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Liksom alla andra kommuner, företag och 
organisationer är Ängelholms kommun beroende 
av hur omgivningen uppfattar oss. Den grafiska 
profilen hjälper oss att kommunicera på ett enhetligt, 
uthålligt och konsekvent sätt. Målet är att omvärlden 
snabbt ska känna igen information från Ängelholms 
kommun. 

Den grafiska profilen är ett arbetsredskap, ett verktyg, 
som höjer kvaliteten i det dagliga arbetet. Genom 
vår grafiska profil kan arbetet med utformning av 
information både underlättas och effektiviseras.

Vår grafiska profil bygger på ett antal byggstenar 
med kommunvapnet som utgångspunkt. Andra delar 
är våra typsnitt, färger och grafiska element. Den 
grafiska profilen innehåller regler och anvisningar 

för hur de grafiska byggstenarna ska användas. 
Genom att vi följer reglerna uppnår vi igenkänning 
hos mottagarna och våra produkter får därför större 
genomslagskraft.

Färgerna i Ängelholms kommuns grafiska profil 
utgår från den blå och den grå färgen i vårt 
kommunvapen. Det är våra huvudfärger. Utöver 
huvudfärgerna har vi också tre kompletterande färger 
som valts utifrån den blå färgen i kommunvapnet. De 
tre kompletterande färgerna symboliserar värdeorden 
som kommunens värdegrund vilar på – öppenhet 
(grön), omtanke (rosa) och handlingskraft (orange).

Det nya grafiska elementet ängeln och mönstret 
med änglar på tar fasta på att Ängelholms kommun 
är den enda kommunen i Sverige med en ängel i 

kommunvapnet. Ängeln har använts som symbol för 
Ängelholm i flera hundra år och fanns bland annat 
med på det första kända sigillet från Ängelholm 
1693.

Den grafiska profilen har antagits av 
Kommunfullmäktige 2013-03-25 och innehållet i 
den gäller samtliga som kommunicerar i kommunens 
namn.

Har du frågor om vår grafiska profil eller produktion 
av kommunikationsmaterial är du varmt välkommen 
att kontakta kommunikationsavdelningen, till 
exempel via kommunikation@engelholm.se.

Inledning
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Primära logotyper
Vår huvudlogotyp är vårt kommunvapen och det 
är det som vi utgår ifrån som grundprincip. Ibland 
kan även andra logotyper få synas men de är då 
sekundära i förhållande till kommunvapnet som då är 
primär logotyp. Det är den primära logotypen som 
bestämmer vilken grafisk profil som styr.

Utöver kommunvapnet finns det tre logotyper inom 
Ängelholms kommun som har en särställning som 
innebär att de också kan användas som primära 
logotyper. Dessa tre är Järnvägens Museum 

Ängelholms, Ängelholms gymnasieskolas och 
Räddningstjänstens logotyper. Reglerna för hur och 
när våra primära logotyper används hittar du i detta 
kapitel. 

Förutom nämnda logotyper finns i princip inga 
undantag från regeln att det är kommunvapnet som 
är den primära logotypen som ska finnas med i 
alla sammanhang och placeras enligt reglerna i den 
grafiska profilen. 

Det finns dock sammanhang där det kan vara 
godkänt att utöver kommunvapnet även använda 
andra logotyper. Detta gäller till exempel vid vissa 
större evenemang och i de olika rektorsområdenas 
kommunikation. Reglerna för användning av dessa 
logotyper finns i kapitel tre.
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Kommunvapnet
Kommunvapnet registrerades av Kungliga Patent- 
och registreringsverket 1975 men fastställdes 
redan 1934 av Riksheraldikerämbetet sedan 
kommunvapnets nuvarande utformning hade 
skapats av dåvarande riksheraldikern Harald Gustaf  
Fleetwood. 
 
Patentskyddet gäller för blasoneringen: 
”I blått fält två korslagda laxar av silver under en 
krona av guld och däröver en kerub av silver”. 

Vårt namn Ängelholms kommun är placerat under 
vapnet i dess grundutförande.

”Kommunvapnet är 
gemensamt för hela 
organisationen.”

Kommunvapnet är det tydligaste kännetecknet för 
vår verksamhet. Tillsammans med våra typsnitt, 
färger, grafiska element, bilder och sätt att gestalta 
vår information förstärker kommunvapnet bilden 
av Ängelholms kommun. Därför är det viktigt 
att vi är konsekventa och följer riktlinjerna kring 
kommunvapnet och resten av vår grafiska profil. 

Ängelholms kommuns vapen ska användas i alla våra 
produkter. Kommunvapnet är gemensamt för hela 
organisationen. 

