula 
consectetur adipiscing elit. In lobortis nibh metus. Etiam urna ligula, 
tincidunt sed luctus non, gravida at lectus. In hac habitasse platea 
dictumst. Pellentesque sed neque quam, vel pretium dui. Sed ullam-
corper consequat vehicula. curabitur augue metus, elementum eget

Sed sed aliquet dolor 
consectetur adipiscing elit. In lobortis nibh me-
tus. Etiam urna ligula, tincidunt sed luctus non, 
gravida at lectus. In hac habitasse platea dic-
tumst. Pellentesque sed neque quam, vel pre-
tium dui. Sed ullamcorper consequat vehicula. 
curabitur augue metus, elementum eget

Vivamus tempus ultrices 
consectetur adipiscing elit. In lobortis nibh me-
tus. Etiam urna ligula, tincidunt sed luctus non, 
gravida at lectus. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque sed 
neque quam, vel pretium dui. Sed ullamcorper consequat vehicula. 
curabitur augue metus, elementum eget

quisque porta libero consectetur adipiscing elit. In lobortis nibh 
metus. Etiam urna ligula, tincidunt sed luctus non, gravida at lectus. 
In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque sed neque quam, vel 
pretium dui. Sed ullamcorper consequat vehicula. curabitur augue 
metus, elementum eget

A

B

C

D

E

FMorbi in lacus
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Namn Namnsson

tELEFON: 070-123 45 67
E-POSt: namn.namnsson@vgregion.se
hEMSIDA: www.t-d.se

Västra Götalandsregionen
regionens Hus, 462 80  Vänersborg

Visitkort Framsidan av visitkorten består av logotyp och kontaktinformation. Logotypen 
är alltid placerad längst upp till vänster enligt de angivna måtten. Färg är ett starkt 
och snabbt uttrycksmedel som skapar känslomässiga reaktioner. För visitkorten 
används Pantonefärgen som står angiven under avsnittet om färger. Hela visitkortets 
baksida är täckt av denna färg.  

6 mm

6 mm

7,5 mm

6 mm

Framsida

Baksida

90 mm

55 mm
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Korrespondenskort Logotyp placeras alltid uppe i vänster hörn. webbinfo i sidfoten 
är svart. baksidan är färgad enligt den gula pantonefärgen under avsnittet om färger.

Framsida

Baksida

www.t-d.se

8 mm

8 mm

8 mm

120 mm

120 mm

8 mm
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Stockholm 13 oktober 2010

Företaget Ab
Fågelvägen 12
123 45 Staden

ADRESS: Västra Götalandsregionen, 
regionens Hus, 462 80  Vänersborg 
tELEFON: 070-884 41 54
E-POSt: t-d@vgregion.se
hEMSIDA: www.t-d.se

Lorem ipsum dolor sit amet 
etiam urna ligula 
consectetur adipiscing elit. In lobortis nibh metus. Etiam urna ligula, 

tincidunt sed luctus non, gravida at lectus. In hac habitasse platea 

dictumst. Pellentesque sed neque quam, vel pretium dui. Sed ullam-

corper consequat vehicula. curabitur augue metus, elementum eget 

pharetra a, ornare quis nisi.

Vivamus tempus ultrices 

Lacinia mauris ac varius nisi. Nulla accumsan, leo eu gravida pretium, 

ligula ipsum dapibus massa, vitae eleifend diam dolor non nulla. 

Morbi in lacus felis, laoreet volutpat metus. Suspendisse sed massa 

eget nibh tincidunt sagittis sed ut nunc. 

quisque porta libero 

Ut magna bibendum elementum. Pellentesque consequat eros sit 

amet massa mattis posuere. Donec in sapien malesuada risus porta 

ullamcorper. Etiam posuere malesuada leo, id mattis neque.

Vänliga hälsningar
Namn Namnsson

Brevpapper Helt i linje med regler för god läsbarhet använder vi förutom det tydliga 
typsnittet och den lagom stora textstorleken en lagom lång radlängd på 130 mm. 
Vi ger läsaren logiska startpunkter och delar upp texten i kortare stycken med 
god kontrast.

20 mm

32 mm

130 mm

84 mm

40 mm

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

15 mm
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Kuvert. C5 Tydlig avsändare på framsidan och profilfärgen på baksidans flik gör 
att ingen kan undgå varifrån brevet kommer.

b SVErIGE POrTO bETALT

tillgänglighetsdatabasen Västra Götalandsregionen, regionens Hus, 462 80  Vänersborg

10 mm 10 mm

10 mm

10 mm
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Profilmaterial Samma kriterier gäller för vårt profilmaterial som för vårt 
marknadsmaterial. Produkterna ska vara tydliga, användbara, lättillgängliga och 
enkla att känna igen. Företrädelsevis ska produkterna eller materialet stämma öv-
erens med de färgskalor som det dragits upp riktlinjer för i denna grafiska manual. 
Andra godkända färger i dessa sammanhang är vitt och svart. 

INVENtERARE
namn namnsson

www.t-d.se
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Inventeringsmärkning Alla platser som inventerats av TD får en märkning i form 
av en dekal att sätta synligt på exempelvis entrédörr eller receptionsdisk så att gäster, 
kunder eller förbipasserande ska veta att platsen gjorts sökbar på TD portal, 
www.t-d.se

inventerat i

årTAL/SIGNATUr

www.t-d.se
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Den här manualen hjälper oss att hålla en konsekvent 
grafisk profil. Sprid den därför gärna till de leverantörer 

du arbetar med. Läs mer på www.t-d.se

www.t-d.se

D
TR

T


