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1. OM TROSA KOMMUNS GRAFISKA PROFIL OCH MANUAL 

Genom Trosa kommuns grafiska profil kan vi underlätta för våra mottagare att förstå och ta till sig det
vi vill kommunicera. Vi tydliggör Trosa kommun som en helhet och stärker vårt varumärke genom att
förenkla och förtydliga vår profil. 

Denna grafiska manual ska ses som en ”verktygslåda” som ska göra det enklare när vi kommunicerar
gentemot våra målgrupper. Manualen är indelad i kapitel och varje del innehåller specifik information
gällande hanteringen av vår grafiska profil i olika sammanhang. Den innehåller t.ex. information om
typsnitt, färger, layoutmallar, skyltar och bildspråk samt anvisningar om hur vi använder Trosa kom-
muns vapen. 

Design och layout ska hålla en hög kvalitet och ska vara utförd i enlighet med Trosa kommuns grafiska
profil. Eftersom de flesta i Trosa kommun arbetar i Word har vi tagit hänsyn till detta i framtagandet av
manualen. Word har vissa begränsningar när det gäller layout och bildhantering. Vid större profilpro-
duktioner, så som t.ex. broschyrer eller tidningar, tillhandahåller informations- och näringslivsenheten
speciella programvaror och/eller externa kontakter för formgivningshjälp. 

Det finns inga begränsningar för hur kreativa vi kan vara vid formulerandet av texter. Lägg därför gärna
tid och tanke på att formulera det budskap du vill förmedla. Med ett enhetligt, tydligt och korrekt språk
bidrar vi till att förstärka kommunens profil och nå ut till våra målgrupper. Diskutera gärna texter och
idéer med oss på kommunikationsenheten.

Färdiga mallar finns inlagt i Office-paketet.

Har du frågor gällande Trosa kommuns grafiska profil är du välkommen att kontakta kommunikationsenheten 

på 0156-522 07.

 

 

 

Richard Kihlgren

Kommunikationschef
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Toning av färger
Färgerna kan tonas i ett antal steg för att återge olika poster i t.ex. ett diagram.

Huvudfärger
Trosa-blå CMYK = 100  55  0  30

100% 80% 60% 40% 20%

Trosa-silver CMYK = 10  5  5  10

Trosa-gul CMYK = 10  12  68  0

Accentfärger
Trosa-röd CMYK = 0  100  100  30

Trosa-grön CMYK = 36  16  52  0
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4. TYPOGRAFI

4.1. Typsnitt

Primärt typsnitt - Verdana
Verdana, skapat av Matthew Carter för Microsoft, är ett sans-serif teckensnitt, (dvs. utan "fötter" på bok-
stäverna), specialdesignat för att ge en klar och ren ordbild på datorskärmar, även i mindre storlekar.
Tack vare dess vida spridning och klara ordbild, och med tanke på Trosa kommuns uppdrag att tillhanda-
hålla så bra och tydlig information som möjligt, är det ett mycket bra huvudtypsnitt för våra verksamheter.

VERDANA NORMAL

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@£$%^&*()+

VERDANA KURSIV

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@£$%^&*()+

VERDANA FET

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@£$%^&*()+

VERDANA FET KURSIV

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@£$%^&*()+

Sekundärt rubriktypsnitt - Eurostile T Medium. OBS horisontell skala 118%
Används främst som rubriker i tidningar eller informationsmaterial samt skyltar. Om detta typsnitt inte
finns installerat i din dator, försök då inte att efterlikna det, utan kontakta informationsenheten för
vidare hjälp.

EUROSTILE T MEDIUM

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@£$%^&*()+
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5. TEXTER

Medarbetarna i Trosa kommun har många olika målgrupper: privatpersoner, företagare, turister m.fl.
Därför är det nödvändigt att skriva så att alla mottagare med lätthet förstår vad vi menar. Vårt språk
förmedlar även en bild av Trosa kommun. Med ett enhetligt, tydligt och korrekt språkbruk bidrar vi till
att förstärka kommunens profil och varumärke.

Riktlinjer
Följande språkråd är en sammanfattning av de riktlinjer som du finner i "Svenska skrivregler".

• Sätt läsaren i fokus och anpassa språk och ton därefter
Tänk på att ord som du använder ofta kan vara svåra att förstå för en utomstående. Undvik därför
förkortningar och interna benämningar på t.ex. verksamheter eller kontor. Fundera på om översätt-
ningar till andra språk är nödvändiga. 

• Skriv begripligt
Fackord, abstrakta eller onödigt långa ord gör det tröttsamt att läsa en text, oavsett läsarens förkun-
skaper. Undvik helt att använda dessa ord – eller byt ut dem. Tänk på att ord som du använder ofta
kan vara svåra att förstå för en utomstående.

• Ordna innehållet
Textens disposition bidrar också till läsupplevelsen. De olika delarna i en text ska hänga samman i en
logisk ordning. Om du planerar dessa delar innan du börjar skriva blir det ofta lättare att hålla en
röd tråd genom hela texten. Disponera texten på ett sätt som du tror är rimligt för läsaren och som
framhäver det väsentliga. 

• Befolka texten
En text där personer eller verksamheter är synliga och aktiva är trevligare att läsa och lättare att för-
stå. Undvik därför passiva satser, substantivering av verb och konstruktioner av ”man”.

Skriv: Tekniska enheten har utrett frågan.
Skriv inte: Frågan har utretts av tekniska enheten.

Skriv: Kommunkontoret har under hösten undersökt hur invånarna lättare kan komma i 
kontakt med sina lokala politiker.

Skriv inte: Man har under hösten undersökt hur man lättare kommer i kontakt med sina lokala politiker.

Skriv: Serviceenheten utreder hur medarbetarna ska kunna utkvittera nycklar.
Skriv inte: En utredning om utkvittering av nycklar pågår hos serviceenheten.

• Något om förkortningar
Förkortningar skrivs med punkt och utan mellanslag enligt följande exempel:
bl.a. bland annat, bland andra
etc. etcetera
m.m. med mera
m.fl. med flera
fr.o.m från och med
osv. och så vidare
























