
grafisk manual 
för företag

och föreningar
Så här kan vi hjälpas åt för att bli starkare tillsammans



varför är det viktigt 
att vi hänger ihop?

Du och jag vet att Nynäshamn* är en helt makalöst fantastisk plats! 

Men vad människor tror och tycker om Nynäshamn, alltså det som är 

vårt varumärke, påverkas ständigt av allt vi säger, gör och visar upp. 

Så låt oss stå rakryggade och stolta över allt det som vårt kära Nynäs-

hamn har att erbjuda. Du är en av dem som gör Nynäshamn till den 

fantastiska plats det är. Visa att du är en stolt del av Nynäshamn!

/Nina Munters

Tillväxtavdelningen, Nynäshamns kommun

#weloveNYnäshamn
#stoltdelavNYnäshamn
De här hashtagsen använder vi i sociala medier när vi lyfter vår härliga plats.

*Med Nynäshamn avses, genom hela manualen, hela den geografiska kommunen.



Så här ser symbolen ut
Symbolen har sin utgångspunkt i Nynäshamns varumärkesplattform och den så 
kallade visuella identiteten för platsen. Det vill säga så som Nynäshamn ser ut när vi 
kommunicerar kring platsen. Den innehåller bland annat typsnitt, färger och symboler 
som hjärtan och färgstänk.

Vi vill göra det enkelt för er att visa upp att ni är med och utvecklar och laddar platsen 

Nynäshamn med positiv energi. Därför är symbolen designad för att på ett diskret men 
tydligt sätt kunna användas tillsammans med ert eget marknadsföringsmaterial

Symbol
Svensk och engelsk version

Symbolen är fri att använda i ert eget marknadsföringsmaterial, men får inte anvndas på 

kommersiella produkter som till exempel souvenirer, vykort eller T-shirts. På följande 

sidor visar vi exempel på hur det kan se ut när logotypen används med ert eget 

material. 

Här kan du ladda ned logotypen

I Verktygslådan på nynashamn.se/platsvarumarket finns symbolen att ladda ned 

både för digital användning och för tryck. Där finns både den svenska och engel-

ska versionen att hämta.



Placering av symbolen
Symbolen går att placera på olika platser på materialet ni tillverkar, men se till att alltid 

försöka låta symbolen komma in från en kant, så att den inte svävar fritt. Då håller vi ihop 

kommunikationen och skapar igenkänning. Om det blir svårt med kantplaceringen på 

er hemsida går det självklart bra att placera den på valfritt ställe på sidan. Se exempel på 

kommande sidor.

Här kan du ladda ned logotypen

I Verktygslådan på nynashamn.se/platsvarumarket finns symbolen att ladda ned 

både för digital användning och för tryck. 

Alternativ 1 Alternativ 2

Alternativ 3 Alternativ 4



Exempel på användning
Här visas några exempel på hur logotypen kan användas på olika sätt tillsammans med 

ert egna material som grund, både digitalt och i tryck.

Lorem ipsum dolor 
tetuer adipiscing. 

Egen logotyp

Lorem ipsum dolor sit amet, consec 
tetuer adipiscing. 

Egen logotyp

Lorem ipsum dolor 
tetuer adipiscing. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed. Egen logotyp

Lorem ipsum dolor 
tetuer adipiscing. 

Egen logotyp

Exempel på användning av symbol: 
Annonser (digitalt och tryck), trycksaker 
Här visas några exempel på hur symbolen kan användas på olika sätt tillsammans med 

ert eget material som grund, både digitalt och i tryck.



Användning på er hemsida
Kort text här om hur tänka kring egna hemsidan. Lorem ipsum dolor sit amet, consec-

tetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

Lorem ipsum dolor 
tetuer adipiscing. 

Lorem ipsum dolor.

Hem      Om oss      Meny      Våra tjänster      Kontakta oss

Exempel på användning av symbol: 
Hemsida

Så här kan det se ut då symbolen för platsen Nynäshamn finns med på er egen hemsida. 

Vart på hemsidan den ligger är flexibelt, placera den helt enkelt där den passar bäst in.



Storlek på symbolen
Symbolen för platsvarumärket ska inte vara för stor, men inte heller för liten. Titta på 

exemplena på sidorna innan för att se ett ungefärligt storleksförhållande mellan symbol 

och övrigt material.

Minsta storlek på symbolen är:

I tryck: 20 mm

Webb/digitalt: 100 pixlar

Tryck: 20 mm 

Webb: 100 px



Exempel på användning: 
Klisterdekaler

Symbolen finns även att beställa som klisterdekaler. Ett enkelt sätt att visa att ni är med 

och bidrar till ett positivt Nynäshamn. Här är några förslag på användningsområden.



Material att beställa
På vår hemsida finns det olika material att beställa. Det är bland annat klisterdekaler 

i olika format, magasinet Nyfiken på Nynäshamn, turistbroschyr och annat som kan 

stärka vårt gemensamma varumärke. Självklart är allt material kostnadsfritt. 

Här kan du beställa allt material

I Verktygslådan på nynashamn.se/platsvarumarket finns materialet att beställa.



Gemensamma texter och bilder
På vår hemsida finns det texter och bilder som är fria för er att använda i den 

gemensamma kommunikation kring platsen Nynäshamn.

Här kan du ladda ned texter och bilder

I Verktygslådan på nynashamn.se/platsvarumarket finns texter att 

inspireras av och bilder att ladda ned och använda fritt i samband 

med kommunikation kring platsvarumärket.



frågor eller idéer?
hör av dig till oss.

Har du några spännande idéer på hur vi tillsammans kan utveckla platsvarumärket 

Nynäshamn? Eller undrar du över något i den grafiska manualen? Tveka inte att höra av 

dig till oss på tillväxtavdelningen på Nynäshamns kommun: tillvaxt@nynashamn.se