Kommunvapnet har sitt ursprung i Ängelholms 
äldsta sigill från 1693. Ängeln står för ortsnamnet 
och fiskarna för laxfisket i Rönne å. Vad kronan 
ursprungligen hade för betydelse är okänt. 
Ängelholms kommun är den enda svenska 
kommunen med en kerub/ängel i sitt kommunvapen.
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ÄNGELHOLMS
KOMMUN

Grundutförande
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Vapnet ska vara blått med guld och silver, alternativt 
blått med gult och grått. Texten i blått.

”Användandet av de två 
alternativa vapnen ska alltid 
vara motiverat.”

Om grundutförandet inte går att använda finns det 
alternativa utföranden av kommunvapnet som ska 
vara svart med vitt och grått med texten i svart eller 
vara vitt med svarta konturer och grått med texten i 
vitt.

Användandet av de två alternativa vapnen ska alltid 
vara motiverat.

Kommunvapnet får aldrig ritas om, förkortas, roteras 
eller användas i löpande text. 

Vapnet i silver
Kommunvapnet finns i en silvrig version som kan 
användas vid framtagandet av profilprodukter och i 
festligare arrangemang. Den versionen tillhandahålls 
av kommunikationsavdelningen.

Vapnet utan text
I vissa undantagsfall är det godkänt att använda 
kommunvapnet utan text samt i mindre format än 
beslutat (se avsnitt ”storlek”).
Dessa fall är:
• Profilprodukter där tryckytan är begränsad
• Rörlig bild där texten inte syns på grund av rörlig 

bakgrundsbild
• Ikoner och liknande bilder i webbsammanhang 

(exempelvis till adressfältet)

Användning
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ÄNGELHOLMS
KOMMUN

ÄNGELHOLMS
KOMMUN

ÄNGELHOLMS
KOMMUN

Alternativa utföranden

Vapnet i blått, silver och 
guld med texten under.

Vapnet i svart med vitt och 
grått.

Vapnet i vitt och grått.
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Placering av 
kommunvapnet
Riktlinjerna för var vi placerar kommunvapnet finns 
till för att vi ska få ett enhetligt och konsekvent 
uttryck. Det huvudsakliga läget för vapnet är uppe 
till vänster i både tryckta och digitala produkter. 
Detta gäller alltid när kommunvapnet är den primära 
logotypen.

ÄNGELHOLMS
KOMMUN

Kommunvapen
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Kommunvapen

Kommunvapen

Placering

Storlek

Kommunvapen

Frizon

Placering
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20 mm

Storlek
Eftersom kommunvapnet innehåller detaljer och 
text finns det en gräns för hur litet det kan tryckas 
med bibehållen läsbarhet. Det är också viktigt att 
upplösningen är korrekt. Kommunvapnet får inte 
vara mindre än 15 mm brett  och 23 mm högt.

Rekommenderad storlek för :
A5 är 15 mm brett då det är vår minsta storlek
A4 är 20 mm brett
A3 är 30 mm brett
A2 är 45 mm brett 

Förvrängning
Kommunvapnet får inte förvrängas på något 
sätt. Således får aldrig färger, annat än de som 
framkommer bland de alternativa utföranden av 
kommunvapnet, användas. Kommunvapnet får ej 
heller skuggas eller på annat sätt ändras till utseendet.

ÄNGELHOLMS
KOMMUN

ÄNGELHOLMS
KOMMUN

ÄNGELHOLMS
KOMMUN

Kommunvapnets storlek för en A4-sida Kommunvapnets proportioner får aldrig ändras Kommunvapnet får aldrig skuggas
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Kommunvapnet i bilder
Om kommunvapnet placeras i en bild är det 
viktigt att det har en god kontrast gentemot 
bakgrunden. Välj i första hand att placera den mot 
en jämnfärgad del av bilden. 

ÄNGELHOLMS
KOMMUN

ÄNGELHOLMS
KOMMUN

Kommunvapnet försvinner 
mot bakgrunden

Kommunvapnet syns tydligt 
mot bakgrunden

Välkommen 
till skånska 
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Kommunvapnets frizon räknar du ut genom att lägga 
till en tredjedel av vapensköldens bredd runt hela 
vapnet och texten. Den fungerar som barriär mot att 
annan information missuppfattas som en del av vårt 
kommunvapen.

Frizonen visar hur mycket fri yta det minst måste 
finnas runt kommunvapnet. Frizonen ger ett 
tydligare framträdande kommunvapen. 

Inom frizonen får inget annat placeras, som bilder, 
texter eller grafik, med undantag för bakgrunder och 
bakgrundsbilder. 

”Frizonen visar hur mycket 
fri yta det minst måste finnas 
runt kommunvapnet.”

Frizonen gäller också som minimiavstånd till 
ytterkanten på de material där kommunvapnet ska 
placeras.

ÄNGELHOLMS
KOMMUN

30 mm

50 mm
Frizon
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Järnvägens Museum Ängelholm har en särställning 
som ett externt besöksmål som behöver marknadsföra 
sig på ett annat sätt än övriga kommunala 
verksamheter. 

Järnvägens Museum Ängelholm har en egen logotyp 
som får användas i marknadsföringsmaterial.

