1. Grundelement
visuell identitet
Logotyp, symbol, typografi, färger, dekorelement, avsändare
och grundprinciper för placeringar.

www.regionostergotland.se
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1.1 Logotyp

Region Östergötlands logotyp består av en symbol och en orddel. Symbolen och texten ska ses
som en odelbar enhet. Logotypen får inte förvrängas, vridas eller förvanskas på något sätt.
Det är inte heller tillåtet att skapa egna original eller varianter av logotypen. Symbolen och
ordbilden ska som grundregel aldrig separeras på sätt som inte anges i denna manual.
Profilfärgen är blå. Färg kan variera vid olika återgivningssätt, det är därför viktigt att använda
korrekta färgkoder (se sidan 14) så att den blå färgen alltid blir den rätta, se avsnittet Identitets
färger. De tillåtna färgalternativen är blå logotyp mot vit bakgrund eller vit logotyp mot blå
bakgrund eller mörka bakgrunder.
Logotypens placering får endast ske enligt beskrivningarna i manualen. Saknas beskrivning av
ett enskilt användningsområde ska placeringen ske utifrån de likvärdiga användningsområden
som finns beskrivna.
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1.1 Logotyp – gråskala

I möjligaste mån ska logotypen återges i vår blå profilfärg. Då möjligheten till färg inte finns,
får den användas i svart.
De tillåtna färgalternativen är svart logotyp mot vit bakgrund eller vit logotyp mot svart
bakgrund eller mörka bakgrunder.
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1.1 Alternativ logotyp

Den alternativa utformningen på logotypen kan användas i de sammanhang där textblock
är tydligt centrerade eller som dekor på en baksida till broschyrer, foldrar och vid samprofilering, se sidorna 65–67.
Alternativen för färgåtergivning har samma regler som huvudlogotypen som anges
på sidorna 4-5.
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1.1 Frizon för logotyper

Frizon är minimiavstånd till annan grafik, text eller bild. Frizonen är ett minimum; ju mer fri
yta som finns runt logotypen desto tydligare framträder den. Syftet är att eventuella dekorer
och texttillägg inte ska riskera att uppfattas som en del av logotypen.
Bredden på frizonen kan lätt mätas med den gemena x-höjden i ordet ”Östergötland”, gäller
endast den vänsterställda logotypen. Frizonen ovanför mäts från det versala R:et och i under
kant från textraden ”Östergötland”.
Frizonen för den centrerade logotypen skapas genom att använda höjdmåttet på det versala
R:et i Region. Frizonens mått mäts från den visuella rektangeln som bildas runt logotypen.
Måttet genererar mått på frizonen i alla kanter.
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1.2 Typografi i alla medier

Rubriker: Georgia regular

Abcdefghijklmn
123456789
Ingresser och mellanrubriker, undertexter och bildtexter: Tahoma – regular och bold

Abcdefghijklmn
123456789

Abcdefghijklmn
123456789

Löptext: Georgia regular
Aceri consed quis eaquo modipienis remquam quae sint
pe accatur res sum nima dolorporepe mil ius autent volor
molorehente simost, sunt, iduntum nonsequatur mod
eum dolorio beaquiae volupta spidundae am, sit pliquidis
nonsequia nimus erchiliquo quis cone eatemqu iantibusapit

maximagnimus utenda nos volupta tionsequi sinctur ad ma
pror sum faccae quae et paruptatus.
Icit rae ellam aut que et exerspe que vel inim quatempor aut
aut quatemp elecae et laborum reperist, tem dero conet isi
temporum qui dis ea que cum hitio ea con eribus maximus

I sitt sammanhang

Rubrik

Nam et untur, omnisqui idis ut quuntus eos at volor arianiet antius eaquund
ebitate ctecus apit, optas vellaborum escillaces doluptas ex exerro ilique
Aceri consed quis eaquo modipienis remquam quae sint
pe accatur res sum nima dolorporepe mil ius autent volor
molorehente simost, sunt, iduntum nonsequatur mod eum
dolorio beaquiae volupta spidundae am,.
Icit rae ellam aut que et exerspe que
sit pliquidis nonsequia nimus erchiliquo quis cone eatemqu
iantibusapit maximagnimus utenda nos volupta tionsequi
sinctur ad ma pror sum faccae quae et paruptatus.

