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Inledning
I detta dokument sammanfattas Svenska tornedalingars
riksförbunds visuella identitet. Den visuella identiteten är en
viktig del av vår kommunikation, den är ett verktyg för att
profilera Svenska tornedalingars riksförbund som en modern
och kompetent medlemsorganisation. Det är vår målsättning,
förhoppning och övertygelse att denna nya visuella identitet
tydliggör vår kommunikation och stärker vårt gemensamma
varumärke bland medlemmar, samarbetspartners och i övriga
samhället.
Den grafiska manualen är ett viktigt verktyg för alla som arbetar
med kommunikation, till exempel kansli och lokalavdelningar.
Manualen är till för att underlätta arbete med trycksaker,
digitala produkter och marknadsföring.
I vår visuella identitet ingår logotyp, typografi och en begränsad
färgpalett som tillsammans skapar utrymme för ett varierat,
men ändå tydligt grafiskt uttryck.
Detta är version 1.0 av den grafiska manualen. Vi hoppas att
du kommer ha nytta och glädje av den. Om du ska ta fram
en produkt eller ett dokument för Svenska tornedalingars
riksförbund, eller om du har några frågor om den grafiska
manualen och den visuella identiteten, så är du mer än
välkommen att höra av dig till kansliet.
Svenska tornedalingars riksförbunds styrelse och kansli
April 2020.
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Logotyp

Symbol, färg

Symbol, Vit

Symbol och ordbild
Logtypen består av två delar – en symbol och en
ordbild. Logotypen får inte förändras från dess
proportioner eller ursprungliga utseende.
Logotypen kommunicerar bäst mot en vit bak
grund. Därför ska den i största möjliga mån visas
så. Det är viktigt att kontrasten mellan logotypen
och bakgrundsbilder erbjuder bästa möjliga syn
lighet. Mot mörka bakgrunder bör man välja den
vita logotypen.

Logotyp, färg

Logotyp, vit

4

Logotyp
Lokalavdelningar

Svenska Tornedalingars Riksförbund
Tornedalingar i Gällivare

Lokalavdelningar använder symbolen men skriver
ut den lokala avdelningens namn.

Logotypens säkerhetszon
Logotypen ska visas på ett tydligt och enhetligt
sätt och omges därför av ett friutrymme.

Storlekar
I trycksaker får logotypen aldrig vara lägre än
6 millimeter. När logotypen appliceras på
webben får den inte vara lägre än 40 pixlar.

7mm

40px

5

Grafiskt element
Lovikkainspirerat mönster
Ett grafiskt mönster som används för att
komplettera den visuella identiteten. Mönstret
kan användas som avdelare eller dekoration.
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Flaggor

Meänflaku.

Den 13 juni 2013 beslutade STR-T, att i likhet med
Meänmaa, anta den 15 juli som en bemärkelsedag
för tornedalingar. Samtidigt beslutades även om
att överta rättigheter och mönsterskyddet till den
blå-gul-vita flaggan, som nu kom att heta Meän
flaku. Enligt upphovsmannen, Herbert Wirlöf,
symboliserar färgerna en sommarblå himmel, den
gula solen och de vintervita vidderna.

CMYK: 0% 20% 100% 0% | RGB: 239, 213, 31
Hex: #efd51f | PMS: 116C, 109 U

CMYK: 100% 50% 10% 0% | RGB: 41, 107, 173
Hex: #296bad | PMS: 301 C
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Flaggor

Kvänernas flagga (Aurinkonkukka)

Den 16 mars firas bemärkelsedagen Kvänfolkets
dag. Enligt överenskommelsen i Tälje hus år 1328
garanterade Sverige kvänernas ättlingar birkar
larna rikets norra delar att fritt bebo och bruka i
Lappland och Tornedalen. Avtalet fastställdes den
16 mars 1340 av Magnus Eriksson.
Kvänernas flagga togs fram 2009 och upphovsman är Bengt Johansson-Kyrö. Flaggan består av
en “solblomma” mot en blå bakgrund. Symbolen
kommer från kvänsk allmogetradition. Den åter
finns exempelvis på jaktvapen, kruthorn, styråror,
bandväv, knivar och många andra bruksföremål.

CMYK: 100% 64% 0% 0% | RGB: 0, 84, 187
Hex: #0054bb | PMS: 2935 C, 2935 U

CMYK: 0% 5% 100% 1% | RGB: 246, 232, 24
Hex: #f6e818 | PMS: Yellow C, Yellow U

CMYK: 0% 100% 82% 0% | RGB: 201, 16, 56
Hex: #c81038 | PMS: 185 C, 185 U
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Logotyp

Symbol, färg

Svenska Kväner-Lantalaiset

Symbol på platta
Symbol, Svartvit

Logtypen består av en “solblomma” från kvänsk
allmogetradition och är hämtad från Kvänernas
flagga.
Logotypen kommunicerar bäst mot en blå
bakgrund. Men fungerar även fristående utan
bakgrund. Det är viktigt att kontrasten mellan
logotypen och bakgrundsbilder erbjuder bästa
möjliga synlighet. Mot mörka bakgrunder bör
man välja logotypen med vit text.
Logotyp, färg

Svenska Kväner-Lantalaiset

Logotyp, vit

Svenska Kväner-Lantalaiset
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Färger
Den gula och den blå färgen är våra primärfärger.
Färgerna utgår från färgerna på Sveriges flagga.
Som komplement till den gula och den blå har vi
tagit fram ett antal färgskalor som ska ingå i vår
kommunikation.

PRIMÄR
CMYK: 0% 20% 100% 0%
RGB: 239, 213, 31
Hex: #efd51f
PMS: 116C (Bestruket papper)
109 U (Obestruket papper)

SEKUNDÄR
CMYK: 60% 5% 100% 20%
RGB: 127, 162, 49
Hex: #7fa231
PMS: 361 C

SEKUNDÄR
CMYK: 25% 0% 100% 0%
RGB: 214, 223, 40
Hex: #d6df28
PMS: 389 C

PRIMÄR
CMYK: 100% 50% 10% 0%
RGB: 41, 107, 173
Hex: #296bad
PMS: 301 C

SEKUNDÄR
CMYK: 95% 0% 20% 0%
RGB: 48, 165, 201
Hex: #d6df28
PMS: 299 C
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Typografi
Vårt primära typsnitt är Poppins, ett stilrent linjärt
typsnitt med hög läsbarhet som fungerar både i
tryck och på webb. Det ska användas för rubriker,
underrubriker samt kortare textstycken.
I Word och Powerpoint ersätts detta typsnitt med: Tw Cen MT

För längre sammanhängande textstycken har vi
valt att komplettera med Lora. Detta är ett
serif-typsnitt. Dess utformning gör det lätt och
bekvämt att läsa längre textstycken.
I Word och Powerpoint ersätts detta typsnitt med: Cambria

Typsnittet Amatic har en handritad och
personlig känsla som ger extra effekt. Det ska
att användas sparsamt för att lyfta fram
speciella stycken.

Poppins - Rubrik
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZZÅÄÖ
abcdefghiklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890
Lora - Brödtexter
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZZÅÄÖ
abcdefghiklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890

AMATIC - Effekt
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZZÅÄÖ
abcdefghiklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890

Text
Text
Text
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Designexempel

Hemsida

Här presenteras en rad förslag som visar hur den
visuella identitetens olika element kan appliceras
på olika material.

Visitkort
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Designexempel

Tryckta medier - Annonser, Broschyrer m.m.
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