Järnvägens Museums logotyp får användas som primär 
logotyp ensamt eller tillsammans med kommunvapnet. 
Kommunvapnet bör i möjligaste mån finnas med som 

sekundär logotyp. När kommunvapnet är sekundär 
logotyp ska den helst placeras diagonalt från, det vill 
säga så långt ifrån som möjligt, den primära logotypen. 
Järnvägens Museum Ängelholms webbsidor kan ha ett 
utseende som skiljer sig från engelholm.se vad gäller 
sidans layout. 

Vad gäller övrigt, till exempel teckensnitt och färger, 
omfattas Järnvägens Museum av den grafiska profilen i 
sin helhet.

Järnvägens Museum Ängelholm
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Frizonen för Järnvägens Museum 
Ängelholms logotyp räknar du ut 
genom att lägga till en fjärdedel av 
höjden runt hela logotypen. 

JÄRNVÄGENS MUSEUM

0431-46 89 20 - www.jarnvagensmuseum.se

Alternativa utföranden
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Räddningstjänsten
Inom räddningstjänsten används den åttauddiga 
stjärnan som logotyp. Stjärnan har använts sedan 
1800-talet inom brandkårer i Europa. Varje udd har 
sin speciella betydelse och stjärnan speglar en etisk 
norm för hela yrkeskåren. De åtta uddarna står för
• lojalitet
• skicklighet
• takt
• omtanke
• uppmärksamhet
• kunskap
• mod
• uthållighet

I Ängelholms kommun har räddningstjänsten 
kommunvapnet i mitten av stjärnan.

”När räddningstjänsten 
och en eller flera andra 
förvaltningar inom Ängelholms 
kommun är avsändare används 
kommunvapnet och inte 
stjärnan.” 

Räddningstjänsten får använda sin logotyp, stjärnan 
med kommunvapnet i mitten, när räddningstjänsten 
är ensam avsändare från kommunen. Stjärnan 
ersätter då kommunvapnet. Logotypens frizon ska 
vara lika bred som den röda ringen runt stjärnan i 
logotypen. I övrigt gäller den grafiska profilen. 

När räddningstjänsten och en eller flera andra 
förvaltningar inom Ängelholms kommun är 
avsändare används kommunvapnet och inte stjärnan. 
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Ängelholms gymnasieskola
Ängelholms gymnasieskola har en särställning vad 
gäller logotyp på grund av sina särskilda behov 
att marknadsföra sig gentemot potentiella elever 
och deras föräldrar. Ängelholms gymnasieskola 
har en egen logotyp som får användas i 
marknadsföringsmaterial. 

Ängelholms gymnasieskolas logotyp får användas 
som primär logotyp ensamt eller tillsammans med 
kommunvapnet. Kommunvapnet bör i möjligaste 
mån finnas med som sekundär logotyp. När 
kommunvapnet är sekundär logotyp ska den helst 

placeras diagonalt från, det vill säga så långt ifrån som 
möjligt, den primära logotypen.

Frizonen räknar du ut genom att ta en tredjedel av 
triangelns höjd runt hela logotypen.

Ängelholms gymnasieskolas webbsidor kan ha 
ett utseende som skiljer sig från engelholm.se vad 
gäller sidans layout. Vad gäller övrigt, till exempel 
teckensnitt och färger, omfattas Ängelholms 
gymnasieskola av den grafiska profilen i sin helhet.
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Alternativa utföranden
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Med sekundära logotyper avses i den här grafiska 
profilen logotyper som inte är primära avsändare 
utan snarare är att betrakta som förstärkare eller 
förtydligande av den primära logotypen, som i vårt 
fall oftast är kommunvapnet. 

De sekundära logotyperna kan till exempel vara 
kraftsamlingslogotypen (förstärker kommunvapnet), 

ett rektorsområdes logotyp (förtydligar vem 
avsändaren är) eller en evenemangslogotyp (som 
både förstärker kommunvapnet och förtydligar vad 
det handlar om). 

Den generella placeringen för sekundära logotyper 
är diagonalt ifrån den primära logotypen. Den 
sekundära logotypen är vanligtvis lika stor eller 

mindre än den primära logotypen. 

I de fall den primära och sekundära logotypen har 
olika grafiska profiler är det den primära logotypens 
grafiska profil som styr övrigt utseende, så som till 
exempel typografi och färger.

Sekundära logotyper
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Kommunens evenemang
Vid evenemang som har rätt att använda en egen 
logotyp är kommunvapnets roll i grafiskt material 
att markera vem avsändaren/arrangören är. 
Kommunvapnet ska därför ges en så tydlig och 
framträdande placering att detta enkelt framgår. 
Kommunvapnet ska placeras i enlighet med den 
grafiska profilen, det vill säga i övre vänstra hörnet. 