Icit rae ellam aut que et exerspe que
Vel inim quatempor aut aut quatemp elecae et laborum
reperist, tem dero conet isi temporum qui dis ea que cum
hitio ea con eribus maximus nobis di tent modit quam fugia
que inti od molenisqui ut et, quiam non comniti oresequasped earum qui dolor accusanditia quodio. Ut hario quation
sequod ullis sinvent urionse volorae pudipsandi sinveria
doluptat explaut hit, invellautes aceria senis etur, officia
doluptur maximin venit, officiure quis acerum.

Utöver Georgia respektive Tahoma kan Times New Roman användas i sammanhang med mycket
brödtext på papper (exempelvis rapporter och protokoll), och Arial i digitala medier (exempelvis i
e-postmeddelanden).
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1.3 Dekorelement med symbol

När symbolen placeras
i det blå färgblocket
upptar den 85 % av ytan.
Dekorelement och symbol
får aldrig konstrueras. Den
sammansatta symbolen
finns att tillgå som hel
original för olika media.

För att i möjligaste mån uppnå en sammanhållen grafisk form för kommunikationen i Region
Östergötland används ett dekorelement med symbolen. Den blå plattan är kvadratisk och
centrerad i förhållande till symbolen. Plattan har samma färgkoder som den blå logotypen.
Dekorelement får endast förekomma i färg och i vitt, mot blå botten. Regler för hur dekoren
används beskrivs på följande sidor.
Dekorelementet får aldrig vara mindre än 12 x 12 mm. Då kan utseendet förvanskas.
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1.3 Placering och storlek av dekorelement, stående format

1

2

3

4

5

En halv kvadrats mått.

Formathöjder som
passar för fem
kvadratmått.
Här visas skalad
A4 samt format
210 x 210 mm.

Dekoren placeras alltid i vänsterkant.
Dekorens kvadratyta används som mått för rätt placering. Från överkant placeras den med en
halv kvadrats mått.
För korrekt storlek av dekoren ger fem lika kvadrater över ytans bredd rätt förhållande.
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1.3 Placering och storlek av dekorelement, stående, smalt format

1

2

3

En halv kvadrats mått.

Formathöjder som
passar för tre
kvadratmått.
Här visas skalad
A4 vikt på längden
105 x 297 mm.

Formathöjder som
passar för tre
kvadratmått.
Här visas skalat format
99 x 210 mm = A65.

Dekoren placeras alltid i vänsterkant.
Dekorens kvadratyta används som mått för rätt placering. Från överkant placeras den med en
halv kvadrats mått.
För korrekt storlek av dekoren ger tre lika kvadrater över ytans bredd rätt förhållande.
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1.3 Placering och storlek av dekorelement, liggande format

1

2

3

4

5

6

7

En halv kvadrats mått.

Formathöjder som
passar för sju
kvadratmått.
Här visas skalad
liggande A4.
Används även i Power
point-presentationer och
liknande.

Dekoren placeras alltid i vänsterkant.
Dekorens kvadratyta används som mått för rätt placering. Från överkant placeras den med en
halv kvadrats mått.
För korrekt storlek av dekoren ger sju lika kvadrater över ytans bredd rätt förhållande.
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1.4 Profilfärg och komplementfärger

Den blå färgen är en mycket viktig del av
Region Östergötlands identitet. Det är därför
viktigt att använda korrekta färgbeteckningar
så att nyansen alltid blir den rätta.

Primärfärg – blå

I trycksaker som produceras i fyrfärg kan
även den blå profilfärgen återges som fyrfärgs
blandning, CMYK. I trycksammanhang kan
den blå kulören också återges med en separat
färdigblandad färg, PMS. Då profilfärgen ska
återges med lackeringsteknik, på till exempel
skyltar och fordon, är det ofta lämpligt att ange
kulörens NCS-beteckning.

CMYK
100% cyan
60% magenta
0% gul
0% svart

NCS
3060-R80B

PMS
2945 C bestruket papper
2935 U obestruket papper

RGB
R=0 G-102 B=179

Färg 1

Färg 2

Färg 3

Färg 4

CMYK
20 % magenta
70 % gul
#fed765

CMYK
35 % cyan
5 % magenta
#a9d7ff

CMYK
40 % cyan
25 % gul
#aedfd1

CMYK
30 % cyan
70 % gul
#cbe476

Färg 5

Färg 6

Färg 7

Färg 8

CMYK
10 % cyan
15 % magenta
35 % gul
#e8d9b2

CMYK
35 % magenta
5 % gul
#f5bdd1

CMYK
14 % cyan
25 % magenta
#d9c3ea

CMYK
45 % magenta
35 % gul
#f8ae9f

Hexadecimal
#0066B3

För att komplettera den blå och vita grunden i profilen finns en skala av ljusa dekorfärger att
använda. De är framtagna för att inte konkurrera med den blå färgen, som alltid ska vara den
tydligaste bäraren av identiteten.
Dekorfärgerna får användas där det saknas bild på framsidan.
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1.5 Bakgrundsdekor med symbolen

1/4-dels symbol.