Kommunvapnet placeras inte tillsammans med 
eventuella sponsorer eftersom rollerna som arrangör 
och sponsor inte ska blandas ihop. 

”Kommunvapnet placeras inte 
tillsammans med eventuella 
sponsorer eftersom rollerna 
som arrangör och sponsor inte 
ska blandas ihop.” 

Evenemangslogotypen kan, till skillnad från 
andra sekundära logotyper, placeras i närheten av 
kommunvapnet och evenemangslogotypen kan 
också vara den till storleken större logotypen i 
sammanhanget.

De evenemang som har rätt att ha en egen 
logotyp är de kommunala evenemang som ges 
evenemangsbidrag av Kommunstyrelsen. 

För övriga evenemang som vill använda en egen 
logotyp krävs godkännande av kommunens 
arrangemangs- och marknadsföringsgrupp. I 
övrigt gäller den grafiska profilen i sin helhet för 
evenemang.
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I Ängelholms skolplan står att de kommunala 
skolorna ska ha en tydlig profil och vision. I stort 
sett alla rektorsområden har egna logotyper som får 
användas tillsammans med kommunvapnet.

”Rektorsområdenas egna 
logotyper är sekundära 
logotyper i förhållande till 
kommunvapnet.”

Grundregeln är att kommunvapnet alltid används 
i all kommunikation som går ut från det enskilda 
rektorsområdet. Om det enskilda rektorsområdet vill 
kan det dessutom använda sin egen logotyp för att 
synliggöra sin egen verksamhet. 

Rektorsområdenas egna logotyper är sekundära 
logotyper i förhållande till kommunvapnet. Som 
sådana ska de helst placeras diagonalt ifrån, det 
vill säga så långt ifrån som möjligt, den primära 
logotypen som är kommunvapnet. På webbsidor kan 

en sekundär godkänd logotyp placeras överst i det 
redigerbara fältet.

I övrigt gäller den grafiska profilen.

Rektorsområdenas 
kommunikation
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Familjen Helsingborg
Familjen Helsingborg är ett gemensamt 
platsvarumärke för Skåne Nordväst. Ängelholms 
kommun är en av familjemedlemmarna. I 
sammanhang där syftet är att stimulera turism, 
näringslivsutveckling eller inflyttning ska vi alltid ta 
ställning till om Familjen Helsingborgs logotyp bör 
finnas med. 

I de flesta fallen använder vi i Ängelholms 
kommun någon av de nio varianterna av Familjen 
Helsingborgs sekundära logotyp när vi har med 
Familjen Helsingborg i vår marknadsföring. 
Logotypen för Familjen Helsingborg kompletterar då 
kommunvapnet och vår egen grafiska profil. 

Den sekundära logotypen för Familjen Helsingborg 
ska placeras diagonalt ifrån Ängelholms 
kommunvapen och aldrig i direkt anslutning till 
kommunvapnet. Den sekundära logotypen markerar 
kommunens tillhörighet i Familjen Helsingborg, 
medan den primära logotypen för Familjen 
Helsingborg markerar avsändare. Den primära 

logotypen för Familjen Helsingborg används enbart 
när Familjen Helsingborg är ensam avsändare i 
kommunikationen.

Familjen Helsingborg:
”Vår gemensamma vision 
är att vi ska upplevas som 
en sammanhängande stad 
och vara en av Europas 
mest kreativa och toleranta 
regioner.”

Familjen Helsingborg används som avsändare för 
att främja näringslivsetablering, inflyttning och 
besök. För familjemedlemmarna, det vill säga 
kommuner men även andra organisationer, är 
grundidén frivillighet. Det innebär att Familjen 
Helsingborg kan användas när den upplevs tillföra 

den egna kommunikationen något. Exempel på 
användningsområden för Ängelholms kommun är 
platsannonser eller marknadsföring av evenemang 
och besöksmål.

Familjen Helsingborg har en egen grafisk profil 
som ska följas när Familjen Helsingborg används. 
I de fall mer än en logotyp används är den primära 
logotypens grafiska profil överordnad och den 
som ska följas på de punkter som skiljer sig åt. Det 
betyder att i de fall Familjen Helsingborgs sekundära 
logotyp finns med som komplement till Ängelholms 
kommunvapen är det till exempel typsnitt och färger 
från Ängelholms kommuns grafiska profil som gäller.

Den grafiska profilen och de sekundära logotyperna 
för Familjen Helsingborg finns på kommunens 
arbetsnät Insikten. Kommunikationsavdelningen 
har tillgång till samtliga versioner av logotypen för 
Familjen Helsingborg. 
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Varumärket Ängelholm
Ängelholms Näringsliv och Ängelholms kommun 
tog 2006 fram ett varumärke för platsen Ängelholm; 
Ängelholm, Land och Hav. Liv och Lust. Varumärket går 
i blått och silver. Från och med kommunfullmäktiges 
beslut om denna grafiska profil tar Ängelholms 
Näringsliv över huvudansvaret för varumärket, men 
Ängelholms kommun fortsätter att använda det i de 
sammanhang som vi själva väljer.

Varumärket Ängelholm används som en förstärkare 
av Ängelholms kommun och vårt budskap i 
utåtriktade sammanhang där vi bedömer att 
det passar. Vi använder aldrig bara varumärket 
Ängelholm. Använd gärna kommunvapnet 
och varumärket Ängelholm tillsammans då 
kommunvapnet säger Ängelholms kommun som 

organisation, och varumärket Ängelholm säger platsen 
Ängelholm.

Om varumärket används är det en sekundär logotyp. 
Varumärket ska vara mindre eller lika stort som 
kommunvapnet och placeras i nedre högra hörnet, 
det vill säga motsatt sida till kommunvapnet. 

Det finns en utförlig grafisk profil för hur 
varumärket Ängelholm får användas och det är 
reglerna i den som gäller. Den grafiska profilen för 
varumärket finns på Insikten. 
 
Ängelholms Näringsliv kommer under 2013 att 
uppdatera den grafiska profilen för varumärket 
och göra vissa justeringar vad gäller utseendet på 

varumärket. Dessa justeringar gäller framför allt färg 
och typsnitt på payoffen. 

Ängelholms Näringsliv kommer att använda 
varumärket som sin enda logotyp. I de flesta 
sammanhang, och särskilt de som syftar till att locka 
hit besökare och företag, kommer de att använda 
varumärket med payoffen Land och hav, liv och lust 
som avsändare. I sammanhang där de vill framhäva 
att det är de som juridisk person som är avsändare 
kommer de att använda varumärket med payoffen 
Ängelholms Näringsliv (nyskapas). 

Den nya grafiska profilen för varumärket gäller 
från och med det datum då Ängelholms Näringslivs 
styrelse fattat beslut om den.
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Kraftsamling  
Ängelholm

Kraftsamling Ängelholm är ett visionsprojekt med 
siktet inställt på år 2020. Ängelholms kommun är 
en av deltagarna i partnerskapet som också består 
av företrädare för näringslivet, organisationer, 
föreningar och myndigheter. Partnerskapet har 
enats om en vision för Ängelholm med mål, 
strategier, indikatorer samt ansvarsfördelning för 
ett antal åtgärder som ska leda till att målbilden för 
år 2020 ska nås. Denna innehåller även en modell 
för uppföljning och, vid behov, korrigering av de 
åtgärder som handslaget omfattar. 

Kraftsamlings vision
”Ängelholm är möjligheternas kommun, som 
kraftfullt och hållbart utnyttjar de konkurrensfördelar 
som ges av det geografiska läget och utmärkt 
infrastruktur. Ängelholm är attraktivt som bostads-, 
studie- och besöksort och för företag som vill 
utveckla sin verksamhet. 
Ängelholm är en av de ledande kommunerna i en 

expanderande Öresundsregion, växer genom såväl 
inflyttning som ett födelseöverskott och erbjuder 
miljöer för boende och rekreation, där närheten till 
havet är särskilt utmärkande. 
Ängelholm är profilerad som ungdomsstaden, 
idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden.” 

Logotyp
Kraftsamling Ängelholm har en logotyp som finns i 
flera olika varianter. Det är den runda logotypen som 
är huvudalternativet. Logotypen ska sammanfatta 
allt det positiva som finns inom Ängelholms 
kommungräns och logotypen är tänkt att användas 
i den utåtriktade marknadsföringen. Människorna i 
logotypen symboliserar de fyra profilområdena,  
Ungdomsstaden – Idrottsstaden – Kunskapsstaden – 
Hälsostaden. 

Ängelholms kommuns användande av 
Kraftsamlingslogotypen kan används tillsammans 

med kommunvapnet i sammanhang som handlar 
antingen generellt om näringslivsfrågor eller specifikt 
om Kraftsamling eller något av de projekt som 
ingår i Kraftsamling. Vi använder aldrig enbart 
Kraftsamlingslogotypen. 

Kraftsamlingslogotypens 
färger i CMYK
Blå: C=91, M=58, Y=15, K=1
Grön:  C=85, M=23, Y=100, K=7 
Röd: C=18, M=92, Y=100, K=9
Gul: C=0, M=42, Y=93, K=0 

Användande
Kraftsamlings logotyp får användas av 
företag, organisationer eller föreningar som 
deltar i Kraftsamling och har ett godkänt 
Kraftsamlingsprojekt. Annan användning ska 
godkännas av koordinatorn för Kraftsamling.
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När Ängelholms kommun samverkar med andra kan 
situationer uppstå då Ängelholms kommunvapen ska 
samsas med andra logotyper.