Den enskilda symbolen kan användas som dekor tillsammans med dekorfärgerna. Då används
en fjärdedel av symbolen. Symbolens mittpunkt placeras i nedre vänstra hörnet och storleken
på symbolen anges med att en fjärdedel fyller hela sidan. Se exempel på nästa sida.
Utgångspunkt är en 100 % vit symbol som tonas till genomskinlighet i 10 %.
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1.5 Placering av bakgrundsdekor

Fjärdedelen fyller hela sidans bredd.

Symbolens mittpunkt placeras i nedre vänstra hörnet och symbolens storlek avgörs av att fjär
dedelen fyller hela sidans bredd.
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1.6 Färgblock för rubriker och avsändare, variant 1

Färgblocket som innehåller avsändare, logotyp och eventuell rubrik, kan ha olika höjd.
Symbolens kvadrat används som mått. Färgblocket är alltid Region Östergötlands blå profilfärg.
Ovan visas ett färgblock som är två kvadrater högt.
På följande sidor visas några fler varianter som får användas.
17

1.6 Färgblock för rubriker och avsändare, variant 2

Färgblocket som innehåller avsändare, logotyp och eventuell rubrik kan ha olika höjd.
Symbolens kvadrat används som mått. Färgblocket är alltid Region Östergötlands blå profilfärg.
Ovan visas ett färgblock som har en kvadrats avstånd från dekorelementet.
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1.6 Färgblock för enbart avsändare, variant 3

Färgblock som innehåller enbart avsändare och logotyp.
Ovan visas ett färgblock som har en kvadrats höjd och ligger i underkant.
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1.7 Avsändarens placering tillsammans med logotyp

Nivå 1.
Nivå 2.

Kvinnohälsan

Universitetssjukhuset i Linköping
www.regionostergotland.se
Linjering av
logotyp och
avsändaruppgifter.
Nivå 1: Tahoma Bold 13 pt – Avdelning, verksamhetsområde eller sjukhus.

Logotypens placering.

Nivå 2: Tahoma Regular 9 pt – Adress, fysisk och digital.

Avsändare nivå 1: I trycksaker placeras eventuell kompletterande avsändare, till exempel avdel
ning eller verksamhetsområde, till vänster i Tahoma Bold 13 pt.
Adress nivå 2: Under avsändaren sätts adress i Tahoma Regular 9 pt.
Innehåller den raden fler uppgifter avdelas avsändarens meningar med ett långt bindestreck
(alternativt bindestreck) omgivet av mellanslag.
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1.7 Specifik avsändare tillsammans med logotyp

Rollup

Skyltning

Regionarkivet

Broschyr

Kvinnohälsan
Universitetssjukhuset i Linköping
www.regionostergotland.se

I många fall behöver det inom Region Östergötland specificeras tydligare vem som är avsändare.
Det kan vara ett centrum, en enhet, ett projekt eller något helt annat. Oavsett vilket är det
viktigt att Region Östergötland är huvudavsändaren och att det alltid uppträder konsekvent och
tydligt. Detta stärker regionens gemensamma varumärke och undviker förvirring hos den kom
munikationen sker med. Inga andra typer av logotyper eller grafiska markörer får användas. Vid
samprofilering se sidan 73–74.
Grundprincipen är att Region Östergötland är det enda varumärke som har en egen logotyp.
Övriga avsändare skrivs ut i text med Tahoma som teckensnitt. Längre fram i den här
manualen finns fler exempel på hur det kan te sig i olika kanaler – allt från visitkort till stora
skyltar.
Undantagna verksamheter som får ha egen logotyp är Naturbruksgymnasiet, Lunnevads
folkhögskola, Folktandvården i Östergötland samt bolag och stiftelser som Region Östergötland
helt eller delvis äger.
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