Om Ängelholms kommun är huvudavsändare ska 
Ängelholms kommuns grafiska profil följas. Övriga 
logotyper är då att betrakta som sekundära logotyper. 
Finns det en annan huvudavsändare än Ängelholms 
kommun, ska huvudavsändarens grafiska profil 
följas. Observera dock att reglerna för minsta tillåtna 
storlek och frizon fortfarande gäller för Ängelholms 
kommunvapen även då Ängelholms kommun 
är medarrangör och kommunvapnet därmed är 
sekundär logotyp.

”Om Ängelholms kommun 
är huvudavsändare ska 
Ängelholms kommuns grafiska 
profil följas.”

När två eller fler kommuner inom Skåne Nordväst 
marknadsför sig tillsammans för att främja 
exempelvis näringslivsetableringar, inflyttning 
och turism gör de det via varumärket Familjen 
Helsingborg och då ska den grafiska profilen för 
Familjen Helsingborg användas. 

I fall där det inte finns en huvudavsändare ska de 
samverkande avsändarnas logotyper placeras så att de 
alla framstår som likvärdiga. Fortfarande gäller dock 
att regler om till exempel minsta tillåtna storlek och 
frizon ska följas.

Samarrangemang
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Kämpa mot dig själv 
i Ängelholms kommuns 

Exempel

ÄNGELHOLMS
KOMMUN

ÄNGELHOLMS
KOMMUN

Friskvård 
i Skåne

Cykla från 
Kulla- till 

Bjärehalvön

Anmälan sker till Höganäs kommun, 
Ängelholms kommun eller Båstads kommun.

Kommunen är huvudavsändare men 
evenemanget arrangeras tillsammans med 
Socialstyrelsen och Region Skåne vars lo-
gotyper blir sekundära. Det är Ängelholms 
kommuns grafiska profil i sin helhet som 
gäller med bland annat vår typografi och 
våra färger.

Evenemanget arrangeras av en förening.  
Socialstyrelsen, Region Skåne och 
Ängelholms kommun har sponsrat 
evenemanget och logotyperna blir 
sekundära i förhållande till föreningen 
vars logotyp är primär. Huvudarrangörens 
grafiska profil gäller.

När Ängelholms kommun arrangerar 
något tillsammans med någon av de övriga 
kommunerna i Familjen Helsingborg blir 
det den logotypen och grafiska profilen 
som sätter förutsättningarna för informa-
tions-/kommunikationsmaterialet.

Föreningen arrangerar i samarbete 
med Socialstyrelsen, Ängelholms 
kommun och Region Skåne ett 

friskvårdsevenemang.

Anmälan sker 
till kundtjänst, 

tel. 870 00

Cykelutmaning
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Typografi
Trebuchet MS
Till rubriker använder vi typsnittet Trebuchet MS. 
Detta är ett lättläst typsnitt utan seriffer.

Trebuchet MS får även användas i längre stycken som 
inte är löpande brödtext i trycksaksproduktion, till 
exempel på affischer.

Garamond
Vi använder Garamond som typsnitt i tryckt 
produktion för brödtext. I löpande brödtext är 
storleken alltid 12 punkter för A4-papper för att 

få god läsbarhet. Vi använder alltid Garamond i 
löpande text i våra officiella dokument exempelvis 
nämndshandlingar och styrdokument. För dessa 
dokument används alltid dokumentmallen.

Arial
Vi använder Arial som typsnitt i all 
digital text (exempelvis webbtexter och 
powerpointpresentationer) och på vägskyltar.
Arial är ett typsnitt utan seriffer.  Det ger en ren och 
klar ordbild och används flitigt på internet.

Läsbarhet
För personer med nedsatt synförmåga blir det svårt 
att uppfatta texten om det är för svag kontrast mellan 
typsnitt och bakgrund. Svag kontrast ger till exempel 
svart text på mörkgrå bakgrund. Även mönster 
bakom text gör det svårt att uppfatta texten, så det 
bör undvikas. 

I löpande text använder vi som huvudregel alltid 
svart teckenfärg. Som förstahandsval när det gäller 
annan teckenfärg väljer vi den blå nyans som du 
finner i nästa kapitel.
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Trebuchet MS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZBOLDÅÄÖ
abcregulardefghijklmn italicopqrstuvxyzåäö
0123456789

Garamond      
ABOLDBCDEFGH ITALIC JKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghi jk lmnopqregulars tuvxyzåäö
0123456789

Arial
ABCDEFGHIJKLMNOREGULARPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefgh i ta l ic jk lmnopqrstuvxyzåäö
0123456789
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T
Används till

Rubriker, underrubriker, bildtext, citat och faktarutor. 
Främst till trycksaker.

Nämndshandlingar, brödtext och ingress.

Text på skärm (till exempel webbtexter och 
Powerpointpresentationer), digitala infartsskyltar, 
vägskyltar och bildekaler.

Typsnitt

Trebuchet MS 

Garamond

Arial
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Trebuchet

Arial

ABCDEFGH

Garamond

Text

123456789

abcdefghi

T

Typogra123456789

Text
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Profilfärger
Det är viktigt att texten framträder på ett tydligt 
och kontrastrikt sätt gentemot bakgrunden. I 
vissa situationer produceras logotypen med hjälp 
av andra tekniker än tryckt på papper eller på en 
datorskärm. Det kan gälla i inredningssammanhang, 
till profilprodukter, kläder eller fordon. Det är viktigt 
att även dessa produktionstekniker följer riktlinjerna 
för Ängelholms kommuns färger. Saknar du någon 
färgkod, kontakta kommunikationsavdelningen för 
att få fram rätt värden.

Utöver våra grundfärger har vi även 
kompletteringsfärger:  

• Grönt, står för öppenhet
• Rosa, står för omtanke
• Orange, står för handlingskraft
• Svart
• Vitt

Beroende på vilket medium du ska använda så 
definieras färgerna på olika sätt. Färgkoderna är till 
för att vi ska få samma resultat oavsett vilket medium 
vi använder.

CMYK  (cyan, magenta, gult, svart) är det  
  vanligaste sättet på vilket man   
  definierar färger för    
  trycksaksproduktioner. CMYK kallas  
  även för Europaskalan.

RGB   (rött, grönt, blått) är skalan som  
  används vid digitala produktioner,  
  som till exempel    
  powerpointpresentationer.

Hexadecimal är webbproducenternas skala.

Pantone  ska du använda när det är viktigt  
  med en exakt färgåtergivning, som  
  för exempelvis brevpapper och  
  visitkort.
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CMYK
100, 43, 0, 0

RGB
0,113,184

Hexadecimal
#0071b8

Pantone
300

75% 50% 25%

CMYK
5, 0, 0, 15

 

RGB
219, 223, 226

 

Hexadecimal
#dbdfe2

Pantone
877

CMYK
31, 0, 69, 9

 

RGB
187, 199, 109

Hexadecimal
#bbc76d

Pantone
384

CMYK
19, 100, 0, 9

RGB
160, 2, 116

Hexadecimal
#a00274

Pantone
234 

CMYK
0, 47, 100, 0

RGB
222, 151, 27

Hexadecimal
#de971b

Pantone
137 

CMYK
0,0,0,0

RGB
255,255,255

Hexadecimal
#ffffff

75% 50% 25% 75% 50% 25% 75% 50% 25% 75% 50% 25%

CMYK
100, 100, 100, 100

RGB
0, 0, 0

Hexadecimal
#000000

75% 50% 25%

Grundfärger Kompletteringsfärger

Omtanke HandlingskraftÖppenhet
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Bilden är en av de viktigaste delarna i vår 
kommunikation. Det är viktigt att bilderna ger 
samma intryck så att bildspråket inte spretar. 

När vi arbetar med bilder vill vi skapa en känsla 
och tydlighet. Vi ser gärna bilder på människor 
och då helst närbilder. Helst ska det vara i en 
ängelholmstypisk miljö. Tänk på att vi med både bild 
och text vill visa upp Ängelholm som en attraktiv 
kommun att leva och bo i.

En mall för fotomedgivande finns att hämta på 
Insikten.

Rättigheter och 
skyldigheter
Du som använder bilder kontrollerar alltid själv vem 
som äger de bilderna. Tänk på att vissa bilder är bara 
tillåtna/köpta för att användas för specifika ändamål.

Var noga med att du har rätt att använda fotot i 
de olika sammanhang du har planerat. För bilder 
vi köper regleras rättigheter och skyldigheter i 
köpeavtalet.

Vid användandet av bilder på barn så behöver vi även 
ha ett godkännande från deras vårdnadshavare att vi 
får använda bilden. Godkännandet ska vara skriftligt.

Filformat
EPS  vektoriserad illustration som går att  
  förstora/förminska utan att kvaliteten  
  påverkas

TIF   bildformat för tryck av fotobilder

JPG  framtaget för webbpublicering.  
  Komprimerade bilder, men fungerar  
  ofta bra för tryck om den är   
  högupplöst

GIF/PNG har mindre filstorlek och   
  ger möjlighet till att ha genomskinlig  
  bakgrund. Ej lämplig för fotografiska  
  bilder

Bilder
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Illustrationer
Illustrationer kan användas för att förtydliga det 
du vill uttrycka i text.  Exempel på illustrationer är 
kartor, pilar och diagram.

När vi använder oss av illustrationer ska dessa, i de 
fall det är möjligt, vara skapade utifrån de färger och 
typsnitt du finner i den grafiska profilen.

”När vi använder oss av 
illustrationer ska dessa, i 
de fall det är möjligt, vara 
skapade utifrån de färger du 
finner i den grafiska profilen.”

Exempel
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Att använda sig av bilder tillsammans med text kan 
vara väldigt effektfullt, och balansen mellan luft, 
bilder och text gör uppslaget mer tillgängligt för 
läsaren.

Man kan använda bilder på många olika sätt, men 
det viktigaste är att materialet får ett enhetligt 
utseende. Att blanda stilar kan kan ge ett stökigt 
intryck och leda till att läsaren blir överväldigad 
och inte kan ta till sig materialet på det sätt vi vill.
Därför vill vi att bilder som används på samma 
uppslag ska harmonisera både med varandra och 
med texten.

Bilder som mottagaren kan relatera till eller känna 
något för är att föredra. Det är bland annat här 
som människor, aktivitet, färgkombinationer, 
kontraster och bilder i Ängelholmsmiljö spelar stor 
roll. 

Bilder talar



49

Tänk på att
- Bildernas upplösning ska helst ligga på 300 dpi
- Bilder ska sparas i jpeg eller eps-format
- Bildstorleken ökas och minskas alltid proportionellt
- Bilderna ska ha koppling till texten
- Bilderna ska tillföra exempelvis känslor eller stämning åt materialet
- Bilderna är till för mottagaren

Inte bara motivet utan även placeringen av motivet i bilden bidrar till hur 
bilden uppfattas. Människor som utför en aktivitet ger extra liv åt bilden.
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Grafiska element
Grafiska element är former som kan användas 
som symboler för en organisation. Till skillnad 
från logotyper används dessa mer som dekorativa 
symboler, men som ändå syftar till att göra material 
från kommunen mer enhetligt och lättare att känna 
igen. Som grafiska element har vi olika versioner av 
kommunvapnets ängel.

Vi har valt just ängeln för att den är grafiskt vacker 
och för att Ängelholms kommun är den enda 
kommunen i Sverige med en ängel i kommunvapnet. 
Ängeln har också symboliserat Ängelholm i olika 
sammanhang sedan senast i slutet av 1600-talet.

Vårt mönster har vi skapat utifrån kommunvapnets 
ängel. Mönstret är tänkt att användas på en 
begränsad yta för att skapa en mer grafiskt tilltalande 
produktion. 

Varken text eller bild får placeras ovanpå mönstret 
och vi använder aldrig ängeln med svart fyllning.
Mönstern får aldrig blandas med varandra. Har 
du exempelvis en sida där du har ett av de gröna 
mönstren längst ner så kan du använda ett av de rosa 

mönstren längst upp men de får aldrig gå ihop så att 
de fungerar som ett och samma mönster.

Änglarna måste i sin fulla bredd vara minst 
20 mm bred. Storleksändringar ska alltid vara 
proportionerliga.

På nästa sida finner du de olika alternativen som 
mönstret finns i.

Änglamönstret
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Från kommunvapnet har vi brutit ut ängeln som 
ett grafiskt element. Ängeln blir på det sättet en 
unik symbol för Ängelholms kommun, och ängeln 
förstärker både vårt kommunvapen och vårt namn. 

Ängeln kan användas hel eller halv. Den används 
enbart mot eller i våra egna färger. Vi använder dock 
aldrig ängeln i svart färg. Ängeln måste i sin fulla 
bredd vara minst 20 mm bred.

Ängeln så som vi använder den som grafiskt element 
symboliserar hela Ängelholms kommun. Det är 
inte tillåtet att använda ängeln som en symbol för 
enbart en del av kommunen eller att lägga till text i 
anslutning till ängeln på ett sätt som gör att den kan 
uppfattas som en ny logotyp.

Du kan lägga in en halv 
ängel för att ge plats åt 
viktig text.

Ängeln
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Exempel
I detta kapitel presenteras exempel på hur den 
grafiska profilen används. Samtliga mallar finns att 
tillgå på Insikten.
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ÄNGELHOLMS
KOMMUN

Förnamn Efternamn
Titel
Förvaltning
0431-12 34 56 | förnamn.efternamn@engelholm.se
Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm engelholm.se | facebook.com/angelholm | twitter.com/engelholm

engelholm.se | facebook.com/angelholm | twitter.com/engelholm

engelholm.se | facebook.com/angelholm | twitter.com/engelholm

engelholm.se | facebook.com/angelholm | twitter.com/engelholm

Visitkorten beställer du via tryckeriportalen 
som du når från Insikten. Du väljer själv vil-
ken av de fyra baksidorna du vill ha.
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Exempel på dokument enligt dokumentmallen. Exempel på korrespondenskort.
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Exempel på powerpoint-presentationer.
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Ängelholm
Ängelholm

ÄNGELHOLMS
KOMMUN

Exempel på bildekaler.
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Ängelholm
Ängelholm

Ängelholm

Ängelholm

Ängelholm

Ängelholm

Ängelholm

Ängelholm

Ängelholm

Den grafiska profilen är 
i huvudsak framtagen av 
Jessica Nilsson, Ismar Zvirkic 
och Nadia Abdellah på 
Kommunledningskontorets 
kommunikationsavdelning.

Enbart 
kommunikationsavdelningen 
kan godkänna eventuella 
undantag från den grafiska 
profilen.




